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SARI 
 

Purwani Wisantisari, 2005. Penyajian Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tegal 
Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Jurusan Geografi Fakultas Ilmu 
Sosial, 134 h. 
 
Kata Kunci: Pariwisata, Sistem Informasi Geografis (SIG) 
Penyajian informasi pariwisata di Kabupaten Tegal masih memerlukan 
pengembangan, hal ini dikarenakan informasi tentang objek wisata tersebut masih  
kurang. Untuk lebih mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tegal diperlukan 
suatu informasi yang lebih informatif sehingga dapat memberikan kemudahan 
bagi wisatawan. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Objek-objek 
wisata apa sajakah yang berpotensi di Kabupaten Tegal, (2) Belum adanya sistem 
informasi pariwisata berbasis SIG  di Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan: 
(1) Identifikasi dan inventarisasi objek-objek wisata yang berpotensi di Kabupaten 
Tegal, (2) Menyajikan sistem informasi objek wisata berbasis SIG. 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah objek wisata di wilayah administratif 
Kabupaten Tegal.  Populasi dalam penelitian ini adalah semua objek wisata yang 
ada di Kabupaten Tegal yang berjumlah sebelas objek wisata. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Sampel yang diambil 
berjumlah lima yaitu Pemandian Air Panas Guci, Pantai Purwahamba Indah, Tirta 
Waduk Cacaban, Gunung Tanjung dan Makam Sunan Amangkurat I. Variabel 
yang diteliti yaitu: (1) Potensi pariwisata (2) Aksesbilitas (3) Akomodasi (4) 
Fasilitas penunjang wisata (5) Informasi pariwisata (6) Jumlah pengunjung objek 
wisata. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, kuesioner, dokumentasi dan observasi. Alat-alat penelitian yang 
digunakan yaitu perangkat komputer, scaner, dan GPS. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis dengan SIG, analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif.  
 Berdasarkan analisis hasil kuesioner, objek wisata yang ada di Kabupaten 
Tegal merupakan objek wisata yang cukup menarik tetapi ada pula objek wisata 
yang kurang menarik, akomodasi cukup mudah didapat, aksesbilitas cukup mudah 
dijangkau, serta informasi pariwisata yang cukup informatif. Dari kelima objek 
wisata yang diteliti terdapat tiga objek wisata yang menarik yaitu Pemandian air 
Panas Guci, Pantai Purwahamba Indah dan Makam Sunan Amangkurat I. 
Sedangkan objek wisata yang kurang menarik berjumlah dua objek wisata yaitu 
Tirta Waduk Cacaban dan  Gunung Tanjung I. Tirta Waduk Cacaban jauh 
tertinggal mengenai penataan dan pengembangannya. Objek wisata Gunung 
tanjung merupakan objek wisata yang akan dikembangkan jangka pendek 
sehingga daya tarik objek wisata ini kurang menarik. Hal ini dikarenakan kondisi 
jalan menuju ke objek tersebut cukup sulit karena berada di bukit serta objek 
terkesan angker dan sepi. Objek ini hanya akan ramai dikunjungi setahun sekali 
yaitu adanya tradisi rebo wekasan. 

Berdasarkan hasil analisis dengan SIG dapat diketahui bahwa objek wisata 
yang berpotensi di Kabupaten Tegal adalah  Pemandian Air Panas Guci dan 
Pantai Purwahamba Indah. Wilayah Kabupaten Tegal memiliki potensi 
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pariwisata. Sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Tegal cukup memadai untuk 
menunjang kegiatan kepariwisataan. Informasi pariwisata yang ada di Kabupaten 
Tegal termasuk dalam kelas III yaitu cukup informatif, artinya informasi cukup 
lengkap dan cukup mudah didapat. Dengan menggunakan SIG dapat disajikan 
informasi pariwisata yang lebih lengkap, cepat, dan data yang dihasilkan lebih 
akurat. Diharapkan terdapat seperangkat komputer yang dilengkapi program Arc 
View disertakan cara mengoperasikan program tersebut sehingga semua pejabat 
Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal dan masyarakat Kabupaten Tegal dapat 
mengoperasikan  teknologi SIG dengan baik dan benar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Kepariwisataan merupakan salah satu dari sekian banyak gejala atau 

peristiwa yang terjadi dimuka bumi yang timbul dari aktifitas manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kesenangan hati, 

karena kegiatannya banyak mendatangkan keuntungan pada daerah atau 

negara yang berusaha mengembangkan kegiatan pariwisata ini. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan kegiatan 

perekonomian yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja dan 

kesempatan kerja. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam mencapai sasaran 

pembangunan. Pengembangan sektor pariwisata saat ini mendapat perhatian 

serius karena pembangunan kepariwisataan mempunyai dampak positif 

terhadap pembangunan manusia seutuhnya. Selain untuk menciptakan 

lapangan kerja, pembangunan pariwisata mampu menggalakkan kegiatan 

ekonomi lainnya, termasuk pendapatan daerah dan negara serta penerimaan 

devisa. 

Pengembangan pariwisata nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat 

dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan 

kesatuan nasional, terutama dalam bentuk penggalakkan pariwisata remaja dan 

pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan 
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kepariwisataan. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata 

mancanegara perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan benda dan 

khasanah bersejarah yang menggambarkan ketinggian budaya dan kebesaran 

bangsa, serta didukung dengan promosi memikat. 

Dalam mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus 

memperhatikan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan 

suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor itu terkait dengan 5 unsur pokok 

yang harus ada dalam suatu daerah tujuan wisata seperti yang dikemukakan 

oleh Suwantoro (1997:19-24) yang meliputi objek dan daya tarik wisata, 

prasarana wisata, sarana wisata, tata laksana/infrastruktur serta kondisi dari 

masyarakat/lingkungan. 

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki berbagai macam 

obyek wisata yang cukup menarik adalah objek wisata yang tersebar di 

Kabupaten Tegal. Objek wisata yang tersebar di Kabupaten Tegal ini antara 

lain: Pemandian Air Panas Guci, Pantai Purwahamba Indah, Tirta Waduk 

Cacaban dan sebagainya. Dengan melihat berbagai macam objek wisata yang 

memiliki pesona masing-masing baik pesona alam maupun pesona budaya 

tentunya dapat dijadikan modal untuk lebih mengembangkan wilayah ini 

sebagai daerah tujuan pariwisata. Oleh karena itu penyediaan data yang akurat 

tentang kondisi objek wisata di Kabupaten Tegal sangat diperlukan. 

Penyajian informasi di Kabupaten Tegal pada saat ini masih memerlukan 

pengembangan, hal ini dikarenakan informasi tentang objek wisata tersebut 

masih kurang. Informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat adalah melalui 
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brosur dan TIC (Tourism Information Center) yang hanya dapat diperoleh 

melalui Dinas Pariwisata. Informasi yang ditampilkan hanya nama dan jenis 

atraksi wisata saja, sedangkan informasi lainnya seperti  akomodasi, 

transportasi, biro perjalanan serta sarana dan prasarana lain yang mendukung 

tidak tersedia. Untuk lebih mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tegal 

diperlukan suatu informasi yang lebih informatif sehingga dapat memberikan 

kemudahan bagi wisatawan. 

Penyajian informasi yang akurat yang terkait dengan keberadaan suatu 

daerah tujuan wisata disuatu wilayah sangat diperlukan untuk dijadikan 

pedoman bagi wisatawan yang akan berkunjung. Salah satu penyajian 

informasi pariwisata itu adalah melalui penayangan dalam bentuk data atau 

informasi yang dikaitkan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Sistem ini 

sering dikenal sebagai Sistem Informasi Geografis (SIG) atau “Geographic 

Information System (GIS)”. Manfaat yang didapat dari pengembangan sistem 

tersebut tidak hanya mempermudah bagi masyarakat untuk mengetahui data 

atau informasi di suatu wilayah tertentu, tetapi juga dapat menjadi daya tarik 

bagi para wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada. Melalui 

SIG dapat pula dilakukan berbagai macam analisis wilayah potensi pariwisata 

berupa tampilan wilayah yang memiliki potensi-potensi wisata yang berbeda 

sehingga dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang banyak menarik 

para wisatawan, seperti halnya dengan Kabupaten Tegal. 

Melalui skripsi ini akan ditampilkan informasi yang terkait dengan 

keberadaan objek-objek wisata  di Kabupaten Tegal dalam bentuk lebih 
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menarik yaitu dalam bentuk informasi berbasis SIG. Dengan penyajian data 

yang seperti ini diharapkan akan lebih banyak para wisatawan yang tertarik 

untuk berkunjung ke Kabupaten Tegal. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil suatu permasalahan 

yang terkait dengan informasi daerah tujuan wisata yaitu : 

1. Objek-objek wisata apa sajakah yang berpotensi di Kabupaten Tegal. 

2. Belum adanya informasi pariwisata berbasis SIG di Kabupaten Tegal. 

 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian yang berjudul “Penyajian Informasi 

Pariwisata di Kabupaten Tegal Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)” 

dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam menangkap isi dan 

memperoleh gambaran dan objek yang diteliti. Beberapa istilah yang perlu 

diberi batasan adalah: 

1. Penyajian 

Penyajian didefinisikan sebagai proses, perbuatan, atau cara menyajikan. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989: 768). 

2. Informasi 

Informasi adalah analisis dan sintesis terhadap data, atau informasi adalah 

data yang  telah diorganisasikan ke dalam bentuk  yang sesuai dengan 
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kebutuhan seseorang, manager, staf atau orang lain di dalam suatu 

organisasi atau perusahaan (Edward dalam Prahasta, 2002:30-31).  

3. Pariwisata  

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang tersebut (Fandeli Chafid, 2001:37). 

4. Sistem Informasi Geografis 

Menurut Demers  (Prahasta, 2002:55) menyatakan bahwa SIG adalah 

sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, 

mengintegrasikan dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan 

dengan permukaan bumi. 

Menurut ESRI ( Prahasta, 2002:55) SIG adalah kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi 

dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, 

menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan 

semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. 

Jadi yang dimaksud dengan penyajian informasi pariwisata di 

Kabupaten Tegal  berbasis sistem  informasi geografis dalam skripsi ini 

adalah berupa penyajian informasi (dengan SIG) mengenai keberadaan 

objek wisata yang terdapat di Kabupaten Tegal dengan menggunakan data-

data yang mendukung sehingga data-data tersebut dapat diolah dan 

ditampilkan dengan menggunakan teknologi SIG menjadi sebuah 
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informasi wisata yang diharapkan akan banyak menarik simpatik para 

wisatawan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Identifikasi dan inventarisasi objek-objek wisata yang berpotensi di    

Kabupaten Tegal. 

2.  Menyajikan sistem informasi yang menampilkan data yang terkait dengan  

keberadaan objek wisata di Kabupaten Tegal berbasis SIG.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

akademis khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengingat masih sedikit 

sekali informasi tentang pariwisata di wilayah Kabupaten Tegal. 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai informasi pariwisata  dan juga dapat memperkaya 

khasanah ilmu sosial khususnya geografi pariwisata. 

2. Manfaat praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi Dinas Perhubungan dan Pariwisata  Kabupaten Tegal dalam 

pengambilan keputusan dan pengembangan pariwisata sehingga dapat  
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membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai 

potensi pariwisata . 

 

F. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika yang 

terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian 

akhir skripsi. 

Bagian awal dari skripsi terdiri atas judul skripsi, sari/abstrak, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel/grafik/peta, dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang dapat diperinci sebagai 

berikut: Bab pertama pendahuluan, yang terdiri  alasan pemilihan judul, 

penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab dua landasan teori, berisi kajian teoritis mengenai masalah yang 

dibahas. Kajian teoritis meliputi pariwisata dan sistem informasi geografis. 

Bab tiga metodologi penelitian, berisi pertanggungjawaban metodologi 

yang digunakan dalam penelitian, meliputi ruang lingkup penelitian, variabel 

penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, alat-alat penelitian, serta 

metode analisis data yang digunakan. 

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi kondisi umum 

daerah penelitian, kondisi sosial ekonomi dan deskripsi hasil penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian. 
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Bab lima penutup yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran-

saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan bagian akhir 

dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

Dalam  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 bahwa pariwisata adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk didalamnya 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. 

Menurut Suwantoro (1997:3) istilah pariwisata berhubungan erat dengan 

pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal 

sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan bukan untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. 

2. Potensi Wisata 

Suatu wilayah dapat dikembangkan apabila ada sumberdaya alam berupa 

mineral, sumber air, lahan yang subur, sumber hewani dan nabati atau sejenisnya 

dilengkapi dengan sumber daya manusia berupa tingkat pendidikan yang 

memadai, tingkat kebudayaan tinggi, tingkat teknologi, dan modal yang cukup 

memadai untuk dapat menggali dan mengembangkan sumber daya alami yang 

tersedia guna kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia (Bintarto dalam 

Karim, 2003:19). 
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Secara garis besar sumber daya dapat diklasifikasikan menjadi dua 

(Sumaatmaja dalam Karim, 2003:20), yaitu sumber daya alam dan sumber daya 

manusia. Sumber daya tersebut dijelaskan di bawah ini: 

a. Sumber daya alam, yaitu segala komponen lingkungan alam seperti tanah, air, 

lahan, hutan, binatang liar, mineral yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

dalam meningkatkan kesejahteraan. 

b. Sumber daya manusia, yaitu segala potensi dan kemampuan yang ada dalam 

diri manusia yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan hidup manusia 

sendiri. 

Modal atau sumber pariwisata dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu potensi 

alam, potensi kebudayaan, dan potensi manusia. Potensi-potensi tersebut 

dijelaskan dibawah ini: 

a. Potensi Alam, terdiri dari potensi fisik, flora dan fauna. Ketiga potensi alam 

tersebut dapat menjadi atraksi wisata yang berperan sama, tetapi salah satu 

atraksi dapat lebih menonjol. Pada umumnya wisatawan lebih tertarik pada 

alam terbuka seperti pegunungan, hutan dan pantai. 

b. Potensi Kebudayaan, yaitu kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi 

kebudayaan tinggi akan tetapi meliputi adat istiadat dan segala kegiatan yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat. 
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c. Potensi Manusia, yaitu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang dapat 

dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata. 

3. Bentuk Pariwisata  

Menurut  Pendit (2002: 37) bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima 

kategori yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca 

pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat 

angkut yang dipergunakan. Bentuk-bentuk pariwisata tersebut dijelaskan di 

bawah ini: 

a. Menurut asal wisatawan  

Pertama-tama perlu diketahui wisatawan itu berasal dari dalam atau luar 

negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah 

tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama 

ia mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata domestik, sedangkan 

kalau ia datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional. 

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran 

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang 

asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap 

neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya, yang ini 

disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara ke luar 

negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar 

negerinya, disebut pariwisata pasif. 
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c. Menurut jangka waktu 

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara 

diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara 

yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka 

pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada 

ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur 

pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan. 

d. Menurut jumlah wisatawan 

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, 

apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbulah 

istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan. 

e. Menurut alat angkut yang dipergunakan 

Dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, 

maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, 

pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan 

tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api atau mobil. 

