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MOTTO 

“Tindakan lebih berarti daripada kata-kata” 
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keluarga serta saudara yang selalu 

memberikan doa dan dukungan. 

2. Adikku Rani. 

3. Sahabat-sahabat terbaikku. 

4. Dia, seseorang yang kelak menjadi 

pendamping hidupku. 
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ABSTRAK 

Tegar Raka. P, Achmad. 2011. Strategi  Pengembangan  Produk  Pariwisata  

pada  Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Skripsi, 

Ekonomi  Pembangunan, Ekonomi, Universitas  Negeri  Semarang. 

Pembimbing I Dr. Hj. Sucihatininghsih DWP,  M.Si, Pembimbing II 

Kusumantoro, S.Pd., M.Si. 

  

Kata Kunci : Strategi, Pengembangan. Produk Pariwisata. 

 

 Keberadaan obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang 

mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. 

Dengan adanya informasi obyek wisata yang ada di Kota Semarang dan didukung 

oleh Keputusan Walikota, obyek wisata yang ada diharapkan mampu menarik 

minat wisatawan untuk berkunjung. Namun jumlah kunjungan wisata pada obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang kurang begitu baik, dilihat 

dari jumlah kunjungan wisata yang mengalami penurunan dari tahun 2007-2009. 

Penurunan jumlah pengunjung tersebut tentu tidak diharapkan pemerintah daerah 

karena akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh Obyek Wisata. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendapat 

pengunjung mengenai atraksi wisata pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah di Kota Semarang? (2) Bagaimana pendapat pengunjung mengenai 

aksesibilitas pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang? 

(3) Bagaimana pendapat pengunjung mengenai fasilitas pada obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah di Kota Semarang? (4)Bagaimana strategi pengembangan 

produk pariwisata yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kunjungan 

wisatawan pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang? 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang melakukan 

kegiatan wisata dan petugas pengelola pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah di Kota Semarang. Teknik pengembilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik insidental random sampling. Penelitian ini memuat variable 

yaitu (1) Pendapat pengunjung mengenai atraksi wisata, (2) Pendapat pengunjung 

mengenai aksesbilitas wisata, (3) Pendapat pengunjung mengenai fasilitas wisata, 

dan (4) Strategi pengembangan produk pariwisata. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dokumentasi dan 

wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakn metode analisis 

Deskriptif Persentase dan metode analisis SWOT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapat pengunjung mengenai 

atraksi wisata pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang 

yaitu 32 dari 69 responden atau sebesar 46,38% pengunjung berpendapat bahwa 

atraksi wisata yang ada pada lokasi tersebut baik karena diselenggarakan atraksi 

wisata secara periodik. (2) Pendapat pengunjung mengenai aksesibilitas wisata 

pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang yaitu 40 dari 69 

responden atau sebesar 57,97% pengunjung berpendapat bahwa aksesibilitas yang 

ada dalam kategori baik. Hal ini disebabkan oleh aksesibilitas pada obyek wisata 

yang mudah dijangkau oleh alat transportasi. (3) Pendapat pengunjung mengenai 

viii 
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fasilitas wisata pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang 

yaitu 35 dari 69 responden atau sebesar 50,72% pengunjung berpandapat dalam 

kategori baik. Hal ini disebabkan karena fasilitas-fasilitas lengkap yang dimiliki  

obyek wisata dalam kondisi yang terawat dengan baik. (4) Strategi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata pada obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah di Kota Semarang adalah dengan dengan mengoptimalkan 

kondisi daya tarik yang menjadi keunggulan Obyek Wisata, memanfaatkan 

kerjasama dengan pihak ke-3, serta dengan mengikuti even-even pasar wisata. 

Saran yang dapat diberikan yaitu (1) Sebaiknya Pemerintah Kota 

Semarang dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang lebih 

gencar melakukan promosi event-event yang diselenggarakan di obyek wisata 

Masjid Agung dengan cara memasang spanduk di lokasi pintu masuk Kota 

Semarang, agar masyarakat Semarang dan luar Semarang lebih banyak yang 

mengetahui adanya event tersebut. (2) Pemerintah Kota Semarang perlu 

menambahkan penyelenggaraan atraksi atau hiburan untuk lebih meningkatkan 

kunjungan wisata. (3) Pemerintah Kota Semarang dan Pengelola Masjid Agung 

Jawa Tengah perlu lebih mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki 

obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang 

lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur. Pembangunan diarahkan sedemikian rupa sehingga 

setiap tahapan pembangunan dapat semakin dekat dengan tujuan. 

Dalam GBHN (1999) disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan 

daerah adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat 

dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan 

penataan ruang baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan 

pertumbuhan yang tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah dan batiniah, 

melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya yaitu 

bahwa pembangunan tersebut merata diseluruh tanah air. Sehingga tujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan 

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, 

dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber-sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan 

 

1 



 

 

2 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan 

kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. 

Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan BAB 

1 pasal1. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

di bidang tersebut dan wisata adalah kegiatan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara menikmati obyek wisata. Dari 

pembangunan wisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah baik dari 

wisatawan yang berkunjung maupun dari penanam modal asing di sektor ini. 

Sektor pariwisata memiliki pasar yang sangat potensial, bersama dengan 

sektor industri dan pertanian yang menjadi sektor penggerak perekonomian 

daerah. Pariwisata merupakan sebuah industri yang mencakup lapangan usaha 

bisnis sangat luas serta rumit. Menurut Yoeti (2008:82), industri pariwisata itu 

harus terdiri dari unsur-unsur yang mendukung keberhasilan pariwisata sebagai 

suatu industri. Unsur-unsur itu antara lain: organisasi pariwisata (pemerintah dan 

swasta), daya tarik wisata (seni-budaya, taman nasional, souvenirshop), fasilitas 

(restoran, penginapan, toilet), aksesibilitas (agen tranportasi dan pendukungnya). 

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran 

pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta 

kesempatan berusaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya yang 

dapat dilakukan adalah melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai 

potensi kepariwisataan daerah. 
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Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan bagi pertumbuhan 

ekonomi, sehingga pemerintah mengeluarkan suatu keputusan pada awal pelita I 

mengenai Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Pemerintah mempunyai 

keyakinan bahwa Pariwisata dapat menjadi sektor andalan, menggantikan minyak 

dan gas bumi, oleh karena itu pemerintah terus memicu pembangunan pariwisata. 

Beberapa alasan dari pemerintah untuk semakin mengembangkan sektor 

pariwisata, antara lain : 

1. Semakin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa. 

2. Merosotnya nilai eksport di sektor non migas. 

3. Prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin 

meningkat secara konsisten. 

4. Besarnya potensi yang dimiliki bagi pengembangan pariwisata di 

Indonesia (H. Kodyat dalam spillane, 1987:57). 

Namun kondisi sektor pariwisata di Indonesia sempat mengalami 

keterpurukan akibat adanya berbagai bencana alam, masih kurangnya jaminan 

keamanan bagi wisatawan dan naiknya harga BBM, namun secara perlahan dunia 

pariwisata mulai membaik dan untuk membangkitkan kembali perlu adanya 

penanganan serius dalam pengembangan sektor pariwisata itu sendiri khususnya 

untuk produk pariwisata. 

Secara menyeluruh, perkembangan pariwisata Indonesia merupakan 

dukungan serta partisipasi aktif berbagai elemen yaitu pemerintah pusat maupun 

daerah, lembaga legislatif, lembaga non pemerintah, pers, perguruan tinggi dan 

masyarakat. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada Januari 2001, bagi 
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jajaran pariwisata, pencanangan tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah pusat 

dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hanya akan bertindak 

sebagai fasilitator. Tugas Departemen hanya sebatas menjual citra, sedangkan 

yang menjual Produk Industri Pariwisata adalah Daerah Tingkat II yang memiliki 

kewenangan tidak hanya dalam perencanaan pembangunan pariwisata, tetapi juga 

dalam perencanaan pemasaran dan promosi. 
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DATA PENGUNJUNG MASJID AGUNG  JAWA TENGAH 

KOTA SEMARANG TAHUN 2007 

NO BULAN JUMLAH 

PENGUNJUNG 

  1 JANUARI   55635 

  2 FEBRUARI   34495 

  3 MARET   37597 

  4 APRIL   48191 

  5 MEI   41502 

  6 JUNI   62069 

  7 JULI   53773 

  8 AGUSTUS   34042 

  9 SEPTEMBER   32237 

10 OKTOBER   48153 

11 NOPEMBER   26613 

12 DESEMBER   44404 

 TOTAL JUMLAH PENGUNJUNG 518711 

Data diolah dari Masjid Agung 

 

 

 Jumlah pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah pada tahun 2007, total 

jumlah pengunjung paling banyak adalah pada bulan Juni. Sedangkan jumlah 

pengunjung paling sedikit untuk tahun 2007 adalah bulan Nopember. 
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DATA PENGUNJUNG MASJID AGUNG  JAWA TENGAH 

KOTA SEMARANG TAHUN 2008 

NO BULAN JUMLAH 

PENGUNJUNG 

  1 JANUARI   40180 

  2 FEBRUARI   25504 

  3 MARET   37911 

  4 APRIL   32817 

  5 MEI   42475 

  6 JUNI   59614 

  7 JULI   50580 

  8 AGUSTUS   50023 

  9 SEPTEMBER   14537 

10 OKTOBER   51455 

11 NOPEMBER   35018 

12 DESEMBER   32646 

 TOTAL JUMLAH PENGUNJUNG 472760 

Data diolah dari Masjid Agung 

 