4. Jenis Pariwisata 

Menurut Pendit (2002:38-43) jenis pariwisata dibagi menjadi 15, yaitu: wisata 

budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, 

wisata politik, wisata konvensi, wisata sosial, wisata pertanian, wisata maritime, 

wisata cagar alam, wisata buru, wisata pilgrim, wisata bulan madu, dan  wisata 

petualngan. Jenis-jenis pariwisata tersebut dijelaskan dibawah ini: 
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a. Wisata Budaya  

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan 

atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan 

rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka. 

b. Wisata Kesehatan 

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan tersebut 

untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal 

demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani, dengan 

mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung 

mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara 

menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas 

kesehatann lainnya. 

c. Wisata Olahraga 

Ini dimaksudkan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan 

tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif 

dalam pesta olah raga di suatu tempat atau negara seperti Asian Games, 

Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup, F-1 dan lain-lain. 

d. Wisata Komersial 

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran 

dan pekan raya yang bersifat komersil, seperti pameran industri, pameran 

dagang dan sebagainya. Pada mulanya banyak orang berpendapat bahwa hal 
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ini tidaklah dapat digolongkan ke dalam dunia kepariwisataan, dengan alasan 

bahwa perjalanan serupa ini, yaitu ke pameran atau pekan raya yang bersifat 

komersial hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai tujuan-

tujuan tertentu untuk urusan bisnis mereka dalam pekan raya tersebut. Tetapi 

kenyataannya dewasa ini dimana pameran-pameran atau pekan raya diadakan, 

banyak sekali dikunjungi oleh kebanykan arang dengan tujuan ingin melihat-

lihat fasilitas sarana angkutan serta sewa akomodasi dengan reduksi khusus 

yang menarik. Dan tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan 

dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian. Karenanya, wisata 

komersial ini menjadi kenyataan yang sangat menarik dan menyebabkan 

kaum pengusaha angkutan dan akomodasi membuat rencana-rencana 

istimewa untuk keperluan tersebut. 

e. Wisata Industri 

Yang erat dengan wisata komersial adalah wisata industri. Perjalanan yang 

dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke 

suatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau 

bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan 

peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini. Hal 

ini banyak dilakukan di Negara-negara yang telah maju perindustriannya di 

mana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah 

atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang 

dihasilkan secara masal di Negara itu. 
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f. Wisata Politik 

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian secara aktif dalam  peristiwa kegiatan politik seperti 

misalnya peringatan ulang tahun negara. 

g. Wisata Konvensi 

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan wisata 

konvensi. Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan 

menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang 

bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan 

lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. 

h. Wisata Sosial 

Ke dalam jenis ini termasuk pula wisata remaja (youth tourism). Yang 

dimaksudkan dengan jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu 

perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan 

masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya 

bagi kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya. 

i. Wisata Pertanian 

Seperti halnya wisata industri, wisata pertanian adalah pengorganisasian 

perjalanan yang dilakukan proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang 

pembibitan dan sebagainya di mana wisatawan rombongan dapat mengadakan 

kunjungan an peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat sambil 

menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan 
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berbagai jenis sayur mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang 

dikunjungi. 

j. Wisata Maritim (Marina) atau Bahari 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga air, lebih-lebih di 

danau, bengawan, pantai, teluk, atau laut lepas seperti memancing, berlayar, 

menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar dan lain-lain. 

k. Wisata Cagar Alam 

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro 

perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur 

wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah 

pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-

undang. 

l. Wisata Buru 

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan 

tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh 

berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari 

buru ke daerah hutan yang telah ditetapkan pemerintah negara yang 

bersangkutan. 

m. Wisata Pilgrim 

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat 

dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata pilgrim 

banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke 
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makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan. Wisata pilgrim 

ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk 

memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula 

untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. 

n. Wisata Bulan Madu 

Yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan–pasangan merpati, 

pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus 

dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti 

misalnya kamar pengantin di hotel dengan dekorasi yang istimewa. Perjalanan 

yang disebut wisata bulan madu ini biasanya dilakukan selama sebulan setelah 

pernikahan dilangsungkan, ke tempat-tempat romantis bagi sepasang manusia 

muda yang sedang menikmati hidup di dunia ini. 

o. Wisata Petualangan  

Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, seperti masuk hutan belantara 

yang tadinya belum pernah dijelajahi (off the beaten track) penuh binatang 

buas, mendaki tebing teramat terjal dan lain-lain. 

Wilayah Kabupaten Tegal memiliki jenis objek wisata dengan atraksi wisata 

yang cukup beragam, antara lain wisata alam,  wisata budaya, dan wisata buatan. 

Obyek wisata alam seperti  Pemandian Air Panas Guci merupakan obyek wisata 

sumber air panas yang berkhasiat menyembuhkan penyakit kulit serta alam 

pegunungan yang sangat nyaman dan  indah beriklim sejuk 12,80C – 21,90C 

terletak di Desa Rembul Kecamatan Bojong. 
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 Goa Lawet merupakan goa alam indah dan berbatuan konon cerita sejarah 

tempat bertapa Raja-raja Mataram terletak di Desa Harjowinangun Kecamatan 

Balapulang. 

 Goa Santri merupakan goa alam yang indah masih membawa misteri 

keagamaan sampai sekarang masih di percayai oleh masyarakat setempat adanya 

santri yang menuntut ilmu dalam goa tersebut, terletak di Desa Balapulang 

Kecamatan Balapulang. 

  Telaga Putri  merupakan objek makam/ziarah yang masih dipercayai oleh 

oleh tokoh-tokoh agama di wilayah tersebut, terletak di Desa Bumijawa 

Kecamatan Bumijawa. 

 Telaga Air Cenggini merupakan telaga air yang dikeramatkan karena 

banyak pituah-pituah para tokoh agama, terletak di Desa Cenggini Kecamatan 

Bojong.  

Gunung Tanjung merupakan alam pegunungan, tempat makam Syech 

Maulana Maghribi, tradisi masyarakat yaitu Rebo Wekasan dilaksanakan pada 

bulan Safar minggu terakhir, terletak di Desa Lebaksiu Kecamatan Lebaksiu. 

  Objek wisata buatan seperti Tirta Waduk Cacaban merupakan objek waduk 

yang dibangun pertama oleh Presiden RI pertama yaitu Sukarno, terletak di Desa 

Penujah Kecamatan Kedung Banteng.  

Pantai Purwahamba Indah merupakan alam pantai yang menarik didukung 

dengan sarana kolam renang dan Hotel, terletak Di Desa Purwahamba Indah 

Kecamatan Suradadi. 
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 Sedangkan  objek wisata budaya seperti Makam Semedo merupakan objek 

makam/ziarah yang masih dipercayai oleh tokoh-tokoh agama di wilayah 

tersebut, terletak di  Desa Semedo Kecamatan Kedung Banteng, Makam 

Suropono Lawen merupakan obyek wisata budaya makan peninggalan keturunan 

Raja Mataram yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat,  terletak di  Desa 

Pagiyanten Kecamatan Adiwerna.  

Makam Sunan Amangkurat I merupakan tempat dimakamnya Sunan 

Amangkurat I  Raja Mataram dikeramatkan oleh masyarakat setempat, terletak di 

Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna. 

5. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 

Menurut Suwantoro (1997: 19-24) unsur pokok yang harus mendapat 

perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang 

menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangannya meliputi 5 unsur. 

a. Objek dan daya tarik wisata 

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi 

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan  wisata. 

1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam: 

a) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam 

b) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya 

c) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus 

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka daya tarik 

wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara profesional sehingga 
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dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu objek wisata harus 

dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu. 

2) Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada: 

a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah 

nyaman dan bersih. 

b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya 

c) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka 

d) Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan 

yang hadir. 

e) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan 

alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya. 

f) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki 

nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai 

luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada 

masa lampau. 

 Obyek wisata alam di Kabupaten Tegal mempunyai daya tarik  karena 

keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya. 

Serta adanya ciri khusus yang bersifat langka seperti objek wisata Pemandian 

Air Panas Guci yang memiliki sumber air panas yang dapat menyembuhkan 

penyakit, serta udara yang sangat sejuk. Pantai yang indah  terdapat di Pantai 

Purwahamba Indah. 
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Sejumlah sarana wisata baik penunjang, pendukung dan pelengkap 

tersedia dalam bentuk akomodasi berupa hotel dan sejenisnya, makanan dan 

minuman berupa restaurant, rumah makan, café dan katering. Sebagai sarana 

pelengkap tersedia angkutan wisata, bumi perkemahan, gedung pertemuan 

umum dan lain-lain. 

3) Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada 

potensi daya tarik yang dimiliki obyek tersebut dengan mengacu pada 

kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan. 

a) Kelayakan Finansial 

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari 

pembangunan objek wisata tersebut. Perkiraan untung rugi sudah 

harus diperkirakan dari awal. Berapa tenggang waktu yang dibutuhkan 

untuk kembali modal pun sudah harus diramalkan. 

b) Kelayakan sosial ekonomi regional 

Studi kelayakan ini dilakukan utuk melihat apakah investasi yang 

ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki 

dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan 

kerja/berusaha, dapat meningkatkan penerimaan devisa dan lain-lain. 

c) Layak Teknis 

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis dengan melihat daya dukung yang ada. 
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d) Layak Lingkungan 

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan 

kegiatan pembangunan suatu obyek wisata.  Pembangunan obyek 

wisata yang mengakibatkan  rusaknya lingkungan harus dihentikan 

pembangunannya. 

b. Prasarana Wisata 

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan 

manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di 

daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, terminal , telekomunikasi dan 

sebagainya. 

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan 

koordinasi yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi 

pariwisata di berbagai tingkat. Dukungan diperlukan bagi pengembangan 

pariwisata di daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan 

dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya 

pembangunan pariwisata. 

c. Sarana wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisataan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek 

wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. 
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d. Tata laksana/infrastruktur 

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan parsarana 

wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas 

permukaan tanah dan di bawah tanah seperti: 

1) Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air   limbah 

yang membantu sarana perhotelan/restoran. 

2) Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan 

bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang 

memadai. 

3) Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar     akan 

memudahkan wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata. 

4) Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk     

mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan 

tepat. 

5) Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di 

berbagai sektor bagi para wisatawan. Infrastruktur yang baik akan 

membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

e. Masyarakat/lingkungan 

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik 

wisata akan mengundang kehadiran wisatawan. 
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1) Masyarakat 

Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran 

wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang 

diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek 

wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang 

dibutuhkan oleh para wisatawan. 

2) Lingkungan 

Di samping masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan alam di sekitar 

objek wisatapun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan 

tercemar. Lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar 

objek wisata. Oleh sebab itu perlu ada upaya menjaga kelestarian 

lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam 

pengelolaan suatu objek wisata. 

3) Budaya 

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata 

merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga 

kelangsungan hidup suatu masyarakat. 

6.  Kapasitas Penampungan (Carrying Capacity) 

Kapasitas penampungan (carrying capacity) juga merupakan satu bentuk 

pendekatan untuk mengetahui daya tampung di daerah tujuan wisata. Kapasitas 

penampungan dapat diartikan sebagai jumlah maksimum orang (wisatawan) yang 
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dapat memanfaatkan daerah tujuan wisata tanpa menimbulkan perubahan 

lingkungan fisik yang tak diinginkan serta tak menjadikan kualitas penerimaan 

yang dialami pengunjung menurun. Meski tekanannya pada daerah tujuan wisata, 

kapasitas penampungan terkait/menyangkut juga daerah asal wisatawan maupun 

kondisi pada rute transit. Dari tempat asal wisatawan persoalan terkait dengan 

dengan waktu liburan yang terpusat pada suatu waktu tertentu sehingga orang 

berangkat melakukan perjalanan wisata pada waktu bersamaan. Sementara pada 

rute transit kemacetan lalulintas dapat menyebabkan orang datang menumpuk di 

tempat tujuan wisata secara bersamaan sehingga melebihi daya tampung. 

Keadaan yang demikian dapat menurunkan nilai tempat tujuan wisata. 

Carrying capacity dapat menyangkut hal-hal yang bersifat fisik seperti areal 

parkir kendaraan, persediaan tempat menginap, fasilitas pelayanan umum (WC, 

air bersih, listrik) maupun yang menyangkut lingkungan abstrak 

(ketenangan/kenyamanan dan bebas dari gangguan perilaku pedagang asongan 

ataupun tingkah laku masyarakat setempat yang kurang 

menyenangkan/mengecewakan pengunjung), walau yang terakhir ini sangat sukar 

mengukurnya. Kapasitas perseptual/psikologik akan terlampaui manakala para 

pengunjung mendapatkan pengalaman pelayanan atau perilaku yang sangat 

mengecewakan. Dalam kaitan ini program kepariwisataan Indonesia 

mengembangkan upaya/semboyan SAPTA PESONA (Aman, Tertib, Sejuk, 

Ramah tamah, Bersih, Keindahan, Kenangan) yang  pada dasarnya terkait dengan 
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upaya/semboyan pemberian pelayanan dan pemberian kesan positif bagi 

wisatawan (khususnya bagi wisatawan mancanegara). 

B. Sistem Informasi Geografis 

1. Pengertian SIG 

Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 

tiga unsur pokok: sistem, informasi, dan geografis. Dengan demikian, pengertian 

terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu dalam memahami 

SIG. Dengan melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas SIG merupakan salah 

satu sistem informasi. Atau SIG merupakan suatu sistem yang menekankan pada 

unsur informasi geografis. 

 Istilah “geografis” merupakan bagian dari spasial (keruangan). Kedua 

istilah ini sering digunakan secara bergantian atau tertukar hingga timbul istilah 

yang ketiga, geospasial. Ketiga istilah ini mengandung pengertian yang sama di 

dalam konteks SIG. Penggunaan  kata “geografis” mengandung pengertian suatu 

persoalan mengenai bumi: permukaan dua atau tiga dimensi. 

 Istilah “informasi geografis” mengandung pengertian informasi mengenai 

tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi 

dimana suatu objek terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai 

keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya 

diberikan atau diketahui. 
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 Dengan memperhatikan pengertian sistem informasi, maka SIG merupakan 

suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumberdaya fisik dan logika yang 

berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. Jadi SIG juga 

merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, 

penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi geografis 

berikut atribut-atributnya. 

Menurut Demers definisi SIG adalah sistem komputer yang  digunakan  

untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-

informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. (Prahasta, 2002:55). 

Sedangkan menurut ESRI definisi SIG adalah kumpulan yang terorganisir 

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang 

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi 

geografi. (Prahasta, 2002:55). 

2. Ciri-ciri SIG 

Menurut Demers ciri-ciri SIG adalah sebagai berikut: 

a. SIG memiliki sub sistem input data yang menampung dan dapat   mengolah 

data spasial dari berbagai sumber. Sub sistem ini juga berisi proses 

transformasi data spasial yang berbeda jenisnya, misalnya dari peta kontur 

menjadi titik ketinggian. 
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b. SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang 

memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui. 

c. SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan peran 

data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi parameter dan hambatan, serta 

fungsi permodelan. 

d. SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau sebagian 

dari basis data dalam bentuk tabel, grafis dan peta. 

3. Subsistem SIG 

Subsistem yang dimiliki oleh SIG yaitu data input, data output, data management, 

data manipulasi dan analisis. Subsistem SIG tersebut dijelaskan dibawah ini: 

a. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial 

dan data atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung 

jawab dalam mengkonversi atau mentransformasi format data-data aslinya ke 

dalam format yang digunakan oleh SIG. 

b. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy seperti: tabel, 

grafik, peta dan lain-lain. 
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c. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam 

sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, dan diedit. 

d. Data manipulasi dan analisis 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan permodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

4. Komponen SIG 

SIG merupakan  sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan 

lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. 

Menurut Gistut, komponen SIG terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data 

dan informasi geografi, sera manajemen. Komponen SIG dijelaskan di bawah ini: 

a. Perangkat keras 

Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai  platform perangkat keras mulai dari 

PC desktop, workstations, hingga multiuser host yang dapat digunakan oleh 

banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, 

berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (harddisk) yang besar, 

dan mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian, 

fungsionalitas SIG tidak terikat secara ketat terhadap karakteristik-

karakteristik fisik perangkat keras ini sehingga keterbatasan memori pada PC-
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pun dpat diatasi. Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG 

adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter, dan scanner. 

b. Perangkat lunak 

Bila dipandang dari sisi lain, SIG  juga merupakan sistem perangkat lunak 

yang tersusun secara modular dimana basisdata memegang peranan kunci. 

Setiap subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak 

yang terdiri dari beberapa modul, hingga tidak mengherankan jika ada 

perangkat SIG yang terdiri dari ratusan modul program yang masing-masing 

dapat dieksekusi sendiri. 

c. Data dan informasi geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang 

diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimport-nya dari 

perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan 

cara mendigitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya 

dari table-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. 

d. Manajemen 

Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan 

oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah objek wisata di wilayah  

administratif  Kabupaten Tegal.  

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua objek wisata yang ada di 

Kabupaten Tegal yang berjumlah 11 objek wisata. Di Kabupaten Tegal  

terdiri dari tiga jenis objek wisata yaitu wisata alam, wisata buatan, dan 

wisata budaya. Objek wisata alam berupa Pemandian Air Panas Guci, Goa 

Lawet, Telaga Air Cenggini, Gunung Tanjung, Goa Santri, dan Telaga 

Putri. Objek wisata buatan berupa Pantai Purwahamba Indah, dan Tirta 

Waduk  Serta Objek wisata budaya berupa Makam Semedo, Makam 

Suropono Lawen, dan Makam Sunan Amangkurat I.  

2. Sampel 

Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  objek  wisata 

yang tersebar di Kabupaten Tegal sebanyak lima objek wisata. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Pengambilan sampel dengan purposive sampling dilakukan karena 

keterbatasan alat, waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar dan jauh. Sampel yang diambil dengan menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan yaitu objek wisata yang tersebar di Kabupaten 
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Tegal, objek wisata yang mewakili setiap jenis objek wisata di Kabupaten 

Tegal, dan objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan 

berdasarkan variabel yang ada yaitu atraksi, akomodasi, dan aksesbilitas.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sampel yang diambil 

adalah Pemandian Air Panas Guci dan Gunung Tanjung untuk jenis objek 

wisata alam, Pantai Purwahamba Indah dan Tirta Waduk Cacaban untuk 

jenis wisata buatan, serta Makam Sunan Amangkurat I untuk jenis objek 

wisata budaya. 

 Tabel 1 Populasi dan Sampel 

Populasi Sampel 

Pemandian Air Panas Guci   

Gunung Tanjung   

Telaga Air Cenggini     - 

Telaga Putri    - 

Goa Santri    - 

Goa Lawet    - 

Pantai Purwahamba Indah   

Tirta Waduk Cacaban    

Makam Semedo    - 

Makan Suruponolawen    - 

Makam Sunan Amangkurat I   

Sumber: Hasil Penelitian, 2005 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

1. Potensi pariwisata meliputi jumlah objek wisata, daya tarik wisata, dan 

lokasi persebaran objek wisata 

2. Aksesbilitas wilayah meliputi jarak objek wisata dengan pusat 

pemerintahan, jenis angkutan, dan kualitas jalan 

3. Akomodasi meliputi hotel, rumah makan, dan toko cindera mata 

4. Fasilitas penunjang wisata meliputi masjid, telekomunikasi, pelayanan 

pos, terminal, stasiun, rumah sakit, pasar, dan SPBU. 

5. Informasi pariwisata meliputi lokasi objek wisata  

6. Jumlah pengunjung objek wisata 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode dan teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.   Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari nara sumber seperti 

seksi objek wisata dan pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal serta 

pengunjung objek wisata. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

melalui wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh informasi pariwisata dan untuk 

memperoleh data tentang jumlah dan jenis atraksi serta karakteristik objek 

wisata yang diteliti.  Selain  wawancara juga dengan kuesioner yaitu  

dengan cara memberikan daftar pertanyaan  secara tertulis untuk dijawab 
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oleh responden. Melalui metode ini akan diperoleh data tentang tanggapan 

wisatawan mengenai  informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tegal. 

2.   Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi  

dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan variabel 

penelitian yang belum didapatkan dari hasil penelitian seperti akomodasi 

dan jumlah pengunjung. 

3.   Metode Observasi 

Metode pengamatan ini diperlukan untuk memberikan tambahan informasi 

tentang keberadaan objek wisata berdasarkan pengamatan peneliti.  

 

E. Alat-alat Penelitian 

1. Perangkat Komputer 

Perangkat komputer yang dimaksud adalah perangkat keras dan perangkat 

lunak. Perangkat keras yang dimaksud meliputi satu set komputer, hardisk, 

printer, digitizer (scanner) sedangkan perangkat lunak yang dimaksud 

adalah berupa program SIG dengan komputer seperti program Autocad 

map dan Arc View yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan data 

yang telah diperoleh dari lapangan. 

2. Scanner 

Scanner ini digunakan untuk menscan data yang berupa peta-peta untuk 

menghasilkan data baru berupa image yang akan diolah lebih lanjut pada 

komputer dengan dilengkapi data-data pendukung yang menggunakan 

program SIG yang telah ditentukan sehingga memperoleh informasi yang 

diperlukan. 
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3. GPS (Global  Positioning  System) 

GPS dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui titik koordinat dari 

suatu objek karena objek tersebut belum tersedia data titik koordinatnya 

sehingga titik objek tersebut dapat di transfer ke dalam peta digital yang 

akan dibuat.  

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Metode Analisis dengan SIG 

a. Pengumpulan berbagai data baik itu data spasial (data yang  

menggambarkan lokasi geografis atau topologi kenampakan yang 

berupa titik, garis, atau area yang dapat dinyatakan dalam bentuk 

koordinat x,y atau lintang bujur) maupun data-data atribut ( adalah 

informasi dari suatu data grafis : titik, garis, area, yang disimpan dalam 

format  data tabuler) yang akan dijadikan input data dalam pengolahan 

dengan SIG. 

b. Mengorganisasikan kedua jenis data di atas (data spasial dan data 

atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga 

dipanggil, diupdate dan diedit. 

c. Menampilkan informasi-informasi yang dapat dihasilkan dengan SIG. 

Dalam hal ini yaitu informasi-informasi yang berkaitan dengan 

keberadaan obyek-obyek wisata.  

Proses penyajian informasi pariwisata berbasis SIG ditampilkan pada 

Gambar 1.  Peta topografi dan pengukuran lapangan dengan GPS yang 

meliputi data titik koordinat objek wisata, hotel, dan rumah makan merupakan 
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data spasial. Hasil observasi yang meliputi jalan, kantor pos, terminal, stasiun, 

rumah sakit, pasar, dan foto objek wisata merupakan data atribut. Sedangkan 

hasil wawancara dan kuesioner yang meliputi objek wisata dan informasi 

pariwisata merupakan data kualitatif. Data spasial dan data atribut tersebut 

diolah dengan menggunakan program Arc View 3.3. Pengolahan data  tersebut  

meliputi proses menscan, digitasi pete, editing, ploting, serta layout peta. Dari 

pengolahan data tersebut menghasilkan informasi pariwisata dalam bentuk 

peta dan tabel dilengkapi dengan data kuantitatif dari hasil wawancara dan 

kuesioner. 

2.   Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif ini dilakukan dengan memberikan deskripsi 

terhadap keberadaan obyek-obyek wisata. Untuk menjelaskan data tentang 

potensi pariwisata, aksesibilitas, akomodasi di wilayah Kabupaten Tegal. 

3.  Analisis Kuantitatif 

Data dianalisis dengan menggunakan parameter penelitian dari setiap 

variabel yang diteliti. Pada setiap variabel yang diteliti dilakukan 

pengharkatan (scoring) dan pembobotan (weighting). Metode ini 

merupakan suatu cara analisis data dengan memberikan nilai pada masing-

masing karakteristik variabel, agar dapat diketahui nilainya serta dapat 

ditentukan peringkatnya, sehingga akan diketahui masing-masing 

parameter berdasarkan perhitungan harkatnya (Suharyono dalam Santoso, 

2002:39). 

Pengharkatan menggunakan empat kelas, yaitu harkat 4 

menunjukkan sangat informatif, harkat 3 menunjukkan informatif, harkat 2 

menunjukkan cukup informatif, dan harkat 1 menunjukkan kurang 
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informatif. Setelah dilakukan pengharkatan, selanjutnya pembobotan 

terhadap masing-masing karakteristik variabel atau parameter. Setelah 

dilakukan pembobotan, hasilnya dibuat tingkatan kelas berdasarkan lebar 

interval (i) yang sesuai dengan kebutuhan, dengan menggunakan rumus 

berikut:  

 

 

i : Lebar interval 

R : Jarak interval 

k : Jumlah interval/jumlah kelas (Tukidi, 2002:12) 

Untuk menganalisis data primer digunakan parameter penelitian 

yang meliputi parameter variabel objek wisata, parameter variabel 

akomodasi, parameter variabel aksesbilitas dan parameter variabel 

informasi pariwisata. Masing-masing parameter memiliki harkat (4, 3, 2, 

1), kelas (I, II, III, IV). 

a. Parameter daya tarik obyek wisata. 

Daya tarik wisata alam dan situs budaya ditentukan oleh 

keaslian, keindahan, keunikan (exotic), kekhasan, dan pemeliharaan 

objek wisata tersebut, sehingga objek wisata itu sangat menarik  bagi 

wisatawan serta sulit dijumpai ditempat lain (langka) (Santoso, 

2002:41). 

 

 

 

 

i = 
k
R  
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Tabel 2  Harkat, Kelas, dan Kriteria Daya Tarik Wisata 

Harkat Kelas Kriteria 
4 Sangat 

menarik 
Objek wisata masih asli, unik, khas, terpelihara 
dengan baik, sehingga terlihat sangat indah. 

3 Menarik Objek wisata indah, unik, khas, terpelihara dengan 
baik walaupun sudah tidak asli lagi. 

2 Cukup 
menarik 

Objek wisata cukup indah, unik, khas, dan cukup 
terpelihara, walaupun sudah tidak asli lagi. 

1 Kurang 
menarik 

Objek wisata kurang indah, keaslian dan keunikan 
berkurang, dan kurang terpelihara 

      Sumber: Apik Budi Santoso, Tahun 2002 

Tabel 3  Pemberian Bobot Objek Wisata 

Terendah Tertinggi No Parameter 

Harkat Jumlah 
soal 

Harkat Jumlah 
soal 

1. Daya Tarik Wisata 1 5 4 5 
 Jumlah  5  20 

   

Tabel 4  Daya Tarik Objek Wisata 

Kelas Daya Tarik Wisata Jumlah Harkat 
I Sangat menarik 17 – 20 
II Menarik 13 - <17 
III Cukup menarik  9 - <13 
IV Kurang menarik 5 - <9 

 

 

b. Parameter akomodasi  

Akomodasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata, 

sehingga akomodasi menjadi sangat penting keberadaannya. 

Akomodasi yang baik ditentukan oleh faktor jumlah kamar, fasilitas, 

kebersihan, rumah makan, pelayanan dan toko cinderamata. 
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Tabel 5  Harkat, Kelas, dan Kriteria Akomodasi 

Harkat Kelas Kriteria 
4 Sangat 

memadai 
Tersedia penginapan yang sangat memadai, dengan 
kondisi jumlah kamar, fasilitas, kebersihan, dan 
pelayanan sangat baik. 

3 Memadai Tersedia penginapan yang memadai, dengan 
kondisi, jumlah kamar, fasilitas, kebersihan, dan 
pelayanan, baik. 

2 Cukup 
memadai 

Tersedia  penginapan yang cukup memadai, 
dengan kondisi, jumlah kamar, fasilitas, kebersihan 
dan pelayanan, cukup baik. 

1 Kurang 
memadai 

Tersedia penginapan namun kondisi jumlah kamar, 
fasilitas, kebersihan, dan pelayanan, kurang baik. 

Sumber: Apik Budi Santoso, Tahun 2002 

Tabel 6 Penilaian Akomodasi 

Terendah Tertinggi No Parameter 

Harkat Jumlah soal Harkat Jumlah soal 

1. Akomodasi 1 6 4 6 
 Jumlah  6  24 

 

Tabel 7 Tingkat Akomodasi 

Kelas Daya Tarik Wisata Jumlah Harkat 
I Sangat mudah didapat 21 – 24 
II Mudah didapat 16 - <21 
III Cukup mudah didapat  11 - <16 
IV Kurang mudah didapat 6 - <11 

 

c. Parameter aksesbilitas 

Aksesbilitas merupakan unsur yang sangat penting dalam 

pariwisata. Aksesbilitas ditentukan oleh kondisi jalan, kualitas jalan, 

jumlah angkutan, jarak objek dengan pusat kota. Juga terdapat 

prasarana seperti jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, fasilitas 

kesehatan dan jumlah kantor pos. 
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Tabel 8  Harkat, Kelas, Kriteria Aksesbilitas 

Harkat Kelas Kriteria 
4 Sangat 

mudah 
dijangkau 

Terletak dipusat kota, kondisi jalan sangat baik, 
tersedia berbagai jenis angkutan, serta prasarana 
wilayah yang lengkap dan mudah diperoleh 

3 Mudah 
dijangkau 

Dekat dengan pusat kota, kondisi jalan baik, 
tersedia berbagai jenis angkutan, serta tersedia 
beberapa prasarana wilayah yang mudah 
diperoleh. 

2 Cukup 
mudah 
dijangkau 

Cukup dekat dengan pusat kota, kondisi jalan 
cukup baik, tersedia beberapa jenis angkutan, 
tersedia beberapa prasarana wilayah yang 
cukup mudah diperoleh. 

1 Sulit 
dijangkau 

Jauh dengan pusat kota, kondisi jalan rusak, 
tersedia satu jenis angkutan, hanya terdapat 
beberapa prasarana wilayah yang sulit 
diperoleh. 

Sumber: Apik Budi Santoso, Tahun 2002 

Tabel 9  Harkat Aksesbilitas 

Terendah Tertinggi No. Parameter 

Harkat Jumlah 
Soal 

Harkat Jumlah 
Soal 

1. Aksesbilitas  1 5 4 5 
 Jumlah  5  20 

   

Tabel 10  Tingkat Aksesbilitas 

Kelas Daya Tarik Wisata Jumlah Harkat 
I Sangat mudah dijangkau  17 - 20 
II Mudah dijangkau 13 - <17 
III Cukup mudah dijangkau 9 - <13 
IV Sulit dijangkau 5 - <9 

 

d. Parameter Informasi Pariwisata 

Informasi pariwisata ditentukan oleh faktor kelengkapan dan 

kemudahan informasi pariwisata yang disediakan. 
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Tabel 11 Harkat, Kelas, Kriteria Informasi Pariwisata 
 
Harkat Kelas Kriteria 

4 Sangat 
informatif 

Informasi sangat lengkap dan mudah 
diperoleh 

3 Informatif Informasi lengkap dan mudah diperoleh 
2 Cukup 

informatif 
Informasi cukup lengkap dan cukup mudah 
diperoleh 

1 Kurang 
informatif 

Informasi kurang lengkap dan sulit diperoleh 

      Sumber: Apik Budi Santoso, Tahun 2002 

Tabel 12  Harkat Informasi Pariwisata 

Terendah Tertinggi No. Parameter 

Harkat Jumlah 
Soal 

Harkat Jumlah 
soal 

1. Informasi pariwisata 1 4 4 4 
 Jumlah  4  16 

 

Tabel 13 Tingkat Informasi Pariwisata 

Kelas Daya Tarik Wisata Jumlah Harkat 
I Sangat Informatif 13 – 16 
II Informatif 10 - <13 
III Cukup informative 7 - <10 
IV Kurang informative 4 - <7 

 
 
G. Langkah Kerja dengan Menggunakan SIG 

Langkah kerja dengan menggunakan SIG adalah sebagai berikut: 

1. Menscan peta antara lain peta administrasi, peta jaringan jalan, peta 

persebaran objek wisata, peta sarana-prasarana umum dan peta topografi. 