Jumlah pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah pada tahun 2008, total 

jumlah pengunjung paling banyak adalah pada bulan Juni. Sedangkan jumlah 

pengunjung paling sedikit untuk tahun 2008 adalah bulan September. 
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DATA PENGUNJUNG MASJID AGUNG  JAWA TENGAH  

KOTA SEMARANG TAHUN 2009 

NO BULAN JUMLAH 

PENGUNJUNG 

  1 JANUARI   37505 

  2 FEBRUARI   43098 

  3 MARET   43047 

  4 APRIL   41089 

  5 MEI   38764 

  6 JUNI   37984 

  7 JULI   35386 

  8 AGUSTUS   25765 

  9 SEPTEMBER   31625 

10 OKTOBER   33777 

11 NOPEMBER   29072 

12 DESEMBER   30836 

 TOTAL JUMLAH PENGUNJUNG 427948 

Data diolah dari Masjid Agung 

 

 

Jumlah pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah pada tahun 2009, total 

jumlah pengunjung paling banyak adalah pada bulan Februari. Sedangkan jumlah 

pengunjung paling sedikit untuk tahun 2009 adalah bulan Agustus. 
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DATA PENGUNJUNG MASJID AGUNG  JAWA TENGAH  

KOTA SEMARANG TAHUN 2010 

NO BULAN JUMLAH 

PENGUNJUNG 

  1 JANUARI   43728 

  2 FEBRUARI   45098 

  3 MARET   50926 

  4 APRIL   36198 

  5 MEI   45625 

  6 JUNI   37018 

  7 JULI   39087 

  8 AGUSTUS   44274 

  9 SEPTEMBER   41926 

10 OKTOBER   36974 

11 NOPEMBER   32435 

12 DESEMBER   31427 

 TOTAL JUMLAH PENGUNJUNG 484716 

Data diolah dari Masjid Agung 

 

 
 

Jumlah pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah pada tahun 2010, total 

jumlah pengunjung paling banyak adalah pada bulan Maret. Sedangkan jumlah 

pengunjung paling sedikit untuk tahun 2010 adalah bulan Desember. 
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Dari data pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah tahun 2007 ke tahun 

2009 terjadi penurunan jumlah pengunjung. Padahal dengan semakin banyaknya 

orang yang mengetahui akan keberadaan Masjid Agung Jawa Tengah seharusnya 

semakin bertambahnya jumlah pengunjung. 

Data menunjukan terjadi kenaikan jumlah pengunjung dari tahun 2007 ke 

tahun 2008 hanya terjadi pada bulan Maret, Mei, Agustus, Oktober dan 

Nopember. Untuk bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, September, Desember 

terjadi penurunan jumlah pengunjung. Dari total pengunjung pada tahun 2007 

sebanyak 518.711 dibandingkan dengan total pengunjung pada tahun 2008 

sebanyak 472.760 terjadi total penurunan jumlah pengunjung sebanyak 45.951 

atau terjadi penurunan 8,8 % jumlah pengunjung. 

Data menunjukan terjadi kenaikan jumlah pengunjung dari tahun 2008 ke 

tahun 2009 hanya terjadi pada bulan Februari, Maret, April dan September. Untuk 

bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agusutus, Oktober, Nopember, Desember terjadi 

penurunan jumlah pengunjung. Dari total pengunjung pada tahun 2008 sebanyak 

472.760 dibandingkan dengan total pengunjung pada tahun 2009 sebanyak 

427.948 terjadi total penurunan jumlah pengunjung sebanyak 44.812 atau terjadi 

penurunan 9,5 % jumlah pengunjung. 

Data menunjukan terjadi kenaikan jumlah pengunjung dari tahun 2009 ke 

tahun 2010 hanya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, 

September, Nopember, Desember. Untuk bulan April, Mei, Juni, Oktober terjadi 

penurunan jumlah pengunjung. Dari total pengunjung pada tahun 2009 sebanyak 
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427.948 dibandingkan dengan total pengunjung pada tahun 2010 sebanyak 

484.716 terjadi total kenaikan jumlah pengunjung sebanyak 56.768 atau terjadi 

kenaikan 11,7 % jumlah pengunjung. 

Adanya penurunan jumlah pengunjung tersebut tentu tidak diharapkan 

pemerintah daerah karena akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh 

Obyek Wisata. Mengingat posisi strategis obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah sebagai salah satu andalan pengembangan pariwisata di Kota Semarang. 

Selain itu, tentunya akan mempengaruhi pendapatan daripada masyarakat sekitar 

yang berjualan pada kios atau ruko yang tersedia di kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah yang berjumlah 70 kios. Maka sebagai bagian dari pemecahan 

permasalahan tersebut, penulis akan meneliti bagaimana pendapat pengunjung 

mengenai tingkat kondisi produk pariwisata dan bagaimana strategi 

pengembangan pariwisata pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. Antara 

lain atraksi wisata, aksesibilitas dan fasilitas. Ketiganya sekaligus merupakan 

komponen penting yang membentuk terjadinya suatu kegiatan wisata. 

Informasi/pendapat pengunjung mengenai tingkat kondisi produk  

pariwisata tersebut penting diketahui agar obyek wisata ini dapat mengetahui 

kelebihan dan kekurangan yang ada. Sehingga dengan diketahuinya data dan 

informasi tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

berbenah dan berkembang setelah terjadi adanya penurunan jumlah kunjungan 

wisata. 

Strategi pengembangan produk pariwisata sangat diperlukan mengingat 

besarnya potensi pariwisata di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang belum 
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dioptimalkan. Namun demikian dengan melihat pengembangannya, pariwisata 

dapat dijadikan sektor andalan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Semarang. Pemerintah 

Daerah juga dapat lebih mengoptimalkan potensi obyek wisata dengan 

pengembangan produk pariwisata agar dapat meningkatkan kunjungan wisata. 

Adanya obyek wisata yang sudah berkembang dan dikenal luas oleh 

masyarakat menjadi obyek wisata unggulan yang harus didukung dengan 

pengelolaan yang baik sehingga pengembangan obyek wisata dapat dilaksanakan 

secara berkelanjutan dengan pembenahan berbagai sarana dan prasarana serta 

fasilitas yang lebih lengkap sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 

wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut dan memberikan pemasukan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK 

PARIWISATA PADA OBYEK WISATA MASJID AGUNG JAWA 

TENGAH DI KOTA SEMARANG  “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini  dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendapat pengunjung mengenai atraksi wisata pada obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang? 
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2. Bagaimana pendapat pengunjung mengenai aksesbilitas pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang? 

3. Bagaimana pendapat pengunjung mengenai fasilitas pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang? 

4. Bagaimana strategi pengembangan produk pariwisata yang dapat dilakukan 

dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah di Kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pendapat pengunjung mengenai atraksi wisata pada 

obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. 

2. Untuk Mengetahui pendapat pengunjung mengenai aksesibilitas pada obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. 

3. Untuk Mengetahui pendapat pengunjung mengenai fasilitas pada obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. 

4. Untuk mengetahui strategi pengembangan produk pariwisata yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada 

pemerintah Kota Semarang maupun bagi pihak akademis. 
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1. Bagi pemerintah Kota Semarang, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam 

berbenah dan berkembang. 

2. Bagi pihak akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai 

tambah kepustakaan khususnya program studi ekonomi pembangunan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Otonomi Daerah 

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, 

“outonomos/autonomia”, yang berarti keputusan sendiri (self rulling). Secara 

terperinci otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut: 

1) Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri-ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak 

lain ataupun kekuatan luar. 

2) Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (self government) yaitu hak 

untuk memerintah/menentukan nasib sendiri (the right of self government, 

self determination). 

3) Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin, tidak adanya kontrol 

oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local internal affairs) atau terhadap 

minoritas suatu bangsa. 

4) Pemerintahan otonomi harus memiliki pendapatan yang cukup untuk 

menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai 

tujuan hidup secara adil (self determination, sel sufficiency, self realiance). 

5) Pemerintah otonomi memiliki supremasi/dominasi kekuasaan (supremacy of 

outhority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang 

kekuasaan di daerah (Sidik Jatmiko,2001:1). 
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Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah 

otonomi yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Menurut Ateng Syarifudin (1985:9) istilah otonomi  mempunyai makna 

kebebasan atas kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas 

dan kemandirian itu adalah perwujudan pemberian kesempatan yang harus 

dipertanggungjawabkan, sehingga sebagai hak untuk mengatur dan memerintah 

daerah sendiri atas inisiatif sendiri, kemauan sendiri dan hak itu diperoleh dari 

pemerintah pusat. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai otonomi daerah, maka dapat 

diperoleh gambaran atau kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan 

kewenangan suatu daerah untuk mengelola keuangannya sendiri tanpa campur 

tangan pihak lain berdasarkan peraturan perundangan dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

1.1.1 Prinsip Otonomi Daerah 

Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional 

menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. 
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Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan 

sifat daerah lain. Karena itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang 

bermaksud akan menyeragamkan seluruh daerah dalam suatu model (Rozali 

Abdullah,2002:11). 

Otonomi daerah yang diharapkan adalah otonomi yang memperhatikan 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

pentingnya memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang 

diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota, dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah 

secara proporsional. Artinya pelimpahan dan pemanfaatan sumber daya daerah 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo,2004:8). 

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, prinsip otonomi daerah merupakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi palayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula  prinsip otonomi yang 

nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip 

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tugas, 

wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 
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Dengan demikian isi dan jenis otonomi tiap daerah tidak selalu sama dengan 

daerah lain. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertaggungjawab 

adalah otonomi yang dalam pelaksanaannya harus benar-benar sejalan dengan 

tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 

merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, maka penyelenggaraan otonomi 

daerah harus: 

a. Selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 

masyarakat. 

b. Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, 

artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. 

c. Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara daerah dan 

pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan 

wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. 