2. Digitasi peta  arc view memiliki kemampuan untuk melakukan digitasi. 

Data hasil digitasi yang berasal dari proses input data disimpan dalam 

sebuah theme yang selanjutnya dapat diolah atau ditransfer ke software 

lain. 
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3. Editing yaitu proses mengedit yang dilakukan untuk pembersihan dan 

pembetulan data-data . 

4. Ploting yaitu pemasukan data atribut seperti objek wisata, hotel, rumah 

makan, rumah sakit, kantor pos, dan terminal. 

5. Layout peta, peta yang telah selesai di edit harus melalui sebuah proses 

layout untuk siap cetak. Layout adalah sebuah proses menata dan 

merancang letak-letak property peta, seperti judul peta, legenda, orientasi, 

label, dan lain-lain. Peta yang dilayout dimaksudkan untuk memperjelas 

dan memberikan keterangan yang benar kepada pengguna peta tersebut. 

H. Langkah – langkah pembuatan  informasi pariwisata dengan 

menggunakan Arc View 3.3 

Untuk menyusun informasi pariwisata dengan menggunakan Arc View 

3.3 maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data 

dari survey GPS, peta jaringan jalan, data dari instansi, hasil observasi, hasil 

wawancara, serta kuesioner. Sedangkan untuk memulai penggunaan soft ware 

Arc View dapat dilihat pada Lampiran 1.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

a. Letak Astronomis 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi 

Jawa Tengah dengan Ibu kota Slawi.  Secara astronomis Kabupaten Tegal 

terletak pada 6050’41”LS-7015’3”LS dan 108057’6”BT-109021’30”BT. 

(Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2003). Lihat Peta Administrasi, Gambar 

2 berikut ini. 

 

b. Letak Administratif 

Kabupaten Tegal terletak di pesisir utara bagian barat Propinsi Jawa 

Tengah, dalam posisi strategis pada jalan perkembangan Semarang-Tegal-

Cirebon serta Semarang-Tegal-Purwokerto-Cilacap dan perairan pantai 

utara laut Jawa dengan fasilitas pelabuhan di kota Tegal. Adapun batas-

batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas 

• Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang 

• Sebelah Barat : Kabupaten Brebes 
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Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Tegal 
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c.  Kondisi Fisik 

1) Penggunaan Lahan 

Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 hektar yang berupa 

tanah sawah dan tanah kering. Menurut data yang diperoleh dari Dinas 

Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal, luas lahan 

sawah tehnis seluas 29.198 hektar, irigasi ½ tehnis seluas 1.704 hektar, 

irigasi sederhana seluas 3.790 hektar dan tadah hujan seluas 6.512 

hektar. 

Tabel 14 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal 

Penggunaan lahan Luas (Ha) 

Sawah Tehnis  29.198 

Irigasi ½ tehnis 1.704 

Irigasi sederhana 3.790 

Tadah hujan 6.512 

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perhutanan Kabupaten   
Tegal 

 
2) Iklim 

Berdasarkan tabel curah hujan dan suhu udara (tabel 15 dan tabel 

16) berikut maka dapat diketahui suhu rata-rata tahunan adalah  

33,13oC. Menurut Koppen daerah yang bersuhu rata-rata tahunan  

>18oC, berarti daerah tersebut beriklim A.  Untuk mengetahui AF, 

AM, atau AW maka harus dilihat bulan terkering dan curah hujan. 

Bulan terkering berada pada bulan September dengan rata-rata curah 

hujan 11,5 mm/tahun. Jumlah rata-rata curah hujan tahunan adalah 
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1871, 4. Jadi menurut Koppen kondisi iklim di Kabupaten Tegal 

termasuk Am, yang berarti di Kabupaten Tegal beriklim hutan hujan 

musiman yang merupakan sub tipe A, yaitu iklim yang mempunyai 

ciri-ciri hujan lebat pada musim hujan dan dapat mengimbangi musim 

kering yang pendek. Dengan temperatur rata-rata tahunan 33,13oC 

dengan suhu terendah 25 oC-30,6oC, sedangkan banyaknya curah hujan 

rata-rata pertahun adalah 1871,4. 

Tabel 15  Data Curah Hujan Kabupaten Tegal 

Bulan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Rata-

rata 

Jan 485.0 322.8 482.8 2905 480.2 264.7 322.2 531.3 290.4 593.3 406.3 

Feb 373.5 443.4 198.4 312.1 433.3 307.4 402.7 158.5 537.4 273.6 344.01 

Mar 179.9 267.1 233.6 229.9 148.7 232.3 315.5 203.0 303.5 353.6 249.7 

April 229.3 31.0 21.3 160.6 115.3 99.0 286.7 167.7 103.2 214.0 142.8 

Mei 59.2 63.9 138.5 208.0 82.5 56.1 27.5 114.2 37.8 47.7 83.5 

Juni 102.8 7.5 111.9 56.8 22.3 187.4 34.2 20.0 21.6 38.1 60.3 

Juli 66.3 144.9 1.0 63.2 37.5 11.8 57.9 66.2 - 56.0 50.5 

Agust - 82.6 2.1 49.7 24.3 12.1 0.5 0 21.6 0 19.3 

Sept 3.6 0.6 0 26.6 14.6 18.3 11.8 0 9.0 31.0 11.5 

Okt 64.5 122.2 9.0 97.9 209.0 118.4 38.4 0.5 94.9 2.7 75.7 

Nov 227.1 136.4 4.9 294.4 145.4 415.7 356.7 95.8 39.1 191.0 186.1 

Des 253.7 48.4 98.8 307.2 166.4 118.6 281.0 136.8 282.9 282.9 241.9 

Jumlah 2044.6 1700.8 1302.2 2051.9 1879.5 1841.8 2135.1 1494 1741.4 1741.4 1871.4 

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Tegal, 1995-2004 
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Tabel 16 Temperatur di Kabupaten Tegal 
 

Bulan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Rata-

rata 

Jan 26.5 26.0 26.0 28.1 26.5 26.3 26.6 26.8 27.9 27.1 29.78 

Feb 26.1 26.0 26.4 27.6 26.3 26.3 24.6 26.2 27.6 26.6 27.25 

Mar 26.1 26.8 27.0 27.2 27.1 26.6 26.7 27.4 27.2 27.3 26.99 

April 27.2 27.4 27.2 28.1 27.6 27.4 27.3 27.8 28.2 27.9 27.61 

Mei 28.5 27.5 27.5 28.4 27.4 27.4 27.8 27.7 27.8 28.0 30.6 

Juni 27.2 27.3 26.9 27.6 27.0 26.5 27.0 27.2 27.1 26.8 27.06 

Juli 26.8 26.8 25.9 27.3 26.3 26.7 26.5 26.7 26.3 26.7 26.6 

Agust 26.6 26.8 25.6 27.6 26.3 26.6 26.6 26.4 26.3 26.1 26.49 

Sept 27.4 27.4 26.5 27.5 27.3 27.0 27.7 27.1 27.4 27.2 27.25 

Okt 27.2 27.4 27.7 27.9 27.6 29.9 27.7 28.3 27.8 28.2 28.02 

Nov 27.0 27.3 26.2 27.5 27.3 27.2 27.4 28.5 27.8 28.3 27.45 

Des 27.0 26.8 26.2 27.4 27.0 27.2 27.6 27.6 27.2 27.3 27.18 

Jumlah 324.6 323.5 319.1 332.7 323.7 323.6 327.3 356 328.0 327.5 331.28 

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Tegal, 1995-2004 

3) Topografi 

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai 

kemiringan tanah yang bervariasi antara 0 % hingga 40%. Bila ditinjau 

ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah 

Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu: 

a) Bagian yang merupakan dataran rendah, dengan ketinggian antara 

0 meter sampai dengan 250 meter diatas permukaan air laut (dpl) 

dengan luas wilayah 65.342,93 ha. Wilayah ini terdapat di 

Kecamatan Dukuhwaru, Warureja, Kramat, Tarub, Dukuhturi, 

Talang, Slawi, Suradadi, Adiwerna, Pangkah, Kedungbanteng, 
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sebagian wilayah Kecamatan Jatinegara, sebagian wilayah 

Kecamatan Balapulang serta sebagian wilayah Kecamatan 

Margasari. 

b) Bagian dengan ketinggian antara 250 meter sampai  dengan  500 

meter diatas permukaan laut (dpl) dengan luas wilayah 6.959,58 

ha. Wilayah ini  terdapat di sebagian wilayah Kecamatan 

Bumijawa, sebagian wilayah Kecamatan Margasari, sebagian 

wilayah Kecamatan Balapulang, sebagian wilayah Kecamatan 

Lebaksiu, sebagian wilayah Kecamatan Bojong, Kecamatan 

Pagerbarang, dan sebagian wilayah Kecamatan Jatinegara. 

c) Bagian dengan ketinggian antara 500 meter sampai dengan 750 

meter di atas permukaan air laut (dpl) dengan wilayah 4.692,29 ha. 

Wilayah ini terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bojong, 

sebagian wilayah Kecamatan Balapulang dan sebagian wilayah 

Kecamatan Jatinegara. 

d) Bagian dengan ketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut 

(dpl) dengan luas wilayah 10.884,16 ha. Wilayah ini terdapat di 

sebagian wilayah Kecamatan Bumijawa dan sebagian wilayah 

Kecamatan Bojong. 

Sedangkan berdasarkan kemiringan tanahnya, Kabupaten Tegal 

secara umum terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: 
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a) Daerah dengan kemiringan 0% sampai 2%, seluas 46.434.540 ha 

b) Daerah dengan kemiringan 2% sampai 15%, seluas 14.488.524 ha 

c) Daerah dengan kemiringan 15% sampai 40%, seluas 19.600.177 ha 

d) Daerah dengan kemiringan di atas 40 %, seluas 7.555.799 ha 

4) Kondisi Geologi 

Menurut Peta Geologi Lembar Purwokerto dan Tegal, jawa skala 

1: 100.000 yang disusun oleh Djuri (1073), susunan stratigrafi daerah 

Kabupaten Tegal dari muda ke tua adalah sebagai berikut: 

a) Aluvium  (Qal) 

b) Aluvium Gunungapi ( Qva) 

c) Hasil Gunungapi Lava (Qvl) 

d) Hasil Gunungapi tak teruraikan (Qvu) 

e) Formasi Tapak (Tpt) 

f) Anggota  Batugamping Formasi Tapak (Tptl) 

g) Formasi Kumbang (Tmk) 

h) Formasi Halang ( Tmh) 

i) Formasi Rambatan (Tmr) 

j) Formasi Pemali (Tmp) 

k) Diorit (D) 

5) Kondisi Geomorfologi 

Dilihat dari bentuk topografi dan kemiringan lereng daerah 

pengamatan dapat dibagi menjadi empat satuan morfologi yaitu satuan 
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morfologi dataran rendah, satuan morfologi perbukitan landai, satuan 

morfologi perbukitan bergelombang dan satuan morfologiperbukitan 

terjal. 

Satuan morfologi dataran rendah menempati sebagian besar 

sebelah utara daerah pengamatan yang meliputi kecamatan Dukuhturi, 

Kota Tegal, Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan 

Warureja, Kecamatan Tarub, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan 

Dukuhwaru, Pangkah bagian utara dan Kecamatan Kedungbanteng. 

Dengan sudut kemiringan rata-rata di bawah 100 dan ketinggian antara 

0-50 meter di atas permukaan air laut rata-rata. Satuan ini umumnya 

ditempati oleh endapan alluvium. 

Satuan morfologi perbukitan landai menempati bagian tengah 

daerah pengamatan meliputi daerah Kecamatan Pagerbarang, 

Lebaksiu, sebagian Kecamatan margasari bagian utara dan sebagian 

selatan Kecamatan Balapulang dengan sudut kemiringan antara 00 – 5 0 

dan ketinggian dari 50 – 150 meter di atas permukaan air laut rata-rata 

ditempati oleh batuan alluvium gunung api dan batuan sedimen 

miosen. 

Satuan morfologi perbukitan bergelombang  menempati sebelah 

selatan dan utara daerah pengamatan meliputi sebelah timur 

Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Jatinegara, sebelah selatan 

Kecamatan Balapulang, sebagian Kecamatan Bojong, dan sebelah 
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utara Kecamatan Bumijawa dan batu gamping di Kecamatan 

Margasari dengan kisaran sudut kemiringan antara 150 – 300 dan 

ketinggian dari 150 – 300 meter diatas permukaan air laut rata-rata. 

Satuan ini umumnya ditempati oleh batuan hasil gunung api kuarter 

dari Gunung Slamet dan batuan sedimen miosen. 

Satuan morfologi perbukitan terjal  menempati sebagian besar 

daerah paling selatan daerah pengamatan yang termasuk wilayah 

Kecamatan Bumijawa, Gunung Anjing Kecamatan Bojong dengan 

sudut kemiringan antara 30 – 70 dan ketinggian dari 300 – 900 meter 

di atas permukaan air laut, yang ditempati oleh batuan hasil gunung api 

Slamet dan Gunung Kumbang. 

 

d. Kondisi Sosial Budaya  

1) Penduduk 

Pada tahun 2003 penduduk Kabupaten Tegal telah mencapai 

1.423.346 jiwa. Dari 18 Kecamatan di Kabupaten Tegal, Kecamatan 

Adiwerna merupakan kecamatan terbanyak jumlah penduduknya yaitu 

121.138 jiwa diikuti oleh Kecamatan Margasari 99.615 jiwa dan 

Kecamatan Pangkah 99.146 jiwa. Kecamatan dengan penduduk 

terendah yaitu Kecamatan Kedungbanteng 41.560 jiwa. Dilihat dari 

komposisi penduduknya jumlah penduduk perempuan lebih banyak 

dari penduduk laki-laki. Jika pada tahun 2001 Sex Rasio di Kabupaten 
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Tegal sekitar 99,22 persen maka pada tahun 2002 menjadi 98,97 

persen dan pada tahun 2003 menjadi 98,96 persen  yang berarti bahwa 

setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 98,96 penduduk laki-

laki.  

Peningkatan jumlah penduduk sudah secara pasti akan 

menyebabkan bertambahnya kepadatan penduduk. Jika pada tahun 

2001 kepadatan penduduk  di Kabupaten Tegal sebesar 1.592 jiwa/km2 

bertambah menjadi 1.605 jiwa/km2 tahun 2002 dan bertambah lagi 

menjadi 1.620 jiwa?km2 pada tahun 2003. kecamatan dengan 

kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Dukuhturi yaitu 

sekitar 5.359 jiwa/km2. 