1.1.2 Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil 

yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang 

menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga tuntutan masyarakat dapat 

diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan 
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kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan 

fiskal secara nasional. Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan 

nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah otonomi 

mempunyai kewenangan serta tanggungjawab untuk menyelenggarakan 

kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat 

dan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan 

otonomi daerah harus diperhatikan segi keadilan serta jauh dari praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan juga 

adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

(Widjaja,2002:2). 

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 

hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa 

pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan 

pengawasan. Disamping itu juga diberikan pula standar arahan bimbingan, 

pelatihan, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Pemerintah pun 

wajib memberi fasilitas yang berupa pemberian peluang/kemudahan bantuan dan 

dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah 

 

Dalam pelaksanaan, banyak hal yang dapat mempengaruhi terwujudnya 

otonomi yang baik. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah 

antara lain (Josef,2002:60): 

a. Manusia pelaksananya harus baik. 
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b. Keuangan harus cukup dan baik. 

c. Peralatannya harus cukup dan baik. 

d. Organisasi dan manajemennya harus baik. 

Faktor-faktor tersebut harus senantiasa diperhatikan, sehingga esensi dari 

pelaksanaan otonomi daerah tersebut bisa berlangsung dengan baik. 

Faktor pertama, yaitu mengenai manusia pelaksana yang baik, 

merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan atau 

sebagai pelaksana dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. 

Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-

baiknya, yakni sesuai dengan tujuan maka manusia/subyek pelakunya harus baik 

pula. Pengertian baik disini meliputi: mentalitasnya/moralnya baik dalam arti 

jujur, mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap pekerjaannya, 

memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya. 

Faktor kedua adalah keuangan yang baik, hal ini berhubungan dengan 

masalah finansial antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup  

dan manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Faktor keuangan ini sangat 

penting karena hampir semua kegiatan pemerintah mengeluarkan biaya. 

Faktor ketiga adalah peralatan yang baik, hal ini adalah segala benda/alat 

yang dapat memperlancar  kegiatan pemerintah daerah seperti alat kantor, alat 

komunikasi dan sebagainya. 

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik adalah 

organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan organisasi 
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beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, 

dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen 

adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, 

sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.  

1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber dari 

pendapatan daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan desentralisasi. 

PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah 

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari: 

a. Pajak Daerah 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang 

oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali 

(balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Hal ini menunjukan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan 

berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari, bagi mereka yang 

tidak mau membayar dapat dipaksakan (Marihot,2005:7). 

Pajak daerah terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (BBKB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan 
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air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. 

Sedangkan bagi hasil pajak misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

(Kesit,2005:3). 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara 

karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara 

perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang 

membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Marihot,2005:5). 

Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 

(Kesit,2005:93-94) : 

1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Jenis retribusi jasa terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan 

pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum, retribusi palayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, 

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian 

biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan. 

2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
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dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, jenisnya antara lain : 

retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, 

retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus 

parkir, retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa, retribusi 

penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelabuhan 

kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan 

diatas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan 

produksi usaha daerah. 

3) Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan, antara 

lain : retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB), retribusi ijin tempat 

penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin trayek. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antar Pemerintah pusat dan daerah, bahwa hasil pengelolaan dan 

kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain meliputi laba dari BUMN, hasil 

kerjasama dengan pihak ketiga, dan lain-lain. 

d. Lain-lain PAD yang sah 

Lain-lain PAD yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 



 

 

23 

pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing dan komisi, potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan atau pengadaan barang dan atau jasa dalam daerah. 

1.2.1 Upaya Peningkatan PAD 

Upaya peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi 

dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pada program intensifikasi dapat 

dilaksanakan dengan mencari peluang, untuk ekstensifikasi dengan 

menginventarisir kumpulan obyek pajak dan retribusi, kemudian dilakukan 

seleksi/identifikasi obyek pajak/retribusi yang berpeluang untuk ekstensifikasi. 

Dengan menentukan sasaran peningkatan yang harus dilakukan dengan 

menetapkan strategi atau cara yang dapat diselenggarakan untuk melakukan 

intensifikasi akhirnya akan tersusun pemungutan pajak dan retribusi. Sedangkan 

pada ekstensifikasi dapat diambil dari sumber-sumber yang berpotensi atau 

peluang-peluang yang dapat diciptakan atau dimanfaatkan sebagai obyek 

pemungutan pajak dan retribusi. 

1.2.2 Peran PAD dalam Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai 

pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari PAD (pajak, retribusi, 

hasil pengelolaan kekayaan  daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah). 

Dalam membiayai pembangunan daerah, PAD merupakan salah satu 

instrumen yang dapat dipakai oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak 
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penerimaan APBD. Pemerintah daerah dapat melakukan upaya maksimal dalam 

pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor 

PAD akan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam 

otonomi daerah. 

1.3 Pariwisata 

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, 

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, temasuk 

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dalam 

bidang tersebut. 

Pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponennya terdiri dari : 

Pari yang artinya penuh, lengkap, berkeliling. Wis (man) yang artinya rumah, 

properti, komunitas, dan Ata yang mempunyai makna pergi terus menerus, 

mengembara. Apabila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah Pariwisata, 

berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus-

menerus. Dalam operasionalnya istilah pariwisata sebagai pengganti istilah asing 

tourism atau travel, diberi makna oleh pemerintah Indonesia: “Mereka yang 

meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di 

tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka“ (Pendit, 2006 : 3). 

Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal 

sifatnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 
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Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, terdiri atas 9 Bab dan 40 pasal yang 

mengandung ketentuan meliputi delapan hal, yaitu (Pendit, 2006 : 16): 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata. 

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

c. Pariwisata adalah sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

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

dengan bidang tersebut. 

d. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. 

e. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa 

wisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, 

usaha sarana wisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. 

f. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran 

wisata. 

g. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

h. Menteri pariwisata adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang 

kepariwisataan. 

Menurut Suswantoro (1997:3) berpariwisata pada hakekatnya adalah suatu 

proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar 

tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, 
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baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan 

maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah 

pengalaman ataupun untuk belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, maka dapat diperoleh 

gambaran atau kesimpulan bahwa pariwisata merupakan kegiatan seseorang 

meninggalkan tempat tinggalnya secara sukarela dan untuk sementara waktu guna 

mengadakan perjalanan yang berhubungan dengan wisata, dan didalamnya 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait 

dengan bidang tersebut. 

1.3.1 Prinsip-prinsip Pariwisata 

Menurut Marpaung (2002:45) prinsip-prinsip pariwisata yang layak 

adalah: 

1. Secara aktif mendorong kelangsungan peninggalan di suatu daerah 

kebudayaan, sejarah dan alam. 

2. Menekankan dan menampilkan identitas sebagai sesuatu yang unik. 

3. Dilakukan berdasarkan pada keterampilan interpretasi penunggalan yang ada. 

4. Memberdayakan masyarakat lokal untuk menginterpretasikan warisan mereka 

sendiri pada tamu. 

5. Membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan 

meningkatkan hubungan dengan tamu serta keterampilan pelayanan. 

6. Membantu memelihara gaya hidup dan nilai-nilai setempat. 
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7. Memberdayakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan memfasilitasi 

pengalaman berdimensi ganda yang otentik dan bermakna kepada 

pengunjung. 

8. Bersifat “antar budaya” yang berarti tamu dan tuan rumah sama-sama 

menerima pengalaman yang saling memperkaya. 

9. Mewakili program yang dapat diterapkan di setiap tingkat pengembangan 

pariwisata dan semua kondisi pariwisata. 

10. Menampilkan pendekatan bernilai tambah terhadap pariwisata, yang berarti 

meningkatkan kedalaman dan level pelayanan yang diberi kepada wisatawan. 

11. Menampilkan suatu pendekatan ke arah pengembangan pariwisata 

berkelanjutan, karena menekankan dan menghormati peninggalan suatu 

daerah serta memberdayakan penduduknya sebagai basis pembangunan 

pariwisata yang sejati 

1.3.2 Industri Pariwisata 

Ditinjau dari segi ekonomi, pariwisata meliputi berbagai macam usaha 

bisnis besar maupun kecil dalam hubungan ekonomi, pariwisata merupakan 

sebuah industri yang mencakup lapangan usaha bisnis sangat luas serta rumit. 

Pariwisata sebagai suatu industri masih menjadi perdebatan diantara para 

pakar. Batasan pariwisata sebagai industri diberikan secara terbatas, sekedar untuk 

menggambarkan pengertian pariwisata secara konkrit. Istilah industri pariwisata 

lebih banyak bertujuan untuk memberikan daya tarik, sehingga pariwisata dapat 

dianggap sebagai sesuatu yang berarti bagi perekonomian suatu negara, terutama 

pada negara sedang berkembang. 



 

 

28 

Christie Mill dan Morrison dalam Yoeti (2008:62) mengatakan : 

 Pariwisata merupakan suatu gejala atau fenomena yang sukar 

dijelaskan. Kita bisa salah mengartikan pariwisata sebagai suatu 

Industri. Ide sebenarnya dari penggunaan istilah „industri 

pariwisata‟ sebenarnya untuk memberikan satu kesatuan ide 

tentang pariwisata itu, sehingga dengan demikian kesannya 

dilihat dari sudut pandang politis dan ekonomis akan lebih 

menarik dan dapat dukungan orang banyak. 