2) Mata Pencaharian Penduduk 

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kabupaten 

Tegal adalah sebanyak 605.715 jiwa.  Berdasarkan Tabel 17 di bawah 

ini  dapat diketahui bahwa kegiatan di bidang pertanian tanaman 

pangan  merupakan jenis mata pencaharian yang paling banyak 

dilakukan yaitu sebesar 164.191 jiwa. Sedangkan mata pencaharian 

yang sedikit dilakukan adalah di bidang perkebunan yaitu sebanyak 

2.741 jiwa. 
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Tabel 17. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Tegal 
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3) Agama 

Penduduk Kabupaten Tegal mayoritas beragama islam, sebesar 

1.371.857 jiwa (99,47%) dari jumlah penduduk agama yang ada. 

Penduduk beragam Hindu merupakan jumlah terkecil yaitu sebesar 

545 jiwa (0,04%). Untuk  mengetahui komposisi penduduk menurut 

agama dapat dilihat pada tabel 15  dibawah ini: 

 Tabel 18 Jumlah penduduk menurut Agama 
 

No. Agama Jumlah (%) 

1. Islam 1.371.857 99.47 

2. Katholik 2.683 0.19 

3. Protestan 3.327 0.24 

4. Hindu 545 0.04 

5. Budha 607 0.04 

6. Lainnya 161 0.01 

Jumlah 1.379.180 100 

 Sumber : RTRW Kabupaten Tegal 2001 

 

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah 

a. Kondisi Sarana Wilayah 

1) Sarana Transportasi 

Sarana transportasi yang ada di Kabupaten Tegal adalah 

angkutan pedesaan, angkutan kereta api, pangkalan truk  dan terminal 

tipe C.  

Angkutan pedesaan untuk mendorong berkembangnya daerah-

daerah pedesaan yang  jauh dengan daerah lain yaitu dengan adanya 
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angkutan pedesaan, sehingga merangsang tumbuhnya kegiatan 

ekonomi dan sosial. 

Perhubungan darat melalui kereta api di Kabupaten Tegal selain 

mengangkut penumpang juga mengangkut barang. Stasiun KA di 

Kabupaten Tegal terletak di Prupuk Kecamatan Margasari yaitu 

stasiun KA yang melayani KA arus Jakarta-Tegal-Purwokerto-

Yogyakarta dan stasiun KA di Kecamatan Slawi. 

Pangkalan truk terdapat di kawasan Pantura Kabupaten Tegal, 

tepatnya di Kecamatan Kramat 

 Terminal yang ada di Kabupaten Tegal yaitu terminal bis antar 

kota terletak di Kecamatan Slawi, yang direncanakan akan dipindah 

lokasinya, ke Dukuhsalam (Kecamatan Slawi) berkaitan dengan 

pembangunan jalan lingkar (ringroad). Sedangkan sub terminal yang 

ada berjumlah 2 buah yang terletak di Slawi, dan Kecamatan Bojong. 

2) Sarana dan Fasilitas Penunjang Akomodasi 

Sarana Penginapan atau akomodasi yang ada di wilayah 

Kabupaten Tegal antara lain terdapat hotel di sepanjang jalur 

Semarang - Tegal – Purwokerto dan adanya hotel atau villa yang ada 

di lokasi Obyek Wisata Guci dan Pantai Purwahamba Indah. 

Sarana penunjang pariwisata yang lain yaitu adanya “Tourism 

Information Center” atau Pusat Informasi Pariwisata di Kecamatan  

Slawi, hotel, rumah makan, kantor pos dan telekomunikasi, pusat 

perbelanjaan, rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, toilet umum, 

tempat pembuangan sampah, toko kerajinan tangan,  dan sarana 

penunjang lainnya. Keterangan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 
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Peta persebaran sarana prasarana  obyek wisata  
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a) Hotel  

Sebagai unsur yang dibutuhkan, akomodasi merupakan faktor 

yang sangat penting. Akomodasi merupakan rumah sementara bagi 

wisatawan.  Para wisatawan yang mengunjungi obyek wisata 

Pantai Purwahamba Indah dapat menginap di hotel yang tersedia di 

objek wisata tersebut maupun di hotel yang terdapat di sepanjang 

jalan Semarang-Tegal-Purwokerto. Karena di sepanjang jalur 

tersebut banyak terdapat hotel-hotel. Bagi Wisatawan yang 

mengunjungi obyek wisata Guci, tidak perlu merasa cemas karena 

di lokasi objek wisata tersebut banyak terdapat hotel dan villa 

untuk beristirahat.  

Persebaran, nama dan jumlah hotel di Kabupaten Tegal 

selengkapnya dapat dilihat pada peta persebaran sarana dan 

prasarana wisata  Kabupaten Tegal. 

b) Pos dan Telekomunikasi 

Kelancaran hubungan suatu daerah dengan daerah lainnya 

perlu didukung oleh keberadaan Kantor Pos dan Telekomunikasi.  

Pelayanan pos di Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh Kantor 

Pos Besar beserta Kantor Pos Pembantu di tiap kecamatan .  

Untuk jasa telekomunikasi juga sudah melayani semua 

wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal baik berupa sambungan 

induk maupun sambungan cabang. Sambungan induk sebagian 

besar terletak di wilayah strategis atau padat penduduknya seperti 



 

 59

kecamatan Slawi, Balapulang, Adiwerna, Suradadi, Kramat, 

Dukuhturi, Talang , Tarub, Pangkah, dan Lebaksiu. 

Persebaran secara lengkap dapat dilihat pada peta persebaran 

sarana dan prasarana wisata Kabupaten Tegal. 

c) Toko Kerajinan/Handicraft 

Secara mudah didapat di setiap toko atau kios di sepanjang 

jalan Tegal-Banjaran, antara lain : poci tanah merupakan tempat air 

minum teh tradisional khas Tegal yang terbuat dari keramik tanah 

liat, lampu dokar dan lentera yang terbuat dari kuningan yang dapat 

dipergunakan untuk hiasan rumah karena modelnya artistik, 

peralatan dapur seperti kompor minyak, kompor briket, tempat 

sampah, jading, dan lain-lain dengan harga yang agak miring, serta 

batik Tegal dengan motif dan warna-warni yang mempunyai ciri 

khas daerah pesisir.  Juga terdapat sanggar souvenir yang teletak di 

objek wisata Guci.  

d) Listrik 

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 

suatu wilayah meningkat pula  kebutuhan akan sumber daya listrik 

pada wilayah tersebut. Sehingga, tingkat pelayanan jangkauan 

listrik di Kabupaten Tegal sudah masuk sebagian besar desa-desa 

di tiap-tiap kecamatan. Berdasarkan observasi, objek wisata yang 

telah memanfaatkan jaringan listrik untuk menunjang peningkatan 

dari objek wisata adalah Pantai Purwahamba Indah, Pemandian Air 
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Panas Guci dan Tirta Waduk Cacaban. Sedangkan objek wisata 

Makam Sunan Amangkurat I dan Gunung Tanjung dalam hal 

pemanfaatan jaringan listrik belum memadai. Hal ini terlihat dari 

tidak adanya penerangan jalan menuju objek wisata tersebut dan 

terbatasnya sarana prasarana  serta keberadaan objek yang 

terpencil. 

e) Air bersih 

Sumber daya air di Kabupaten Tegal diambil dari air 

permukaan di tanah dan mata air. Sebagian air tersebut telah 

dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan air, 

seperti untuk masak/minum, RT, komersial, industri, dan irigasi 

pertanian serta MCK. Pemenuhan kebutuhan air bersih saat ini 

dilakukan melalui pembangunan fasilitas air, baik pedesaan 

maupaun IKK. Dengan sumber air baku antara lain dari mata air, 

sumur permukaan, sumur dalam dari PDAM. Berdasarkan 

observasi katersediaan air bersih di setiap objek wisata di 

Kabupaten Tegal sudah memadai. Air tersebut dimanfaatkan untuk 

WC umum, kamar mandi umum, mushola, dan rumah makan yang 

ada di sekitar objek wisata. 

f) Fasilitas Kesehatan 

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten 

Tegal telah tersedia fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, 

puskesmas dan dokter praktek. Adapun tenaga medis yang ada di 
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Kabupaten Tegal meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter 

gigi, perawat umum, perawat gigi, bidan (puskesmas + bidan desa). 

Rumah sakit umum terbesar  di Kabupaten Tegal yaitu Rumah 

Sakit Umum Dokter Soesilo yang terletak di Kecamatan Slawi. 

Sedangkan rumah sakit islam terdapat di Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 

g)  Fasilitas Perdagangan 

Penyebaran fasilitas perdagangan yang berupa pasar, 

pertokoan, kios sudah tersedia dan berfungsi juga untuk melayani 

daerah sekitarnya yang masih kurang. Fasilitas perdagangan yang 

berupa kelompok pertokoan terkonsentrasi di Kecamatan Slawi. 

Terdapat fasilitas perdagangan berupa pasar di objek wisata 

Pemandian Air Panas Guci. Berfungsi untuk melayani masyarakat 

lokal dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta untuk melayani 

wisatawan yang membeli berbagai macam buah dan sayuran yang 

segar sebagai oleh-oleh khas Guci.  

b. Kondisi Prasarana Wilayah 

1) Kondisi Prasarana Jalan. 

Prasarana jalan yang terdapat di Kabupaten Tegal adalah jalan 

negara, jalan Propinsi, dan jalan Kabupaten. Jaringan jalan Negara dan 

propinsi memiliki kondisi perkerasan yang baik dan merupakan 

orientasi utama bagi pergerakan yang terjadi di Kabupaten Tegal yang 

diidentifikasikan dengan berkumpulnya kegiatan utama kota di 

sepanjang jalan ini. Jaringan jalan lain yang menghubungkan 
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kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain, masih terbatas baik 

kualitas maupun kuantitasnya. Utamanya adalah jaringan jalan yang 

menuju Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Kedungbanteng. 

Kabupaten Tegal dengan luas wilayah 87.879 ha, terletak 

dibagian utara wilayah Propinsi Jawa Tengah. Sehingga prasarana 

jalannya merupakan fungsi yang strategis mengingat daerah ini dilalui 

jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota sebelah timur 

dengan Ibukota Jakarta. Oleh karena itu dengan adanya rencana 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, maka akan diikuti pula 

dengan adanya penyebaran jaringan jalan baru maupun peningkatan 

jalan yang telah ada. Perlu juga diperhatikan jumlah kendaraan 

bermotor, dalam rencana pengembangan untuk menghindari kepadatan 

lalu  lintas. Secara terinci, panjang jalan menurut jenis permukaan 

jalan dan kelas jalan di Kabupaten Tegal tahun 2000 dapat dilihat pada 

Tabel 19. 

Dari tabel 19 terlihat bahwa jalur dengan permukaan aspal sudah 

banyak yaitu sepanjang 571,42 km. Sedangkan  kondisi jalan dalam 

keadaan baik sepanjang 225 km, dan dalam kondisi rusak sepanjang 

222,15 km. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tegal menunjukkan 

bahwa jalan nasional atau jalan arteri melalui kecamatan Suradadi, 

Kramat dan Warureja yang berfungsi menghubungkan jalur Pantura 

Pulau Jawa (Jakarta –Tegal- Semarang). Jalan Propinsi atau jalan 

kolektor meliputi Kabupaten Tegal-Kabupaten Brebes, Kabupaten 

Tegal-Kabupaten Pemalang. Jalan Kabupaten lokal, terdapat di semua 

kecamatan serta  jalan desa/lokal terdapat di semua pedesaan. 
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 Peta Jalan 
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Tabel 19 Panjang jalan menurut jenis permukaan dan kelas jalan 
 

STATUS JALAN 

Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan 
Kabupaten 

 

No 

 

Uraian 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 
JENIS PERMUKAAN 
A. Diaspal 29.00 29.00 94.23 94.23 448.19 448.19
B. Kerikil - - - - 28.94 28.94 
C. Batu - - - - 13.69 23.69 
D. Tanah - - - - 48.38 38.38 

1. 

JUMLAH 29.00 29.00 94.23 94.23 539.20 539.20
KONDISI JALAN 
A. Baik 29.00 29.00 53.90 62.90 165.10 165.10
B. Sedang - - 9.00 9.00 153.16 183.16
C. Sedang/Rusak - - - - 65.64 65.64 
D. Rusak - - 22.33 22.33 66.01 66.01 
E. Rusak Berat - - - - 98.17 68.17 

2. 

JUMLAH 29.00 29.00 92.23 94.23 548.08 548.08
KELAS JALAN 
A. Kelas I 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 
B. Kelas II 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 
C. Kelas III 109.11 109.11 109.11 109.11 109.11 109.11
D. Kelas IIIA - - - - - - 
E. Kelas IIIB - - - - - - 
F. Kelas IIIC 40.014.00 400.14 400.14 400.14 400.14 400.14
G.KelasTidakDirinci - - - - - - 

3. 

JUMLAH 40.255.11 641.25 641.25 641.25 641.25 641.25
Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2001 

 
2) Kondisi stasiun dan terminal  

Yang ada di Kabupaten Tegal yaitu terminal bis antar kota 

terletak di Kecamatan Slawi terminal tersebut merupakan terminal tipe 

C. Sedangkan sub terminal yang ada berjumlah 2 buah yang terletak di 

Slawi, dan Kecamatan Bojong. Perhubungan darat melalui kereta api 

di Kabupaten Tegal selain mengangkut penumpang juga mengangkut 

barang. Stasiun KA di Kabupaten Tegal terletak di Prupuk  Kecamatan 
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Margasari yaitu stasiun KA yang melayani KA arus Jakarta-Tegal-

Purwokerto-Yogyakarta dan stasiun di kecamatan Slawi. 

 

3. Persebaran Obyek Wisata di Kabupaten Tegal 

Objek wisata di Kabupaten Tegal berjumlah 11 yaitu Objek wisata 

Pemandian Air Panas Guci, Pantai Purwahamba Indah, Tirta Waduk Cacaban, 

Goa Lawet, Makam Semedo, Telaga Air Cenggini, Makam suropono Lawen, 

Makan Semedo, Makam sunan Amangkurat I, Gunung Tanjung, Goa Santri, 

dan Telaga Putri. 

Tabel 20 Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Tegal. 
 