 

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi 

yang cukup penting dan diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa yang 

utama. Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan 

ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha 

perhotelan, restoran dan penyelenggaraan paket wisata. Banyak kegiatan ekonomi 

lainnya yang berhubungan erat dengan pariwisata, misalnya transportasi 

telekomunikasi, serta bisnis-bisnis eceran. 

Disamping menjadi salah satu panggerak ekonomi, pariwisata juga 

merupakan sektor yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Menurut 

Marpaung (2002:8-9) banyak segmen industri utama yang tergabung dalam 

perjalanan dan kepariwisataan yang membuka kesempatan kerja yaitu : 

 Perusahaan-perusahaan perjalanan seperti perusahaan udara, kapal 

pesiar, bus dan perusahaan-perusahaan sewa bus. 

 Atraksi-atraksi seperti kebun raya dan kebun/taman. 

 Fasilitas-fasilitas seperti hotel dan perusahaan makanan dan 

minuman. 

 Pemasaran tujuan seperti pusat konvensi, kamar dagang, asosiasi 

lapangan dan negara bagian. 
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 Pameran saluran seperti grosir pariwisata dan agen-agen perjalanan 

eceran. 

 Yang lainnya bidang-bidang yang berafiliasi seperti kepariwisataan 

dan jurnalisme perjalanan. 

Menurut Soekadijo (2000:26), apabila ada suatu industri tentu ada produk 

produk tertentu, dalam hal ini adalah produk kepariwisataan. Ada konsumen, ada 

permintaan dan penawaran serta produsen yang menghasilkan produk untuk 

memenuhi permintaan konsumen. Dalam hal pariwisata itu, jelaslah bahwa 

konsumen itu ialah wisatawan. Wisatawanlah yang mempunyai kebutuhan dan 

permintaan-permintaan yang harus dipenuhi. Produk di bidang atraksi, di bidang 

jasa dan transpor wisata  merupakan  komponen dari produk  kepariwisataan yang 

utuh. 

Ciri-ciri Industri Pariwisata 

a. Service Industry 

 Pariwisata disebut sebagai industri jasa karena masing-masing 

perusahaan yang membentuk industri pariwisata adalah perusahaan jasa yang 

masing-masing bekerja sama menghasilkan produk yang dibutuhkan 

wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan. Dalam ilmu 

ekonomi cara berproduksi seperti ini disebut sebagai “product lines”, masing-

masing produk melengkapi produk yang lain untuk memberi kepuasan 

terhadap wisatawan. 

b. Labour Intensive 
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Yang dimaksudkan dengan  “labour intensif “ yaitu pariwisata sebagai 

suatu industri banyak menyerap tenaga kerja. 

c. Capital Intensive 

Untuk membangun sarana dan prasarana industri pariwisata 

diperlukan modal yang besar untuk investasi, akan tetapi dilain pihak 

pengembalian modal yang diinvestasikan tersebut relatif lama dibandingkan 

dengan industri manufaktur lainnya. 

d. Sensitive 

Industri pariwisata sangat peka terhadap keamanan dan kenyamanan. 

Dalam hal ini wisatawan adalah orang-orang yang mencari kesenangan, dan 

untuk itu tidak seorang pun yang mau mengambil resiko menderita dalam 

perjalanan yang mereka lakukan. 

e. Seasonal 

Industri pariwista dipengaruhi oleh musim. Apabila datang masa 

liburan, semua kapasitas wisata terjual habis. Sebaliknya apabila saat masa 

libur selesai, maka semua kapasitas wisata terbengkelai. 

f. Quick Yielding Industry 

Dengan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, 

penerimaan devisa akan lebih cepat bila dibandingkan dengan kegiatan 

ekspor uang dilakukan secara konvensional (Yoeti, 2008:67-69). 

1.3.3  Produk Industri Pariwisata 

Pada hakikatnya produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang 

diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan 
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tempat tinggalnya, sampai ke daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya dan 

kembali ke rumah dimana ia berangkat semula. Hubungan antara kunjungan 

wisatawan dan produk-produk wisata yang menentukan citra pariwisata di suatu 

negara/wilayah secara lebih jelas tampak pada pola perjalanan dan kebutuhan 

wisatawan (Suwantoro,1997:49). 

Kotler dan Fox dalam Yoeti (2005:125) memberikan batasan tentang 

produk industri pariwisata sebagai berikut: 

“ A product is a anything thats can be offered to market for 

attention, acquisition,or consumptionthat might satisfy a need and 

want. It includes physicial obyek, program, services, persons, places, 

organizations and ideas. Other name for a product would be the 

offer, value package or benefit bundle “ Produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan untuk menarik perhatian target pasar 

agar mengambil alih atau memiliki, memakai atau mengkonsumsi, 

yang dapat memuaskan wisatawan tentang kebutuhan dan keinginan 

mereka yang bermacam-macam. Termasuk dalam pengertian ini 

adalah obyek-obyek pariwisata yang berwujud, program perjalanan, 

berbagai bentuk layanan yang bersifat pribadi di tempat-tempat yang 

disiapkan organisasi yang dianggap memiliki nilai dan bermanfaat 

bagi wisatawan. 

 

Menurut Yoeti (2001:3) produk industri pariwisata adalah semua bentuk 

pelayanan yang dinikmati wisatawan, semenjak ia meninggalkan dimana ia biasa 

berdiam, selama berada di daerah tujuan wisata yang dikunjungi, hingga ia 

kembali pulang ke tempat asalnya semula. Produk industri wisata terdiri dari tiga 

komponen yang satu dengan yang lain sangat erat hubungannya, yaitu : 

1. Aksesibilitas 

Yaitu semua yang dapat memberi kemudahan kepada wisatawan untuk 

datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, antara lain : infrastruktur, 

transportasi, peraturan pemerintah dan prosedur operasional.  
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2. Fasilitas 

Fasilitas berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal 

untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata yang kunjungi. 

3. Atraksi 

Yaitu semua yang menjadi daya tarik mengapa wisatawan tertarik datang 

berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk dalam kelompok ini 

adalah : atraksi alam, atraksi budaya, atraksi sosial dan atraksi buatan. 

Menurut Salah Wahab (2003:109) penawaran pariwisata mencakup yang 

ditawarkan oleh destinasi pariwisata kepada wisata yang real maupun yang 

potensial. Penawaran dalam pariwisata menunjukkan khasanah atraksi wisata 

alamiah dan buatan manusia, jasa maupun barang yang kira-kira akan menarik 

orang untuk mengunjungi suatu negara tertentu. 

1.3.4  Pengembangan Kepariwisataan 

Selo Sumarjan dalam Spillane (1987:133) menyatakan bahwa: 

“Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan 

berencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat 

yang optimal bagi manusia, baik dari segi ekonomi, sosial dan 

kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan 

pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan 

ekonomi, fisik sosial dari suatu negara, disamping itu rencana 

tersebut harus mampu memberikan kerangka bagi kebijakan 

pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pariwisata “ 

 

Pengembangan pariwisata pada hakikatnya memanfaatkan obyek dan daya 

tarik wisata yang antara lain berwujud kekayaan alam seperti keanekaragaman 

flora dan fauna, keindahan alam, peninggalan sejarah dan purbakala serta 

kemajemukan seni budaya. Yoeti (1990:116) menyebutkan bahwa pengembangan 

kepariwisataan meliputi : 
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1. Penggalian sumber daya yang memiliki nilai kepriwisataan. 

2. Membenahi asset atau potensi yang ada untuk menjadi lebih baik 

termasuk rehabilitasi dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana 

pariwisata 

Pariwisata diharapkan mampu memberikan kehidupan yang layak  kepada 

warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari Daerah Tujuan 

Wisata. Sektor kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan 

wisata. Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan 

taraf  pengembangan ekonomi suatu daerah tujuan wisata yang masuk dalam 

pendapatan, untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik 

dari tempat wisata (Happy M dan Herman B, 2002:19). 

Pengembangan kepariwisataan dapat diartikan sebagai upaya penyediaan 

atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

(Pearce, 1983 dalam santoso, 2004 ). menurut Doeglas G. Pierce untuk 

pengembangan kepariwisataan harus ada unsur-unsur pengadaan yang meliputi :  

1. Atraksi 

Atraksi pada suatu obyek wisata dapat mempengaruhi keputusan para 

wisatawan untuk berkunjung, atraksi dapat timbul dari keadaan alam, objek 

buatan manusia dan unsur pariwisata budaya (kesenian, adat istiadat, dan 

makanan). 

2. Transportasi 

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga 

perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi 
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transportasi juga berpengaruh terhadap fleksibilitas arah perjalanan. Adanya 

transportasi membawa pengaruh perkembangan dan perubahan fisik dan 

mental. Majunya teknologi transportasi mempercepat waktu dalam menempuh 

jarak yang cukup  jauh dengan fasilitas dan pelayanan yang menarik. 

3. Akomodasi 

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk 

keperluan umum (hotel, motel, tempat padepokan, tempat berkemah waktu 

liburan) dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung menginap 

keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu/terbatas. 

4. Pengadaan fasilitas pelayanan  

Kebutuhan akan adanya fasilitas pelayanan makin kompleks sejalan 

dengan makin banyaknya wisatawan dan keanekaan golongan wisatawan yang 

datang. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata 

dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari, jasa-jasa 

perdagangan, jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan. 

5. Prasarana. 

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan 

dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga 

memberi manfaat bagi penduduk sekitar disamping mendukung pengembangan 

pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur 

transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga saluran air minum, 

penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah. 
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1.3.5 Upaya Pengembangan Pariwisata 

Dalam GBHN 1999 disebutkan bahwa pengembangan pariwisata melalui 

pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris 

dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, agronomis, sosial budaya, hemat 

energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan kepariwisataan mempunyai 

tiga fungsi atau tri fungsi, yaitu: 

a. Menggalakkan kegiatan ekonomi. 

b. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, 

dan  

c. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat 

dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Disamping itu untuk tercapainya tri fungsi tersebut diatas, maka harus 

ditempuh tiga macam cara atau upaya, yaitu: 

a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran wisata. 

c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan (Sunardi, 2001:40). 