No Nama objek Wisata Jenis 

Objek 

Lokasi 

1. Pemandian Air Panas Guci Alam  Ds Rembul Kec. Bojong 

2. Pantai Purwahamba Indah Buatan Ds.PurwahambaIndah Kec. 

Suradadi 

3. Tirta waduk Cacaban Buatan Ds. Penujah Kec. Kedung 

Banteng 

4. Goa Lawet Alam Ds.HarjoWinangun Kec. 

Balapulang 

5. Makam Semedo Budaya Ds. Semedo Kec. Kedung 

Banteng 

6. Telaga  Air Cenggini Alam Ds. Cenggini Kec. Bojong 

7. Makam Suropono Lawen Budaya Ds. Pagiyanten Kec. Adiwerna 

8. Makam Sunan Amangkurat I Budaya Ds. Pesarean Kec. Adiwerna 

9. Gunung Tanjung Alam Ds. Lebaksiu Kec. Lebaksiu 

10. Goa Santri Alam Ds. Balapulang Kec. Balapulang 

11. Telaga Putri Alam Ds. Bumijawa Kec. Bumijawa 
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Peta persebaran objek 
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a. Objek Wisata PAP Guci 

Objek wisata Pemandian Air Panas Guci terletak pada koordinat 

(297303, 9203956) UTM. Pada ketinggian 1224 mdpl. Tepatnya di bagian 

selatan Kabupaten Tegal. Daya tarik objek wisata ini termasuk dalam 

kriteria cukup menarik artinya objek wisata cukup indah, unik, khas, dan 

cukup terpelihara. Adapun fasilitas di objek wisata ini  meliputi : 

penginapan, wisata alam, olah raga, wisata hutan, kolam renang air panas, 

dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil jawaban dari 20 responden berkaitan daya tarik 

diperoleh jumlah skor 239, rata-rata skor 11,95 dan termasuk dalam kelas 

III dengan kriteria cukup menarik. Daya tarik yang teristimewa adalah  

sifat air panasnya yang jernih, tidak berbau dan tidak berwarna. Untuk  

akomodasi diperoleh jumlah skor 291, rata-rata skor 14,15 dan  termasuk 

dalam kelas III dengan kriteria cukup mudah di dapat, tersedia penginapan 

  Gambar 6: Pemandian Air Panas Guci. 
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yang cukup memadai dengan kondisi, jumlah kamar, fasilitas, kebersihan 

dan pelayanan cukup baik. Untuk aksesbilitas  diperoleh jumlah skor 236, 

rata-rata skor 11,8 dan termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup 

mudah dijangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kondisi  jalan cukup baik, tersedia beberapa prasarana wilayah yang 

cukup mudah diperoleh. Jarak tempuh dari terminal bus kota Tegal kurang 

lebih 47 km ke arah selatan Jurusan Purwokerto. Dapat ditempuh dengan 

kendaraan umum antara lain: bus, colt mini atau mobil omprengan. 

Adapun fasilitas di objek wisata ini  meliputi : penginapan, wisata alam, 

olah raga, wisata hutan, kolam renang air panas, dan sebagainya. 

 

 

 

Gambar 7: Kondisi Jalan dan Jenis Angkutan menuju Obyek Wisata Guci. 
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Gambar 8: Penginapan di Objek wisata Guci 
 

 
Gambar 9: Sanggar Souvenir di Objek Wisata Guci 

 

 Wisatawan yang datang berasal dari kalangan pelajar sampai umum. 

Dari kalangan pelajar biasanya datang mengunjungi setelah menyelesaikan 

ujian akhir, dengan tujuan refreshing.  Paling ramai dikunjungi apabila 

lebaran dan liburan  tiba. Banyak sekali wisatawan dari luar kota 

mengunjungi seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, dan lain-

lain. Sedangkan untuk informasi pariwisata diperoleh jumlah skor 188, 

rata-rata skor 9,4 dan termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup 
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informatif, artinya wisatawan mudah memperoleh informasi mengenai 

objek wisata ini. 

b. Pantai Purwahamba Indah 

Suatu kawasan laut yang indah di bagian utara Kabupaten Tegal 

dengan tumbuhan nyiur yang subur serta gelombang ombak yang tidak 

terlalu besar dan warna airnya biru jernih. Terletak pada koordinat 

(307294, 9239908) UTM dan pada ketinggian 18 mdpl. Di tempat ini 

memang sangat ideal untuk rekreasi, santai, terlebih lagi bagi mereka yang 

sedang melakukan perjalanan jauh melewati jalur lalu lintas antara Jakarta-

Surabaya lewat pantai utara dapat beristirahat sejenak untuk refreshing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil jawaban dari 20 responden berkaitan dengan daya 

tarik diperoleh jumlah skor 212, rata-rata skor 10,6 dan termasuk dalam 

kelas III dengan kriteria cukup menarik. Untuk akomodasi diperoleh 

jumlah skor 283, rata-rata skor 14,15  dan termasuk dalam kelas III dengan 

  Gambar 10: Obyek Wisata Pantai Purwahamba Indah. 
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kriteria cukup mudah di dapat. Tersedia penginapan dan rumah makan di 

objek wisata dan terdapat pula hotel dan rumah makan di sepanjang jalur 

menuju objek tersebut. daya terik yang dapat dinikmati para wisatawan 

meliputi keindahan pantai, kolam renang bertaraf internasional, arena 

mainan anak-anak, kebun binatang mini, dan sebagainya.  

 
Gambar 11: Rumah Makan di Sepanjang Jalan Menuju Pantai  

Purwahamba   Indah 

Untuk aksesbilitas diperoleh jumlah skor 227, rata-rata skor 11,35 

dan termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup mudah dijangkau. 

Jarak bus dari terminal bus kota Tegal  kurang lebih 14 km ke arah timur 

jurusan ke Semarang. Dapat ditempuh dengan semua jenis kendaraan 

seperti bus, mobil pribadi, angkutan umum. 

 Wisatawan yang datang berasal dari kalangan pelajar dan umum. 

Objek wisata ini paling ramai dikunjungi pada saat liburan dan lebaran 

tiba. Sedangkan untuk Informasi pariwisata diperoleh jumlah skor 168, 

rata-rata skor 8,4 dan termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup 
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informatif, yang berarti para wisatawan mudah memperoleh informasi 

mengenai objek wisata ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tirta Waduk Cacaban 

Objek wisata Tirta Waduk Cacaban terletak pada koordinat (299368, 

9231628) UTM dan pada ketinggian 41 mdpl, merupakan waduk pertama 

dibangun oleh pemerintah RI setelah Indonesia merdeka. Berada di dekat 

ibukota Kabupaten Tegal yaitu dekat dengan kota Slawi. Peletakan batu 

pertama dilakukan oleh Presiden RI Ir. Dr. Soekarno pada tanggal 16 

September 1952 dan diresmikan oleh pejabat Presiden RI Mr. Sartono. 

Waduk Cacaban saat ini bertambah fungsinya sebagai tempat rekreasi tirta 

yang cukup menarik.  

 

 

 Gambar 12: Kondisi Jalan dan Jenis Angkutan Menuju Obyek    
Wisata Purwahamba Indah 
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Berdasarkan hasil jawaban dari 20 responden berkaitan dengan daya 

tarik diperoleh jumlah skor 177, rata-rata skor 8,85 dan termasuk dalam 

kelas IV dengan kriteria kurang menarik. Daya tarik yang ada antara lain 

para wisatawan dapat menikmati panorama yang indah berlatar belakang 

hutan dan pegunungan sambil berdayung dengan perahu dan mengail ikan. 

Wisatawan dapat pula menikmati suasana santai, dengan jalan-jalan diatas 

bendungan ataupun dapat mengelilingi waduk dengan kapal motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 13: Obyek Wisata Tirta Waduk Cacaban. 

Gambar 14: Kodisi Jalan menuju Obyek Wisata Tirta Waduk  
Cacaban. 
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 Untuk akomodasi  diperoleh jumlah skor 243, rata-rata skor 12,15 

dan termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup mudah didapat. 

Berkaitan dengan aksesbilitas diperoleh skor 199, rata-rata skor 9,95  

termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup mudah dijangkau.  

Tempat ini tidak terlalu jauh dari Slawi kurang lebih 9 km ke arah 

timur tepatnya di desa Karanganyar kecamatan Kedungbanteng, sehingga 

dapat dijadikan salah satu alternatif  tempat wisata terdekat. Adapun 

makanan khasnya adalah aneka ikan air tawar yang setiap saat tersedia. 

 Dapat ditempuh dengan kendaraan umum seperti angkutan jurusan 

Slawi – Cacaban, bus, dan mobil pribadi. Wisatawan yang datang dari 

kalangan pelajar dan umum. Dari kalangan pelajar biasanya mereka datang 

mendirikan tenda untuk bermalam di Bumi Perkemahan sedangkan dari 

kalangan umum biasanya datang untuk memancing dan menikmati 

pemandangan yang indah.informasi mengenai objek wisata ini cukup 

informatif, para wisatawan cukup mudah memperoleh informasi mengenai 

objek wisata ini. 

d. Goa Lawet/Lawa 

Goa lawet terletak pada koordinat (289200, 9245448) UTM pada 

ketinggian 169 mdpl.  Tepatnya di desa Harjowinangun kecamatan 

Balapulang, di bagian selatan Kabupaten Tegal. Merupakan goa alam yang 

indah dan berbatuan. Akomodasi di objek wisata ini kurang memadai, 

tidak terdapat penginapan di objek wisata ini. Rumah makan kecil tersedia 

dalam jumlah yang tidak begitu banyak. 
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 Aksesbilitas sulit dijangkau, karena kondisi jalan yang rusak. Jarak 

tempuh dari pusat pemerintahan kurang lebih 20 km. dapat ditempuh 

dengan menggunakan sepeda motor dan mobil. Tetapi untuk menuju ke 

arah goa hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki. Karena kondisi jalan 

yang berbahaya dan licin. 

 Wisatawan yang datang berasal dari kalangan pedagang, santri. Para 

pedagang datang untuk meminta kelancaran berdagang. Sedangkan para 

santri datang bertapa untuk mendapatkan ilmu. Tidak terdapat rumah 

makan, penginapan, musholla, dan toilet. Informasi mengenai objek wisata 

ini cukup informatif, para wisatawan dapat dengan mudah memperoleh 

informasi mengenai objek wisata ini.  

e. Goa Santri 

Terletak pada koordinat (293439, 9215340) UTM pada ketinggian 

398 mdpl. Goa Santri terletak di desa Balapulang kecamatan Balapulang. 

Merupakan goa alam yang indah dan masih membawa misteri keagamaan 

sampai sekarang masih dipercayai oleh masyarakat setempat adanya santri 

yang menuntut ilmu dalam goa tersebut. Jarak tempuh dari pusat 

pemerintahan kurang lebih 18 km. Dapat ditempuh dengan kendaraan 

umum seperti colt mini. Kondisi jalan menuju goa tersebut sempit dan 

hanya dengan jalan kaki. 

 Wisatawan berasal dari kalangan umum seperti pedagang, santri, 

dan ada pula dari kalangan pelajar. Tidak terdapat rumah makan maupun 

penginapan. Fasilitas lain seperti mushola ataupun WC umum tidak ada. 
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Informasi pariwisata pada objek wisata ini termasuk kriteria cukup 

informatif, wisatawan dapat dengan mudah memperoleh informasi 

mengenai objek wisata ini. 

f. Telaga Putri 

Terletak di desa Bumijawa kecamatan Bumijawa. Akomodasi di 

objek wisata ini kurang memadai, tidak terdapat penginapan, hanya ada 

warung makan di sekitar objek wisata ini. 

 Aksesbilitas sulit dijangkau, jauh dengan pusat kota, kondisi jalan 

rusak, tersedia satu jenis angkutan, hanya terdapat beberapa prasarana 

wilayah yang sulit diperoleh. Daya tarik yang ada yaitu merupakan objek  

alam yang menarik disertai adat ritual oleh masyarakat setempat untuk 

memberikan sesaji pada telaga yang merupakan sumber kekayaan alam. 

Informasi pariwisata termasuk dalam kriteria cukup informatif, yang 

artinya cukup mudah diperoleh.  

g. Telaga Air Cenggini 

Terletak pada koordinat (288369, 9213180) UTM  dan pada 

ketinggian 208 mdpl. Terletak di desa Cenggini kecamatan Bojong, di 

bagian selatan Kabupaten Tegal.  

Akomodasi seperti hotel tidak terdapat di objek wisata ini, hanya 

terdapat rumah makan kecil, masjid, toilet, dan fasilitas telekomunikasi. 

Aksesbilitas cukup mudah dijangkau, dapat dijangkau dengan angkutan 

umum dan colt mini. Daya tarik yang ada yaitu merupakan telaga yang 

dikeramatkan karena banyak pituah-pituah para tokoh agama. Informasi 



 

 77

Gambar 15: Obyek Wisata Gunung Tanjung. 

pariwisata tremasuk dalam kriteria cukup informatif artinya cukup mudah 

diperoleh. Konon ceritanya di telaga air ini terdapat ikan raksasa yang 

pada saat itu dapat dimasak dan dimakan oleh seluruh masyarakat di desa 

tersebut. Daging ikan yang dimakan dapat membawa berkah. Begitu pula 

dengan air yang ada merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di 

desa tersebut. Menurut cerita tidak ada satu keluargapun yang mempunyai 

sumur, setiap kali membuat sumur maka airnya tidak keluar. Air dari 

telaga inilah yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. 

h. Gunung Tanjung 

Terletak pada koordinat (295615, 9220598) UTM, pada ketinggian 

159 mdpl. Terletak di desa Lebaksiu kecamatan Lebaksiu. Berada di 

bagian selatan Kabupaten Tegal. Merupakan objek pegunungan yang 

indah dan makam yang setiap acara rebo wekasan banyak dikunjungi 

wisatawan. 
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Berdasarkan hasil jawaban responden berkaitan dengan daya tarik 

diperoleh jumlah skor 163, dengan rata-rata skor 8,15 dan termasuk dalam 

kelas IV dengan kriteria kurang menarik. Hanya  terdapat satu daya tarik 

alam pegunungan tempat makam Syech Maulana Maghribi. 

 Untuk akomodasi diperoleh jumlah skor 258, dengan rata-rata skor 

12,9 dan termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup mudah didapat. 

Untuk Aksesbilitas objek wisata ini diperoleh jumlah skor 187 dengan 

rata-rata skor 9,35 dan termasuk dalam kelas III dengan kriteria cukup 

mudah dijangkau. Cukup dekat dengan pusat kota, kondisi jalan cukup 

baik, tersedia beberapa jenis angkutan, tersedia beberapa prasarana 

wilayah yang cukup mudah diperoleh. Jarak tempuh dari pusat 

pemerintahan kurang lebih 10 km. sedangkan untuk informasi pariwisata 

diperoleh jumlah skor 141 dengan rata-rata skor 7,05 dan termasuk dalam 

kelas III dengan kriteria cukup informatif, artinya para wisatawan dapat 

dengan mudah memperoleh informasi mengenai objek wisata ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16: Kondisi Jalan menuju Obyek Wisata Gunung Tanjung. 
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Terdapat tradisi rebo wekasan yang dilaksanakan pada bulan Safar 

minggu terakhir. Wisatawan berasal dari kalangan pelajar, pedagang, 

pengusaha, dan pengangguran. Mereka datang untuk meminta mendapat 

pekerjaan bagi yang menganggur, mendapat jodoh bagi para pelajar dan 

yang belum mempunyai pasangan, mendapat kelancaran berdagang bagi 

pengusaha dan pedagang.  

i. Makam Semedo 

Terletak di desa Semedo kecamatan Kedungbanteng. Merupakan 

objek wisata ziarah yang masih dipercayai oleh tokoh-tokoh agama. 

Aksesbilitas objek wisata ini cukup mudah dijangkau, terdapat beberapa 

jenis angkutan untuk menuju objek wisata tersebut. Akomodasi kurang 

memadai, tidak terdapat penginapan di objek wisata ini, hanya terdapat 

rumah makan kecil dalam jumlah sedikit. Jarak tempuh dari pusat 

pemerintahan kurang lebih 15 km. Dapat ditempuh dengan menggunakan 

sepeda motor, colt mini, dan mobil pribadi.  

Wisatawan yang datang berasal dari kalangan umum seperti bapak-

bapak dan ibu-ibu pengajian, pedagang, maupun ibu rumah tangga biasa. 

Mereka datang untuk berdoa mendapat berkah. Informasi pariwisata 

mengenai objek wisata ini cukup informatif, para wisatawan dapat dengan 

mudah memperoleh informasi mengenai objek wisata ini.  