1.3.6 Dampak Pengembangan Pariwisata 

Dalam pengembangan obyek wisata perlu dipertimbangkan pula dampak-

dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan baik dampak positif 

maupun dampak negatif.  Menurut Marpaung (2002:19) Dampak pengembangan 

wisata meliputi : 
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1. Dampak Ekonomi 

Penukaran pendapatan luar negeri (devisa) sampai pendapatan dan pekerjaan 

memberikan kontribusi kepariwisataan sehingga mampu memperbaiki 

struktur ekonomi dan memacu perkembangan bisnis kecil-kecilan. Kemudian 

akan membawa keuntungan ekonomi dengan naiknya penghasilan penduduk, 

serta semakin dikenalnya daerah wisata. Dalam ekonomi makro, keuntungan 

yang didapatkan secara merata akan meningkatkan PAD masyarakat lokal 

dan dalam kesempatan berikutnya akan meningkatkan citra sebagai daerah 

tujuan wisata. 

2. Dampak Sosial. 

Dalam peningkatan kualitas produk maupun penambahan daerah tujuan 

wisata banyak pengaruh sosial kepariwisataan yang terdapat pada daerah asal 

wisatawan, yakni terjadinya pengaruh/perubahan bagi manusia akibat dari 

interaksi antara wisatawan (tamu) dan masyarakat (pemilik). Pariwisata 

mempercepat terjadinya perubahan, dimana masyarakat tradisional mulai 

bersikap kebaratan, beberapa orang akan merasa terluka sementara yang lain 

akan merasa beruntung. 

3. Dampak Kebudayaan. 

Kebudayaan manusia terdiri dari kepercayaan, nilai, sikap dan kelakuan, 

semua itu bagian dari masyarakat yang dilewati dari satu generasi ke generasi 

lain. Penerimaan terhadap suatu kebudayaan terjadi ketika kebudayaan yang 

kuat datang ke hubungan yang kebudayaannya lemah, lalu yang lemah ini 

mempelajari kebudayaan yang kuat. Pariwisata banyak melibatkan turis dari 



 

 

37 

kebudayaan yang kuat. Kebudayaan lokal yang lemah merupakan satu-

satunya yang akan berubah. 

4. Dampak Lingkungan. 

Pembangunan kepariwisataan, seperti pembangunan lainnya mempunyai 

dampak terhadap lingkungan. Kondisi lingkungan yang natural merupakan 

atraksi utama bagi wisatawan. Pengunjung diharapkan tertarik pada area yang 

menawarkan produk wisata yang menyenangkan. Semakin luas wilayah yang 

digunakan, maka dampak yang akan ditimbulkan akan semakin besar. 

Banyaknya manusia yang menggunakan wilayah tersebut daripada 

memberikan dukungan terhadap lingkungan. 

1.3.7 Manfaat Pembangunan Pariwisata Nasional 

1. Bidang Ideologi. 

Pembangunan pariwisata sebagai wahana efektif untuk memupuk dan 

menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta semangat pembangunan 

yang didasari nilai-nilai perjuangan. 

Pariwisata dalam negeri dengan kegiatan saling mengunjungi akan 

lebih mengenalkan daerah satu dengan daerah lain sebagai sarana membina 

dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan kunjungan 

wisatawan mancanegara akan memupuk rasa cinta damai dan kerjasama antar 

negara-negara di dunia. 

2. Bidang Ekonomi. 

1).  Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 



 

 

38 

Peningkatan dan pembangunan pariwisata dapat membuka 

lapangan kerja dan lapangan berusaha, baik secara langsug maupun 

secara tidak langsung, baik sebelum atau sesudah berlangsungnya 

kegiatan tersebut. 

2).  Meningkatkan Devisa. 

Sektor pariwisata mempunyai peluang besar untuk mendapatkan 

devisa. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia 

3).  Meningkatkan penerimaan devisa. 

a.  Pajak langsung, yaitu dari pajak penjualan dan pajak penghasilan 

perusahaan pariwisata serta pajak dari wisatawan mancanegara yang 

menggunakan fasilitas umum. 

b.  Pajak tidak langsung, yaitu bea masuk dan bea cukai dari penghasilan 

barang dan jasa. 

4).  Meningkatkan dan memeratakan pendapatan rakyat. 

Belanja wisatawan di daerah tujuan wisata akan meningkatkan 

pendapatan dan menciptakan pemerataan pendapatan pada masyarakat 

setempat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

5).  Meningkatkan ekspor. 

Dengan semakin banyaknya wisatawan mancanegara yang 

berkunjung berarti akan ikut memperkenalkan barang-barang produksi 

dalam negeri yang dinikmati wisatawan yang kemudian akan membuka 

peluang untuk ekspor. 
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6). Menunjang  pembangunan daerah. 

Pembangunan pariwisata cenderung untuk tidak terpusat di kota, 

melainkan daerah pedalaman dan pantai yang jauh dari kebisingan. 

Dengan demikian pariwisata sangat berperan dalam menunjang 

pembangunan daerah 

3. Bidang Sosial Budaya. 

Keragaman budaya Indonesia merupakan modal dasar dalam 

pengembangan pariwisata. Maka dari itu pengembangan pariwisata harus 

mampu mempertahankan dan melestarikan budaya yang ada. Memudarnya 

budaya yang ada akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap 

keberlangsungan pengembangan pariwisata Indonesia. 

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan. 

Pengembangan pariwisata di daerah akan meningkatkan pertahanan 

dan kondisi keamanan daerah tujuan wisata, karena akan menjadi salah satu 

pertimbangan wisatawan dalam menentukan tujuan wisata mereka. 

5. Bidang Lingkungan Hidup. 

Pada dasarnya pengembangan pariwisata sangat terkait dengan 

kondisi lingkungan. Maka dari itu kelestarian dan keteraturan lingkungan 

hidup menjadi prioritas yang utama dalam pengembangan pariwisata, agar 

tetap terlindung dan terpelihara. 
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1.3.8 Strategi Pengembangan Produk Pariwisata. 

Anthony dalam Koontz (1988:126) mendefinisikan strategi sebagai hasil 

dari proses penetapan mengenai perubahan dalam tujuan itu, penetapan kebijakan 

yang akan menguaai perubahan, penggunaan dan pengaturan sumber daya. 

Strategi dalam kamus bahasa Indonesia (1990:964) diartikan sebagai 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, dalam 

perkembangannya konsep strategi terus berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh 

adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama ini. 

Definisi strategi yang lebih sederhana yaitu strategi ialah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai 

sasaran melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang 

saling menguntungkan (Salusu, 1996:101). 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, berbagai strategi yang 

tercipta merupakan usaha solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 

suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan definisi strategi menurut Chandler 

(1962:18).” Strategy is special way to gain the purpose of the company to wich 

related to the long term purposes, extended, programe and also resources 

allocation Priority” (Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta 

prioritas alokasi sumber daya). 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, maka dapat diperoleh 

gambaran bahwa strategi merupakan cara/langkah guna mencapai sasaran khusus 

disertai dengan pendayagunaan dan pengalokasian semua sumber daya dalam 
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rangka mencapai tujuan suatu organisasi. Strategi perlu dirumuskan dan 

dilaksanakan secara efektif dalam arti suatu pencapaian yang sesuai dengan 

sasaran yang telah ditentukan dalam kondisi yang saling menguntungkan. 

Dalam pengembangan suatu obyek wisata, yang menjadi daya tarik adalah 

produk wisata yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut. Produk wisata merupakan 

faktor penunjang terjualnya barang komoditas wisata. Kegiatan utama dalam 

pengembangan pariwisata adalah kegiatan pemasaran dan promosi, dimana yang 

menjadi tujuan utamanya adalah untuk dapat berkunjung dan menikmati produk 

pariwisata yang ada pada obyek wisata.  

Pada umumnya, masalah pariwisata telah diorientasikan ke arah kemajuan 

usaha dan pembangunan ekonomi. Murphy dalam Oka A.Yoeti (2005:52) 

mengatakan bahwa perencanaan dan pengembangan pariwisata adalah untuk 

memperoleh dampak positif bagi perkembangan ekonomi dari segi pemerintah 

dan perdagangan pada suatu daerah tujuan wisata bagi pengusaha. 

Menurut Gunn (1979:19) sasaran pengembangan pariwisata pada suatu 

daerah tujuan wisata yang utama yaitu: mempersiapkan aksesibilitas, fasilitas dan 

daya tarik pariwisata sedemikian rupa sehingga bila wisatawan berkunjung ke 

daerah tujuan wisata tersebut merasa puas, senang dan sesuai dengan harapannya 

dalam melakukan perjalanan pariwisata. 

Pada suatu daerah tujuan wisata, kualitas obyek dan atraksi wisata yang 

dimiliki tidak sama kuat dengan pesaing untuk menarik lebih banyak wisatawan 

untuk berkunjung ke daerahnya. Kualitas produk industri pariwisata suatu daerah 
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tujuan wisata ditentukan oleh fasilitas dan obyek serta atraksi wisata yang dimiliki 

oleh daerah tersebut. 

Bila suatu produk industri pariwisata diketahui mempunyai masalah maka 

diperlukan beberapa alternatif untuk memperbaikinya sehingga produk itu mampu 

bersaing apabila ditawarkan kepada calon wisatawan. Menurut Yoeti (2005:135-

136) strategi yang dipilih pertama-tama akan dipengaruhi oleh sifat dari masalah 

yang dihadapi oleh produk itu sendiri. Permasalahan yang ditemukan dianalisis, 

kemudian dibuat suatu kesimpulan  dan usulan perbaikan yang perlu dilakukan. 