 

 



 

 80

j. Makam Sunan Amangkurat I 

Terletak pada koordinat (293654, 9234394) UTM dan pada 

ketinggian 29 mdpl. Tempat dimakamkannya Sunan Amangkurat I raja 

Mataram. Terletak di desa Pesarean kecamatan Adiwerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksesbilitas cukup mudah dijangkau, cukup dekat dengan pusat 

kota, kondisi jalan cukup baik, tersedia beberapa jenis angkutan, tersedia 

beberapa prasarana wilayah yang cukup mudah diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 17: Makam Sunan Amangkurat I 

Gambar 18: Kondisi Jalan menuju Obyek WIsata Makam Sunan 
Amangkurat. 
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 Akomodasi di objek wisata ini kurang mudah didapat, tidak terdapat 

penginapan di sekitar objek wisata ini, hanya terdapat warung makan 

kecil. Dapat ditempuh dengan angkutan umum seperti bus. Kondisi 

jalannya beraspal. Wisatawan yang datang berasal dari  kalangan santri, 

bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian, serta jamaah sholat subuh di masjid 

sekitar objek tersebut. informasi pariwisata termasuk dalak kriteria cukup 

informatif, artinya para wisatawan dapat dengan mudah memperoleh 

informasi mengenai objek wisata ini. 

k. Makam Suroponolawen 

Terletak pada koordinat (290249, 9233136) UTM dan pada 

ketinggian 36 mdpl.  Daya tarik yang dimiliki objek wisata ini adalah 

merupakan objek wisata budaya makam peninggalan keturunan raja 

Mataram yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat.  Terletak di desa 

Pagiyanten kecamatan Adiwerna.  

Aksesbilitas pada objek wisata ini cukup mudah dijangkau, kondisi 

jalannya beraspal. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan kurang lebih 15 

km. Dapat ditempuh dengan mobil pribadi dan sepeda motor. Tidak 

terdapat akomodasi disekitar objek wisata ini. Informasi pariwisata 

termasuk dalam kriteria cukup informatif, yang artinya para wisatawan 

dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai objek wisata ini.  

Wisatawan yang datang berasal dari kalangan pedagang, bapak-bapak dan 
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ibu pengajian, pengangguran, dan muda-mudi. Fasilitas yang terdapat di 

sekitar objek tersebut adalah masjid beserta toilet.  

Objek wisata Pemandian Air Panas Guci merupakan objek unggulan di 

Kabupaten Tegal, hal ini dikarenakan lingkungan objek wisata pemandian air 

panas Guci (PAP Guci) telah tertata dengan melengkapi bangunan sarana dan 

prasarana objek yang cukup menarik wisman/wisnus diantaranya adanya hotel 

dan gedung pertemuan yang dibangun oleh pihak ketiga (investor) sehingga 

hal ini tidak terpengaruh adanya perkembangan sarana dan prasarana objek 

lain melainkan objek wisata PAP Guci telah menarik wisata sejak dahulu yaitu 

air panas yang spesifik dapat menyembuhkan penyakit kulit serta daya tarik 

udara pegunungan yang sejuk, tanah berbukit. Objek wisata PAP Guci juga 

mempunyai prasarana pasar umum.  

Obyek wisata Pantai Purwahamba Indah juga merupakan objek wisata 

unggulan kedua setelah PAP Guci. Objek wisata Alam pantai dimodifikasi 

dengan objek buatan oleh investor agar menambah daya tarik dibuatkan 

kawasan khusus kolam renang bertaraf internasional dilengkapi hotel dan 

restauran.  Dibanding dengan kondisi 2 objek wisata unggulan di Kabupaten 

Tegal yaitu Objek wisata PAP Guci dan Objek wisata Pantai Purwahamba 

Indah. 

 Objek  wisata yang satu ini yaitu Tirta Waduk Cacaban jauh tertinggal 

mengenai penataan dan pengembangannya, karena masih membutuhkan 

perencanaan yang mendukung objek agar dapat menarik dan diminati oleh 
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pengunjung diantaranya objek  tidak terkesan kumuh, angker dan sepi.  Objek 

wisata lainnya seperti Goa Lawet, Makam Semedo, Telaga Air Cenggini, 

Makam Suropono Lawen, Makam Sunan Amangkurat I, Gunung Tanjung, 

Goa Santri, dan Telaga Putri merupakan objek wisata yang masih 

dikembangkan dalam jangka pendek. 

Data arus wisatawan di tiga objek wisata (Pemandian Air Panas Guci, 

Pantai Purwahamba Indah, dan Tirta Waduk Cacaban). 

Tabel 21 Data Arus Wisatawan di Tiga Objek Wisata (OW Guci, OW. 
Purwahamba Indah, dan OW. Cacaban) Kabupaten Tegal Tahun 
2003 

 
OW. Guci OW. Pur’In OW. Cacaban Jumlah  

No 

 

Bulan Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman 

1 Januari 13.927 0 12.545 0 1.114 0 27.586 0 

2 Februari 10.498 0 9.461 0  853 0 20.812 0 

3 Maret 5.680 0 7.263 0 797 0 13.740 0 

4 April 8.858 0 8.584 0 931 0 18.373 0 

5 Mei 16.775 0 8.937 0 655 0 27.267 0 

6 Juni 20.706 0 20.825 0 1010 0 42.541 0 

7 Juli 19.211 28 15.127 0 1049 0 35.387 28 

8 Agustus 110.13 20 8.546 0 725 0 20.284 20 

9 September 8.644 0 8.359 0 720 0 17.723 0 

10 Oktober 7.407 0 10.630 0 1038 0 19.075 0 

11 Nopember 42.524 0 64.261 0 224 0 107.00

9 

0 

12 Desember 15.460 0 23.695 0 4908 0 44.063 0 

Jumlah 164.650 48 198.233 0 14024 0 393860 48 

Sumber: Statistik Pariwisata Kabupaten Tegal Tahun 2002-2003 
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Gambar 19 Peta persebaran ow dan sp 
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4. Promosi Pariwisata di Kabupaten Tegal 

Dengan kekayaan budaya, tempat wisata, sumber daya manusia yang 

memadai dan dana yang cukup tidaklah dapat begitu saja pariwisata 

Kabupaten Tegal maju dan menyerap banyak wisatawan. Satu hal juga yang 

sangat penting dalam proses pengembangan kepariwisataan adalah promosi 

wisata. Promosi wisata dapat di lakukan dengan beberapa metode, seperti 

promosi lewat media cetak,  dan elektronik, promosi melalui penyelenggaraan 

event pariwisata, promosi melalui kegiatan seni dan budaya, promosi melalui 

penyelenggaraan widya wisata, promosi melalui pelayanan informasi 

pariwisata 

a. Promosi lewat media cetak dan elektronik 

Promosi ini dapat dilakukan dengan dua jenis kegiatan yaitu pertama 

promosi lewat media cetak (Koran, tabloid, majalah) misalnya melalui 

penulisan berita, pemasangan iklan, lomba tentang penulisan pariwisata. 

Kedua, promosi melalui media elektronik (radio, televisi, internet) hal ini 

dapat dilakukan melalui peliputan kegiatan yang dilaksanakan penayangan 

berita, pemasangan iklan, pemutaran film video/VCD, talkshow, atau 

membuka website tentang pariwisata Kabupaten Tegal. 

b. Promosi melalui Penyelenggaraan Event Pariwisata 

Event pariwisata dapat dijadikan momentum yang bagus untuk 

tujuan promosi bila dikemas dengan apik dan menarik. Contohnya upacara 

adat (Ruwat Bumi yang dilaksanakan di Guci atau sedekah laut yang 
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dilaksanakan di Purwahamba Indah), pameran pembangunan yang 

menampilkan stand Dinas Pariwisata, bursa pariwisata yang berhubungan 

dengan investor. Kabupaten Tegal pun melalui Dinas Pariwisata terus 

berusaha untuk menyelenggarakan maupun berpartisipasi aktif pada event-

event pariwisata tingkat lokal (Kabupaten / Kota). Tingkat regional 

(propinsi), tingkat nasional, tingkat internasional.  

c. Promosi melalui Kegiatan Seni dan Budaya 

Seni budaya yang berkembang di Kabupaten Tegal cukup baik 

dengan berbagai cara pihak Dinas Pariwisata berusaha untuk mengcover 

kegiatan yang berunsur budaya yang sangat kental. Dengan pengiriman 

tim kesenian di dalam negeri maupun manca Negara, mengikuti festifal 

seni dan budaya makanan khas Kabupaten Tegal. 

d. Promosi Lewat Penyelenggaraan Widya Wisata 

FAM TOUR/ Familiarization  Tour dengan cara yang lebih mudah 

untuk melaksanakan pengenalan wisata : 

1) Mengundang biro perjalanan wisata/tour Operator Nusantara 

2) Penulis Pariwisata 

3) Pelajar/Mahasiswa dan Pemuda 

4) Perusahaan/Incentive Tour 

5) Atau menyelenggarakan Roadshow baik di dalam maupun  

mancanegara. 
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e. Promosi melalui Pelayanan Informasi Pariwisata 

Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal menyiapkan informasi lengkap 

tentang pariwisata juga melakukan kolasuratif : pengelolaan TIC, Mandala 

Wisata, Pusat Informasi Pariwisata. 

Kelima metode promosi tersebut dapat dilaksanakan sesuai program 

yang terscedule bila ada kerja sama yang baik dari semua sektor yang 

terkait dngan pariwisata. Partisipasi aktif dari masyarakat di dukung 

fasilitas yang memadai program promosi pariwisata dapat dilaksanakan 

secara kontinyu dan berkesinambungan. 

Promosi wisata yang dilakukan harus diikuti dengan strategi 

pengembangan pariwisata antara lain: 

a) Mengembangkan objek wisata baik yang sudah dikenal maupun yang 

belum tetapi sudah memiliki potensi yang tinggi, sebagai upaya 

menarik wisatawan lebih banyak lagi berkunjung ke Kabupaten Tegal. 

b) Menyediakan fasilitas pendukung pariwisata yang memadai termasuk 

di dalamnya fasilitator akomodasi, transportasi, sajian budaya dan daya 

tarik wisata lainnya. 

c) Melakukan promosi objek wisata dan daya tarik wisata yang ada 

terutama untuk lebih mengenalkan pariwisata di Kabupaten Tegal. 

d) Melakukan pembinaan dan kerjasama wisata melalui berbagai lembaga 

sebagai upaya pelestarian budaya dan peningkatan sektor pariwisata. 
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Promosi wisata sebetulnya dapat dilakukan dari dua arah, dalam arti 

bukan pihak pemerintah saja yang melakukan promosi tetapi wisatawan 

juga dapat melakukan promosi saat merasakan kenyamanan, manfaat 

datang di objek wisata tersebut. 

Salah satu faktor yang mendorong seseorang mengunjungi suatu 

tempat adalah ingin mengetahui lebih atas informasi yang didapatkan baik 

lewat media cetak maupun media elektronik yang berupa iklan. 

Informasi yang diperoleh tersebut, wisatawan akan melakukan 

promosi ulang ke pihak yang lain. Sehingga dengan demikian, daerah 

tersebut akan selalu dikunjungi yang nota-bene memiliki nilai tinggi bagi 

pemerintah dari satu sisi dan di sisi lain bagi masyarakat di sekitar objek 

wisata. Keberhasilan promosi akan tergambar dari peningkatan grafik 

pengunjung, secara otomatis pengembangan objek wisata akan 

menciptakan suasana yang kondusif pada peningkatan pendapatan asli 

daerah. 

Kesuksesan promosi wisata akan menciptakan lapangan kerja. 

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tegal khususnya di obyek 

wisata alam juga berorientasi pada perluasan lapangan kerja yang penuh, 

produktif bagi pertumbuhan ekonomi dan social dalam jangka waktu yang 

panjang. 

Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subjek yang mendatang 

dan terlibat secara langsung dalam pembangunan. Akan tetapi juga 
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memberikan daya beli kepada masyarakat dengan pendapatan yang 

mereka peroleh. Sehingga menimbulkan permintaan yang efisien dan 

efektif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. 

Kemajuan objek wisata sangat ditentukan oleh unsure-unsur 

kepariwisataan itu sendiri, di antaranya adalah banyaknya wisatawan yang 

datang berkunjung pada daerah tujuan wisata yang pada akhirnya akan 

mendorong berkembangnya objek wisata yang kemudian dapat 

meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat terutama yang berada di 

sekitar objek wisata. 

Antara masyarakat sebagai penggunan jasa dengan Dinas Pariwisata 

harus ada sinkronisasi program hingga tercapai hasil yang optimal. 

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk lebih memiliki, merawat, dan mempromosikan objek 

wisata alam maupun objek wisata budaya yang dimiliki Kabupaten Tegal. 

Usaha-usaha pengembangan objek-objek pariwisata dan rekreasi 

baik di perkotaan maupun di pedesaan akan sangat menguntungkan pada  

nilai-nilai estetika dan keberhasilan serta sarana pelayanan yang memadai. 

Pengembangan kepariwisataan dalam kegiatannya menyentuh hampir 

seluruh segi-segi kehidupan masyarakat dan merupakan kegiatan 

terkoordinasi secara mantap. Jadi jelas bila proses tersebut berjalan lancar, 

tenaga kerja asli daerah tidak perlu pergi ke luar kota untuk bekerja dan 

juga jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal akan berkurang. 
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Kegiatan kepariwisataan harus ditegaskan dengan  diatur landasan 

yang nyata dimana prinsip-prinsip dasar tersebut terletak pada 10 landasan 

pokok antara lain:  

(1) Politik Pemerintah 

(2) Perasaan ingin tahu 

(3) Sifat ramah tamah 

(4) Jarak dan waktu 

(5) Atraksi  

(6) Akomodasi  

(7) Pengangkutan 

(8) Harga-harga 

(9) Publisitas dan Promosi 

(10) Kesempatan berbelanja 

 

5. Penyajian Informasi Pariwisata dengan Menggunakan SIG 

Arc View memberikan kemudahan dalam pengolahan data spasial. 

Dengan menggunakan arc view ini, beberapa informasi dapat diperoleh 

dengan mengklik pada tempat-tempat yang diinginkan. Keterangan yang 

diperoleh dapat berupa atribut atau tabel. Gambar 20 dibawah ini 

menunjukkan informasi yang berupa objek wisata. 
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Gambar 20. Tampilan data spasial persebaran objek wisata 

 
Gambar 20 di atas menampilkan informasi spasial mengenai persebaran 

objek wisata di kabupaten Tegal. Informasi  mengenai masing-masing objek 

wisata dapat dilihat dalam tabel data base. 

 
Gambar 21. Tampilan data atribut (data base)  dari objek wisata 

 
Data base yang terlihat pada gambar 21 di atas menginformasikan 

mengenai nama objek wisata, letak koordinat dalam UTM (X,Y), ketinggian 

lokasi dalam meter di atas permukaan laut (mdpl), jenis objek wisata, lokasi, 

harga tiket masuk, dan daya tarik. 
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Berikut adalah gambar 22 yang menampilkan data spasial sekaligus data 

atributnya dalam satu layer yaitu dengan cara mengklik ikon identify  pada 

tempat yang diinginkan sehingga keluar informasi. Misalnya  mengklik objek 

wisata Pantai Purwahamba Indah, maka akan keluar data base atau data 

atribut. Dapat dilihat pada gambar 22 di bawah ini. 

 
Gambar 22: Tampilan data atribut dari objek wisata dalam satu layer. 