Ada 4 opsi strategis yang dapat dijadikan sebagai pilihan jalan yang dianggap 

terbaik bagi suatu produk tertentu, yaitu:  

1. Mengurangi biaya pemeliharaan dan pengembangan produk dimaksud 

sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis yang ditawarkan 

pesaing. 

2. Meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

wisatawan, sedangkan mengenai harga relatif tinggi tidak menjadi 

masalah asal sesuai dengan harapan pelanggan. 

3. Mengganti strategi pemasaran dengan menetapkan target pasar yang 

sesuai, kebijakan harga yang bersaing, sistem distribusi yang 

digunakan atau strategi promosi yang dipilih. 

4. Mengurangi jumlah produk yang ada dengan jalan memilih yang 

berkualitas baik saja, sedangkan yang lain ditunda penawarannya atau 

menjualnya sementara perbaikan terus dilakukan. 
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1.4  Peran Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan PAD 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah 

(Arsyad, 1999:298). 

Menurut Yoeti (2008:49) industri pariwisata secara khusus dikatakan 

sangat efektif dalam mendukung usaha kecil dan penciptaan kesempatan kerja 

serta menyebarkannya baik dalam ruang lingkup regional, nasioanal, maupun 

internasional. Dengan demikian industri pariwisata dapat memainkan peran 

penting bagi pembangunan wilayah serta memberikan sumbangan langsung bagi 

pengembangan perekonomian pada umumnya, dimana industri pariwisata tersebut 

dikembangkan. Kedatangan wisatawan merupakan sumber penerimaan bagi 

daerah dan Negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi 

lainnya. 

Pemerintah daerah mempunyai harapan besar untuk tumbuh dan 

berkembang dengan lebih cepat dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat 

daerah, untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah melakukan 

pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi yang diharapkan 

dapat memberikan hasil yang maksimal. Sektor pariwisata merupakan salah satu 

sektor yang mempunyai prospek yang menjanjikan dalam meningkatkan 

pendapatan daerah, mendorong pembangunan daerah. 
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Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan 

ekonomi daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-

potensi pembangunan (Bintoro, 1995:74). Sektor potensial yang ada di suatu 

daerah perlu dikembangkan seoptimal mungkin berdasarkan potensi sumberdaya 

alam yang dimiliki. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-

inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 

Pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan 

menunjang pembangunan daerah. Maka dari itu pemerintah daerah beserta 

masyarakat harus mampu melihat potensi sumber daya yang diperlukan untuk 

merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengelola dan 

melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam upaya pembenahan dan 

pemasaran produk pariwisata serta pembinaan masyarakat. Dengan adanya 

pengembangan pariwisata khususnya produk pariwisata yang dilakukan 

pemerintah daerah maka akan dapat meningkatkan citra suatu daerah tujuan 

wisata serta akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari 

pajak dan retribusi.  

1.5 Kerangka Berpikir 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting 

dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memiliki pasar yang sangat 

potensial. Dewasa ini pariwisata telah digolongkan sebagai salah satu sektor 

industri, yang tentu mempunyai beberapa komponen pokok, antara lain produsen, 

penawaran dan permintaan serta konsumen yang dalam hal ini adalah wisatawan.  
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Produk-produk wisata dijadikan sebagai komponen pendukung 

ketertarikan seseorang untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, 

yaitu  atraksi wisata yang menuntut adanya keunikan dan ciri khas dari obyek 

wisata, serta keterjangkauan lokasi atau aksesibilaitas yang menuntut adanya 

syarat tranferabilitas. Selain itu fasilitas yang tersedia pada suatu obyek wisata 

sebagai penentu kenyamanan para pengunjung, menuntut adanya kelengkapan 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berkunjung pada 

obyek wisata tersebut. 

Wisatawanlah yang mempunyai kebutuhan dan permintaan yang harus 

dipenuhi. Maka produk-produk wisata yang ditawarkan oleh suatu daerah tujuan 

wisata akan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya wisatawan yang berkujung. 

Dengan demikian maka diperlukan langkah strategis untuk mengembangkan 

produk pariwisata. Sehingga dengan adanya pengembangan obyek wisata dalam 

hal ini produk wisata diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata pada 

Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan PAD. 

Berdasarkan pada alur pemikiran tersebut, maka kerangka pemikiran 

teoritis pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut : 
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Bagan 1. 

Bagan Kerangka Berpikir 
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Keberadaan Obyek Wisata PAD 



 

 

47 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:136). Agar mendapatkan hasil 

yang memuaskan dari suatu penelitian maka harus ditunjang dengan berbagai 

metode yang tepat dan benar secara ilmiah, sehingga kebenaran obyektif yang 

hendak dicapai dapat  ditemukan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.1  Obyek Penelitian  

Obyek pada penelitian ini adalah obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah yang berada di Kota Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang 

melakukan kegiatan wisata dan petugas pengelola pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan adalah insidental random sampling. 

Metode ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
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sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber 

data (Sugiyono,2007:67). 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Sementara itu menurut 

Sugiyono (2007:2) variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut. Yang menjadi variabel dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Pendapat pengunjung mengenai atraksi wisata. 

Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, 

dapat berupa tempat hiburan, pesta rakyat, museum, pertunjukan kesenian, 

pemandangan alam, peninggalan sejarah dan sebagainya. 

Sub Variabel  : 

- Daya tarik utama obyek wisata. 

- Kondisi lingkungan obyek wisata. 

2. Pendapat pengunjung mengenai keterjangkauan lokasi 

Aksesibilitas merupakan segala kemudahan yang mendukung transferabilitas 

wisatawan dari daerah asal wisatawan sampai ke tempat daerah tujuan obyek 

wisata. 

Sub Variabel : 

- Ketersediaan sarana angkutan umum. 

- Kemudahan dalam pencapaian ke daerah tujuan obyek wisata. 
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3. Pendapat pengunjung mengenai fasilitas obyek wisata. 

Fasilitas berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal 

untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata yang dikunjungi. 

Sub Variabel : 

- Sarana Obyek Wisata 

- Pelayanan dan keramahan 

4. Strategi Pengembangan Produk Pariwisata. 

Strategi yang digunakan dalam pengembangan ini menggunakan analisis 

SWOT yang meliputi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman/tantangan 

yang dimiliki untuk mengetahui strategi yang akan dikembangkan untuk 

meningkatkan kunjungan wisata. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Angket atau kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi 

Arikunto, 2006:151).  

Metode angket ini digunakan untuk mengambil data tentang 

pendapat pengunjung mengenai kondisi produk pariwisata dan 

strategi pengembangan wisata. Data ini akan diambil dari Masjid 

Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. 
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Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner berbentuk check list dimana pada setiap item soal 

disediakan 5 alternatif pilihan jawaban dengan skor masing-masing 

sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Setuju dengan skor 5 

2. Jawaban Setuju dengan skor 4 

3. Jawaban Kurang Setuju dengan skor 3 

4. Jawaban Tidak Setuju dengan skor 2 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju dengan skor 1 

2. Dokumentasi 

Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan 

ilmiah kita telah menggunakan metode dokumentasi (Suharsimi 

Arikunto, 2006:158). Peneliti melaksanakan metode dokumentasi 

dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat 

catatan harian dan sebagainya. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (iterviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (Suharsimi Arikunto,2006:155). 

Metode wawancara ini dilakukan kepada petugas/pengurus 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang, yaitu dengan 

melakukan dialog untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan 
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mendalam mengenai strategi yang dilakukan untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah di Kota Semarang. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

1. a.  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto,2002:144). Rumus untuk 

mengukur tingkat validitas instrumen, sebagai berikut: 

rxy = 
  

       

 




2222 YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan :   

         rxy = Koefisien korelasi x dan y 

       N    = Jumlah responden 

                               X  = Jumlah skor tertentu 

       Y  = Jumlah skor total 

Selanjutnya rxy yang diperoleh untuk masing-masing soal, 

dikonsultasikan dengan nilai rproducmoment untuk taraf signifikansi 5%. Jika 

harga rxy lebih dari atau sama dengan rtabel maka item angket/pertanyaan itu 

valid. Sebaliknya jika harga rxy kurang dari harga r tabel  maka item 

pertanyaan itu tidak valid. 

 b.    Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 
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data, karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto,2002:154). Rumus 

yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

r 11 = 
























2

1

2

1
1 

 b

K

K
 

Keterangan : 

r11 = realibilitas instrumen 

K         = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2

b  =  varians butir 

2

1  = varians soal  

3.6 Alat Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengelola data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam 

penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah : 

1. Analisis Deskriptif  Persentase 

Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai 

bagaimana pendapat pengunjung tentang kondisi produk pariwisata 

pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  

          n 

% = 
 
---- x 100% 

         N 

 

                                 Keterangan :  

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai. 
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n =  Nilai yang diperoleh (skor hasil) 

N = Jumlah seluruh skor/nilai (skor ideal) 

(Ali,1984:124) 

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah 

pembuatan kriteria persentase yaitu: 

a.  Mencari persentase maksimal, (5:5) x 100% = 100% 

b. Mencari persentase minimal, (1:5) x 100% = 20% 

c. Menghitung rentang persentase 

100% - 20% = 80%                           (Sugiyono, 2005:48) 

 

d. Menentukan banyaknya kriteria karena dibagi menjadi lima 

kriteria (Tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik). 

e. Menghitung rentang kriteria 

80% : 5 = 16%                                  (Sugiyono,2005:29) 

f. Membuat tabel persentase 

Tabel 3.1 

Persentase Pendapat Pengunjung Terhadap Produk Pariwisata 

Persentase Kriteria 

20,00% - 36,00% Tidak Baik 

36,01% - 52,00% Kurang Baik 

52,01% - 68,00% Cukup Baik 

68,01% - 84,00% Baik 

84,01% - 100% Sangat Baik 

 

2.      Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah suatu alat manajemen untuk mengevaluasi 

internal dan eksternal organisasi sehingga dapat memberikan informasi 
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mengenai isu-isu penting bagi organisasi/dinas. Analisis SWOT  

dimulai dengan identifikasi aspek positif, yaitu strength (kekuatan) dan 

aspek negatif, yaitu weakness (kelemahan) dari internal 

organisasi/dinas. Dari eksternal organisasi dilakukan identifikasi 

opportunities (peluang) dan threats (ancaman). 

Alat yang dipakai untuk menyusun strategi adalah matrik SWOT. 

Matrik ini menggambarkan secara jelas bagian peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan 4 sel kemungkinan 

alternatif strategi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Matrik Analisis SWOT 

 
 Internal 

 

 

 

eksternal 

 

S 

strength (kekuatan) 

 

W 

weakness (kelemahan) 

 

O 

opportunities 

(peluang) 

 Strategi S-O 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang  

 

Strategi W-O 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

 

T 

Threats 

(ancaman) 

Strategi S-T 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi W-T 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

 

Sumber : Freddy Rangkuti (2006 : 31) 

Kotak-kotak lainnya merupakan kotak-kotak isu strategis yang perlu 

dikembangkan, yaitu timbul sebagai hasil dari kotak antara faktor-faktor eksternal 

dan internal. Keempat isu stategis itu diberi nama sebagai berikut : 
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1.  Strategi SO  

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya.  

2.  Strategi ST 

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

3.  Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. (Freddy 

Rangkuti, 2006: 31-32) 

         Sebelum membuat matrik SWOT seperti diatas terlebih dahulu membuat 

matrik strategi internal dan eksternal. Cara-cara penentuan faktor strategi internal 

(IFAS) antara lain : 

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan 

dalam kolom 1 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. 
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3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan dalam kolom 4. (Freddy Rangkuti, 2006: 24-26) 

Cara-cara penentuan faktor strategi eksternal (EFAS) : 

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman). 

2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (uotstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersaifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating 4, tetapi jika peluangnya kecil, 

diberi rating 1). 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan dalam kolom 4. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.1       Hasil Penelitian 

1.1.1   Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.1.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang 

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berada 

pada perlintasan jalur jalan utara pulau jawa yang menghubungkan Kota Surabaya 

dan Jakarta. Letak Kota Semarang tersebut hampir berada ditengah bentangan 

panjang kepulauan Indonesia dari barat ke timur. Secara geografis terletak antara 

109
0
 35‟ – 110

0 
50‟ Bujur Timur dan 6

0 
50‟ – 7

0 
10‟ Lintang Selatan dengan luas 

373,70 Km
2
. Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai 

berikut : 

- Sebelah Utara : Laut Jawa 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan 

- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 Km
2
 yang terbagi menjadi 

16 kecamatan dan 177 kelurahan. Keadaan topografi wilayah Semarang terdiri 

dari perbukitan, dataran rendah, dan daerah pantai. Bagian utara Kota Semarang 

merupakan dataran pantai dan dataran rendah yang sering disebut dengan 

Semarang bawah, sedangkan daerah selatan merupakan dataran tinggi dan 
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perbukitan yang sering disebut dengan Semarang atas. Pemanfaatan lahan 

Semarang bawah sering digunakan untuk pembangunan jalan, pemukiman, 

bangunan, kawasan industri, tambak, dll. Selain itu Kota Semarang bawah juga 

merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan, 

angkutan. Pemanfaatan lahan di Semarang atas sendiri lebih sering digunakan 

untuk pemukiman, persawahan, perkebunan, kehutanan, dan pusat kegiatan 

pendidikan. Kondisi iklim di Kota Semarang adalah iklim tropis dengan dua 

musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang 

tahun. 

4.1.1.2 Kondisi Umum Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

Masjid Agung Jawa Tengah merupakan salah satu masjid termegah di 

Indonesia. Masjid dengan arsitektur indah ini mulai dibangun pada tahun 2001 

dan selesai pada tahun 2006. Kompleks masjid terdiri dari bangunan utama seluas 

7.669 M
2
 dan halaman seluas 7.500 M

2
.  Masjid Agung Jawa Tengah terletak di 

Jalan Gajah Raya, tepatnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota 

Semarang. 

Masjid yang mampu menampung jamaah tak kurang dari 15.000 ini 

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 

tahun 2006. Upacara peresmian ditandai dengan penandatanganan batu prasasti 

setinggi 3,2 M dan berat 7,8 Ton yang terletak di depan masjid. Prasasti terbuat 

dari batu alam yang berasal dari lereng Gunung Merapi. 

http://visitsemarang.com/artikel/masjid-agung-jawa-tengah
http://www.visitsemarang.com/
http://www.visitsemarang.com/
http://www.visitsemarang.com/


 

 

59 

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Jawa Tengah juga merupakan 

obyek wisata terpadu pendidikan, religi, pusat pendidikan, dan pusat aktivitas 

syiar Islam. Dengan berkunjung ke masjid ini, pengunjung dapat melihat keunikan 

arsitektur masjid yang merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Roma dan 

Arab. 

Arsitektur Jawa terlihat pada beberapa bagian, misalnya pada bagian dasar 

tiang masjid menggunakan motif batik seperti tumpal, untu walang, kawung, dan 

parang-parangan. Ciri arsitektur Timur Tengah (Arab) terliat pada dinding masjid 

dinding masjid yang berhiaskan kaligrafi. Selain itu, di halaman Masjid Agung 

Jawa Tengah terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat membuka dan 

menutup secara otomatis yang merupakan adopsi arsitektur bangunan Masjid 

Nabawi yang terdapat di Kota Madinah. Masjid ini juga sedikit dipengaruhi gaya 

arsitektur Roma. Gaya itu nampak pada desain interior dan lapisan warna yang 

melekat pada sudut-sudut bangunan. 

Selain bangunan utama masjid yang luas dan indah, terdapat bangunan 

pendukung lainnya. Bangunan pendukung itu di antaranya: auditorium di sisi 

sayap kanan masjid yang dapat menampung kurang lebih 2.000 orang. 

Auditorium ini biasanya digunakan untuk acara pameran, pernikahan dan 

kegiatan-kegiatan lainnya. Sayap kiri masjid terdapat perpustakaan dan ruang 

perkantoran yang disewakan untuk umum. Halaman utama masjid yang terdapat 6 

payung hidrolik juga dapat menampung jamaah sebanyak 10.000 orang. 

http://www.visitsemarang.com/
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Keistimewaan lain masjid ini berupa Menara Asmaul Husna (Al Husna 

Tower) dengan ketinggian 99 M. Menara yang dapat dilihat dari radius 5 Km ini 

terletak di pojok barat daya masjid. Menara tersebut melambangkan kebesaran 

dan kemahakuasaan Allah. Dipuncak menara dilengkapi teropong pandang. Dari 

tempat ini pengunjung dapat menikmati udara yang segar sambil melihat indahnya 

Kota Semarang dan kapal-kapal yang sedang berlalu-lalang di pelabuhan Tanjung 

Emas. 

Di masjid ini juga terdapat Al Qur`an raksasa tulisan tangan karya H. 

Hayatuddin, seorang penulis kaligrafi dari Universitas Sains dan Ilmu Al-qur`an 

dari Wonosobo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ada juga replika beduk raksasa 

 yang dibuat oleh para santri Pesantren Alfalah Mangunsari, Jatilawang, 

Banyumas, Jawa Barat. 

Di area Masjid Agung Jawa Tengah terdapat berbagai macam fasilitas 

seperti perpustakaan, auditorium, penginapan, ruang akad nikah, pemandu wisata, 

museum kebudayaan Islam, cafe muslim, kios-kios cenderamata, buah-buahan, 

dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga berbagai macam sarana hiburan seperti air 

mancur, arena bermain anak-anak, dan kereta kelinci yang dapat mengantarkan 

pengunjung berputar mengelilingi kompleks masjid ini. 

Meskipun baru diresmikan pada tanggal 14 Nopember 2006, namun 

masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum tanggal tersebut. Masjid 

megah ini telah digunakan ibadah shalat jum‟at untuk pertama kalinya pada 
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tanggal 19 Maret 2004 dengan Khatib Drs. H. M. Chabib Thoha, MA, (Kakanwil 

Depag Jawa Tengah) 

Kondisi Existing (Fisik) 

- Luas tanah kompleks MAJT 10 hektar. 

- Luas bangunan MAJT 7,669 M
2
. 

- Bangunan utama Masjid (ruang shalat dalam 4,66 M
2
, Plaza depan 10,800 

M
2
, kran wudhu pria 93 wanita 56, kran gedung sayap kanan 50 buah, 

gedung sayap kiri 20 buah, jumlah total 219 kran, urinoir VIP 14, urinoir 

umum 16, WC pria 8 buah wanita 8 buah, kamar mandi pria 6 buah wanita 

6 buah, washtafel 4 pria 4 wanita, 1 ruang imam, 1 ruang transit, 1 kantor 

sekretariat MAJT, 1 ruang sidang. 

- Parkir VIP kapasitas 6 mobil. 

Menara Asma Al-Husna Setinggi 99 Meter 

- Lantai 1 untuk Studio Radio DAIS MAJT. 