 

 
Gambar 23: Lokasi objek wisata Pantai Purwahamba Indah dan 

persebaran sarana prasarana penunjang wisata. 
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Gambar 23 menampilkan informasi mengenai objek wisata Pantai 

Purwahamba Indah yang terletak pada koordinat UTM ( 307294,  9233908),  

pada ketinggian 18 meter di atas permukaan laut, merupakan jenis wisata 

buatan, terletak di desa Purwahamba kecamatan Suradadi dengan harga tiket 

masuk Rp. 2.500,- serta memiliki daya tarik alam laut yang indah, arena main 

anak-anak, kebun binatang mini,  kolam renang bertaraf internasional dan 

penginapan. 

Menginformasikan bahwa objek wisata Pantai Purwahamba Indah 

merupakan objek wisata yang mudah dijangkau karena letaknya sangat 

strategis yaitu pada jalur pantura Tegal – Semarang. Akomodasi cukup mudah 

di dapat. Terdapat hotel dan rumah makan disepanjang jalur tersebut. 

Aksesbilitas cukup mudah dijangkau. Dapat ditempuh dengan semua jenis 

kendaraan.  

 
Gambar 24: Lokasi objek wisata Waduk Cacaban dan persebaran  

sarana  prasarana wisata. 
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Gambar 24 di atas menginformasikan bahwa objek wisata Tirta Waduk 

Cacaban merupakan objek wisata yang menarik tetapi objek yang satu ini jauh 

tertinggal mengenai sarana dan prasarana. Belum dilengkapi dengan tempat 

parkir dan rumah makan.  Aksesbilitas cukup mudah dijangkau. Terletak pada 

koordinat UTM (299368 9231628), dengan ketinggian 41 meter di atas 

permukaan air laut (mdpl). Berlokasi di desa Penujah kecamatan 

Kedungbanteng. Wisatawan dapat menikmati suasana santai, dengan 

memancing ikan, jalan-jalan di atas bendungan ataupun dapat mengelilingi 

waduk dengan kapal motor. 

 

 
Gambar 25: Lokasi objek wisata Gunung Tanjung dan persebaran 

 sarana prasarana wisata. 
 

Sedangkan objek wisata Gunung Tanjung merupakan objek wisata yang 

memiliki daya tarik kurang menarik. Hal ini dikarenakan kondisi jalan menuju 

lokasi tersebut cukup sulit karena beraa di bukit.  Kondisi sarana prasarana 
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wisata kurang memadai. Hanya terdapat sebuah  rumah makan, wartel dan 

halaman rumah makan tersebut yang dijadikan tempat parkir. 

 
Gambar 26: Lokasi Objek wisata PAP. Guci dan persebaran sarana 

prasarana wisata.  
 

Gambar 26 di atas menginformasikan bahwa objek wisata Pemandian 

Air Panas Guci terletak pada koordinat UTM (297303  9203956), dengan 

ketinggian tempat 1224 meter di atas permukaan air laut (mdpl), termasuk 

jenis wisata alam, terletak di desa Rembul kecamatan Bojong. Harga tiket 

masuk Rp. 3.100,-.  Memiliki  daya tarik alam pegunungan yang sejuk, kolam 

renang dengan air yang hangat dan dingin serta memiliki sumber air panas 

yang berkhasiat. Akomodasi pada objek wisata tersebut cukup mudah didapat. 

Banyak terdapat hotel dan villa untuk beristirahat dan menginap. Rumah 

makan, mushola, toilet umum, wartel, pasar dan tempat parkir yang luas 

dimiliki oleh objek wisata ini. Dapat ditempuh dengan sepeda motor , bis, 

mobil, dan pick up. 
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Gambar 27: Lokasi objek wisata Makam Sunan Amangkurat I  

dan persebaran sarana prasarana wisata. 
 

Gambar 27 menunjukkan informasi bahwa Makam Sunan Amangkurat I 

terletak pada koordinat UM (293654  9234394). Pada ketinggian 29 meter di 

atas permukaan air laut (mdpl).  Berlokasi di desa Pesarean kecamatan 

Adiwerna. Tidak  terdapat  akomodasi disekitar objek tersebut. Aksesbilitas 

cukup mudah dijangkau.  Dapat ditempuh dengan semua jenis kendaraan. 

Hasil akhir dari pengolahan data informasi pariwisata di Kabupaten 

Tegal dengan menggunakan program arc view 3.3 adalah: 

a. Peta 

Hasil akhir berupa peta dalam bentuk print. Peta yang dihasilkan 

adalah peta administrasi kabupaten Tegal, peta jaringan jalan kabupaten 

Tegal, peta persebaran objek wisata Kabupaten Tegal, peta persebaran 

sarana prasarana Kabupaten Tegal, dan peta peta persebaran objek wisata 

dan sarana prasarana wisata di Kabupaten Tegal. 
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b. Tabel 

Hasil akhir berupa tabel dalam bentuk data base. Dimana data base 

tersebut merupakan data atribut. 

c. CD (Compact Disk) 

Hasil akhir penyajian informasi pariwisata di kabupaten Tegal  

berbasis SIG dapat disimpan dalam bentuk cd dengan format jpeg. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, objek wisata yang ada di Kabupaten Tegal 

berjumlah sebelas (11) yang terdiri dari tiga (3) jenis wisata yaitu wisata alam, 

wisata buatan, dan wisata budaya. Wisata alam meliputi : Pemandian Air 

Panas Guci, Goa Lawet, Goa Santri, Telaga Air Cenggini, Telaga Putri, dan 

Gunung Tanjung. Wisata buatan meliputi: Pantai Purwahamba Indah dan Tirta 

Waduk Cacaban. Serta wisata budaya meliputi: Makam Amangkurat I, 

Makam Semedo, dan Makam Suropono Lawen. 

Penyebaran kuesioner terhadap para pengunjung objek wisata, dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran mengenai parameter pariwisata di 

KabupatenTegal. Jumlah seluruh responden adalah 100 orang. Setiap objek 

wisata terdapat 20 orang responden.  

Berdasarkan analisis hasil kuesioner, objek wisata yang ada di 

Kabupaten Tegal merupakan objek wisata yang cukup menarik tetapi ada pula 

objek wisata yang kurang menarik, akomodasi cukup mudah didapat, 

aksesbilitas cukup mudah dijangkau, serta informasi pariwisata yang cukup 
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informatif. Dari kelima objek wisata yang diteliti terdapat dua objek wisata 

yang kurang menarik dan terdapat tiga objek wisata yang menarik. Objek 

wisata yang menarik yaitu Pemandian Air Panas Guci, Pantai Purwahamba 

Indah dan Makam Sunan Amangkurat I. Sedangkan objek wisata yang kurang 

menarik yaitu Tirta Waduk Cacaban dan Gunung Tanjung.    

Tirta Waduk Cacaban merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten 

Tegal selain objek wisata Pemandian Air Panas Guci dan Pantai Purwahamba 

Indah. Namun demikian objek wisata Waduk Cacaban inijauh tertinggal 

mengenai penataan dan pengembangannya, karena masih membutuhkan 

perencanaan yang mendukung objek agar dapat menarik dan diminati 

pengunjung diantaranya objek tidak terkesan kumuh dan sepi. Agar dapat 

menarik pengunjung salah satu sarana dan prasarana objek harus dipenuhi 

yaitu adanya Kantor Pengelola dilengkapi gedung pertemuan, rumah makan, 

parkir, dan penataan tampak  depan objek yang merupakan hall entrance atau 

pintu masuk pengunjung sebagai daya tarik. Sedangkan objek wisata Gunung 

tanjung merupakan objek wisata yang akan dikembangkan jangka pendek 

sehingga daya tarik objek wisata ini kurang menarik. Hal ini dikarenakan 

kondisi jalan menuju ke objek tersebut cukup sulit karena berada di bukit serta 

objek terkesan angker dan sepi. Objek ini hanya akan ramai dikunjungi 

setahun sekali yaitu adanya tradisi rebo wekasan, suatu upacara adat yang 

dilaksanakan di objel wisata Gunung Tanjung dilaksanakan setiap hari rabu 

terakhir bulan Syafar. 
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Dari kelima objek wisata yang disebarkan kuesioner setelah dianalisa 

bahwa informasi pariwisata di kabupaten Tegal termasuk kriteria cukup 

informatif.  Hal ini dikarenakan karena responden  menilai bahwa informasi 

pariwisata di Kabupaten Tegal cukup lengkap dan cukup mudah diperoleh.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa informasi pariwisata di kabupaten 

Tegal yang telah ada yaitu berupa brosur/liflet, peta persebaran objek wisata,  

pemutaran film video/VCD, serta website tentang pariwisata Kabupaten 

Tegal. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai TIC (Tourism  

Information Center).  Informasi yang ditampilkan hanya jenis dan atraksi 

wisata saja, sedangkan informasi lainnya seperti okomodasi, transportasi, serta 

sarana prasarana lain belum tersaji.  

Hasil analisis dengan SIG dapat diketahui bahwa objek wisata yang 

berpotensi di Kabupaten Tegal adalah  Pemandian Air Panas Guci dan Pantai 

Purwahamba Indah.  Kedua objek wisata ini memiliki atraksi wisata yang 

beragam, selain itu terdapat akomodasi yang mudah didapat,  aksesbilitas  

mudah di jangkau, juga terdapat fasilitas pendukung lain seperti sanggar 

souvenir, telepon umum, mushola, serta kantor pos yang terdapat disekitar 

objek tersebut. Maka dari itu kedua objek wisata ini merupakan objek wisata 

yang paling diandalkan di Kabupaten Tegal.  

Objek yang kurang berpotensi yaitu Tirta Waduk Cacaban, Gunung 

Tanjung serta Makam Sunan Amangkurat I.  Ketiga objek wisata tersebut 

kurang memiliki atraksi yang menarik pengunjung, selain itu juga disekitar 

objek wisata tersebut tidak terdapat akomodasi dan fasilitas lainnya.  
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses penyajian data berbasis 

sistem informasi geografis dengan menggunakan arc view mempunyai 

kelebihan yaitu dapat memasukkan dan mengumpulkan data geografi, dapat 

mengedit data geografi, menyimpan dan memanggil kembali data geografi, 

mengelola data geografi, memanipulasi data geografi, dan dapat menganalisa 

data geografi. 

Di samping kelebihan juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu biaya 

mahal, karena menggunakan program arc view yang tidak semua komputer 

memiliki program tersebut. Kelemahan yang lain yaitu dalam mengoperasikan 

program ini harus dengan tenaga ahli yang benar-benar menguasai program 

arc view ini. 

Dari hasil penelitian dan analisis secara keseluruhan, dapat disimpulkan 

bahwa secara umum objek wisata di Kabupaten Tegal memiliki potensi, 

aksesbilitas cukup mudah dijangkau, fasilitas penunjang yang cukup memadai 

serta informasi pariwisata yang cukup informatif. 
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Analisis Hasil Kuesioner 
 

Objek Wisata Parameter Jumlah 
responden 

Jumlah 
Skor 

Rata-
rata 
skor 

Kelas Kriteria 

1.  Pantai Purwahamba Indah - Daya tarik objek wisata 
- Akomodasi 
- Aksesbilitas 
- Informasi Pariwisata 

20 
 

212 
283 
227 
168 

10.6 
14.15 
11.35 
8.4 

III 
III 
III 
III 
 

Cukup menarik 
Cukup mudah didapat 
Cukup mudah dijangkau 
Cukup informatif 

2. Pemandian Air Panas  Guci - Daya tarik objek wisata 
- Akomodasi 
- Aksesbilitas 
- Informasi Pariwisata 
 

20 239 
291 
236 
188 

11.95 
14.15 
11.8 
9.4 

III 
III 
III 
III 

Cukup menarik 
Cukup mudah didapat 
Cukup mudah dijangkau 
Cukup informatif 

3. Tirta Waduk Cacaban - Daya tarik objek wisata 
- Akomodasi 
- Aksesbilitas 
- Informasi Pariwisata 
 

20 177 
243 
199 
154 

8.85 
12.15 
9.95 
7.7 

IV 
III 
III 
III 

Kurang menarik 
Cukup mudah didapat 
Cukup mudah dijangkau 
Cukup informatif 

4. Gunung Tanjung 
 
 
 

- Daya tarik objek wisata 
- Akomodasi 
- Aksesbilitas 
- Informasi Pariwisata 
 

20 163 
258 
187 
141 

8.15 
12.9 
9.35 
7.05 

IV 
III 
III 
III 

Kurang menarik 
Cukup mudah didapat 
Cukup mudah dijangkau 
Cukup informatif 

5. Makam Sunan Amangkurat  I - Daya tarik objek wisata 
- Akomodasi 
- Aksesbilitas 
- Informasi Pariwisata 

20 215 
210 
192 
183 

10.75 
10.5 
9.6 
9.15 

III 
IV 
III 
III 

Cukup menarik 
Kurang mudah didapat 
Cukup mudah dijangkau 
Cukup informatif 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

Wilayah Kabupaten Tegal memlikiki potensi pariwisata meliputi: a) 

wisata alam terdapat enam lokasi objek wisata, b) wisata buatan terdapat 

dua lokasi objek wisata, c) wisata budaya terdapat tiga lokasi objek wisata. 

Sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Tegal cukup memadai untuk 

menunjang kegiatan kepariwisataan, hal ini didukung oleh letak 

Kabupaten Tegal yang strategis yang terletak di Pantai Utara Jawa Tengah 

pada jalur lalu lintas antara Tegal-Semarang dan jalur ke Selatan antara 

Tegal-Purwokerto sehingga transportasi yang ada dapat memenuhi 

kebutuhan wisatawan untuk berkunjung di setiap objek wisata di 

Kabupaten Tegal. Begitu pula dengan adanya akomodasi seperti hotel, 

rumah makan dan toko cindera mata/souvenir yang sudah cukup memadai. 

Informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tegal termasuk dalam 

kelas III yaitu cukup informatif, artinya informasi cukup lengkap dan 

cukup mudah didapat. Informasi ada di Kabupaten Tegal  tersedia dalam 

bentuk liflet/brosur, buku, website, vcd,  serta tersedia TIC (Tourism 

Information Center). 

Dengan menggunakan SIG dapat disajikan informasi pariwisata yang 

lebih lengkap, cepat dan data yang dihasilkan lebih akurat. Data –data 

tersebut dapat disimpan dan dirubah setiap saat jika diperlukan. Unsur-
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unsur pariwisata seperti atraksi wisata, akomodasi, aksesbilitas, serta 

fasilitas penunjang lainnya dapat disajikan secara lengkap.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi pariwisata di 

Kabupaten Tegal perlu dilakukan upaya promosi wisata yang lebih efektif, 

pembuatan liflet/brosur yang lebih lengkap dan mudah didapat, kualitas 

sarana dan prasarana penunjang pariwisata perlu ditingkatkan seperti 

akomodasi, transportasi dan fasilitas lainnya. 

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata 

perlu dilakukan upaya seperti: a) meningkatkan daya tarik wisata, b) 

meningkatkan sarana dan prasarana wisata, c) meningkatkan pengelolaan 

potensi objek wisata, dan d) meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata. 

Peningkatan sapta pesona wisata sangat perlu dilakukan, sehingga 

perlu diupayakan peningkatan kebersihan, keindahan, keamanan, 

kenyamanan, kesejukan, keramahtamahan, dan kenangan.  

Mengingat informasi pariwisata yang ada masih bersifat cukup 

informatif maka perlu adanya penyempurnaan terhadap Dinas Pariwisata 

Kabupaten Tegal berkaitan dengan  informasi pariwisata yang ada di 

Kabupaten Tegal yaitu dengan menggunakan SIG. 
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