- Lantai 2 untuk museum Perkembangan Islam Jawa Tengah. 

- Lantai 18 rumah makan berputar. 

- Lantai 19 gardu pandang kota Semarang. 

- Lantai 19 tempat rukyat al-hilal. 

Pusat penampungan pedagang 

- Souvenir shop. 
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- Sebanyak 70 kios. 

- Pedagang makanan. 

- Toilet Umum 2 buah untuk wanita dan 2 buah untuk pria. 

Ruang perkantoran 

- Luas total 2100 M
2
. 

- Jumlah perkantoran 19 unit. 

- Hall 200 M
2
. 

- Fasilitas lain berupa AC. 

- Telepon Telkom. 

- Listrik PLN / Genset. 

Ruang perpustakaan 

- Luas 1650 M
2
. 

- Counter desk 1 buah. 

- Toilet 1 buah di lantai 1 dan 1 buah di lantai 2. 

- Ruangan perpustakaan yang mempunyai fasilitas AC sebanyak 2 buah. 

Ruang parkir 

- Bus 30 buah. 

- Kapasitas mobil 680 buah. 

- Sepeda motor 670 buah. 
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Pertamanan 

- Luas 48.500 M
2
. 

- Sektor pintu gerbang. 

- Sektor selatan Convention Hall. 

- Sektor sebelah utara perpustakaan. 

- Sektor belakang Masjid. 

- Sektor timur Rumah Kyai. 

Listrik 

- Kebutuhan daya listrik 685 KVA. 

- Konsumsi listrik perbulan Rp. 30.000.000,- 

- Listrik yang sekarang sudah ada 105 KVA. 

- Biaya listrik sekarang Rp. 14.000.000,- 

Fasilitas Water Supply 

- Sumur 1 buah. 

- Tower dengan kapasitas 25 M
3
. 

- Tinggi tower 30 M. 

- Pompa air 1 buah berkekuatan 3 HP / PK. 

Pada saat liburan, masjid banyak di kunjungi wisatawan yang berasal dari 

berbagai daerah. Bahkan beberapa turis manca negara, khususnya muslim banyak 
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yang meluangkan waktu berkunjung ke masjid ini untuk beribadah sekaligus 

berwisata.  

Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah merupakan obyek wisata yang 

termasuk dalam klasifikasi utama dalam jajaran obyek wisata yang ada  di Kota 

Semarang, dalam artian Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah mempunyai 

kelengkapan sarana dan prasarana yang baik. Namun demikian keberadaan sarana 

dan prasarana tersebut dinilai masih kurang maksimal oleh pengunjung, meskipun 

berbagai upaya telah dilakukan pihak pengelola untuk meningkatkan kualitas 

produk-produk wisata yang mereka tawarkan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian (tabel hasil penelitian 

pengunjung) mengenai pendapat pengunjung mengenai kualitas produk wisata 

yang tersedia di lokasi Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah, berdasarkan 

angket (kuesioner) yang disebarkan kepada pengunjung secara insidental atau 

secara kebetulan. Sedangkan untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan 

dapat dirumuskan dengan analisis SWOT yang berdasarkan wawancara dengan 

petugas terkait serta dengan metode dokumentasi. 

 

4.1.2 Deskripsi Produk Pariwisata 

4.1.2.1 Atraksi Wisata 

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat pengunjung mengenai kondisi 

Atraksi Wisata pada Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang 

secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Atraksi Wisata 

Rentang Kriteria f % 

20,00% - 36,00% Tidak Baik 0 0,00% 

36,01% - 52,00% Kurang Baik 3 4,35% 

52,01% - 68,00% Cukup Baik 32 46,38% 

68,01% - 84,00% Baik 32 46,38% 

84,01% - 100% Sangat Baik 2 2,90% 

          Sumber: Data Primer, 2011(keterangan lengkap pada lampiran hal 107) 

 

Berdasarkan tabel 4.1 Diatas menunjukkan sebagian besar pengunjung 

menyatakan bahwa kondisi Atraksi Wisata pada Obyek Wisata Masjid Agung 

Jawa Tengah dalam kategori yang cukup baik dan baik yaitu sebesar 46,38%. 

Sedangkan responden dalam hal ini pengunjung sebanyak 4,35% menyatakan 

kurang baiknya atraksi wisata yang ada pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah, 0,00% menyatakan bahwa kondisi Atraksi Wisata termasuk dalam 

kategori tidak baik, dan hanya 2,90% dalam kategori sangat baik. 

4.1.2.2 Aksesibilitas Wisata 

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat pengunjung mengenai kondisi 

Aksesibilitas Wisata pada Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota 

Semarang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Aksesibilitas Wisata 

Rentang Kriteria f % 

20,00% - 36,00% Tidak Baik 0 0,00% 

36,01% - 52,00% Kurang Baik 0 0,00% 

52,01% - 68,00% Cukup Baik 9 13,04% 

68,01% - 84,00% Baik 40 57,97% 

84,01% - 100% Sangat Baik 20 28,99% 

          Sumber: Data Primer, 20011(keterangan lengkap pada lampiran hal 107) 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, ditunjukkan bahwa responden yang 

berpendapat bahwa kondisi Aksesibilitas pada Obyek Wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah termasuk dalam kategori tidak baik dan kurang baik sebanyak 0 
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responden atau 0,00%, 9 responden atau 13,04% menyatakan dalam kategori 

cukup baik, 40 responden atau 57,97% menyatakan dalam kategori baik, 20 

responden atau 28,99% menyatakan dalam kategori sangat baik 

4.1.2.3 Fasilitas Wisata 

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat pengunjung mengenai kondisi 

Fasilitas Wisata pada Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota 

Semarang secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel. 4.3 Fasilitas Wisata 

Rentang Kriteria f % 

20,00% - 36,00% Tidak Baik 0 0,00% 

36,01% - 52,00% Kurang Baik 0 0,00% 

52,01% - 68,00% Cukup Baik 1 1,45% 

68,01% - 84,00% Baik 35 50,72% 

84,01% - 100% Sangat Baik 33 47,83% 

          Sumber: Data Primer, 2011(keterangan lengkap pada lampiran hal 107) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat kita lihat bahwa responden yang 

berpendapat bahwa kondisi fasilitas pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah dalam kategori sangat baik adalah sebanyak 47,83% atau 33 responden 

yang memilih. Responden yang berpendapat dalam kategori baik sebanyak 35 

responden atau 50,72%. Sejumlah 1 responden atau 1,45% berpendapat dalam 

kategori yang cukup baik. 0 responden atau 0,00% berpendapat dalam kategori 

kurang baik dan tidak baik. 

4.1.3 Strategi Pengembangan Produk Pariwisata  

Dalam melaksanakan suatu pengembangan pariwisata perlu adanya 

perhatian khusus dari pemerintah dan harus mendapatkan dukungan dari 

masyarakat, karena dengan adanya pengembangan yang baik dan terarah justru 
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akan semakin mendorong tercapainya pemeliharaan lingkungan yang lebih baik 

dan dapat memanfaatkan sumber-sumber atau potensi alam yang belum 

dioptimalkan. 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ada yaitu bagaimana strategi 

yang dilakukan untuk mengembangkan produk pariwisata pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang maka berikut disajikan hasil 

penelitian yang dianalisis secara kualitatif. 

Pemerintah daerah mempunyai kebijakan khusus untuk mengembangkan 

pariwisata. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Deddy 

Sugiarto selaku kepala unit menara Masjid Agung Jawa Tengah: 

“Kalau untuk masalah kebijakan, pemerintah daerah Kota 

Semarang mempunyai beberapa kebijakan yang didasarkan pada 

visi dan misi dalam pengembangan sumber daya wisata, yang pada 

dasarnya, pada intinya mengacu pada peningkatan semua elemen-

elemen yang masih dalam sektor pariwisata, seperti dalam hal 

investasi, kondisi produk dan peningkatan citra pariwisata Kota 

Semarang” 

 

Arah kebijakan pengembangan sumber daya yang sesuai dengan visi dan 

misi serta tujuan pengelolaan adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Masjid Agung Jawa Tengah yang mandiri dan berdaya guna 

mampu melaksanakan fungsinya secara optimal. 

2. Mendakwahkan Islam dengan damai dan simpatik. 

3. Meningkatkan kualitas umat dibidang keimanan, ekonomi, dan 

pendidikan. 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan keseluruhan fungsi 

Masjid Agung Jawa Tengah sebagai : pusat ibadah, pengembangan 



 

 

68 

dakwah dan pendidikan, pembinaan dan pengembangan ilmu dan budaya 

Islami wahana musyawarah pembinaan ukhuwah Islamiyah. 

5. Membangun dan mengembangkan ekonomi masjid melalui 

pendayagunaan secara optimal potensi-potensi comersial areas yang 

dimiliki sehingga mampu menciptakan kemandirian Masjid Agung Jawa 

Tengah dalam aspek pembiayaan. 

6. Menjaga dan memelihara citra Masjid Agung Jawa Tengah dari menjaga 

dari tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan, baik yang bersumber dari 

intern maupun luar Masjid Agung Jawa Tengah, baik individual maupun 

kolektif, yang akan merusak atau menjatuhkan citra keagungan masjid 

Agung Jawa Tengah. 

7. Mengusahakan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai sentral wisata religius 

dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai. 

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

program pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui 

Dinas Kebudayaan dan pariwisata. Program pengembangan pariwisata khususnya 

untuk obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah yang telah dilakukan. Adapun 

konsep rencana pengembangan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah yaitu: 

1. Penataan landscape harus memperhatikan vegetasi yang ada, sehingga 

kualitas lingkungan tetap terjaga tanpa mengurangi fungsi daripada kawasan 

pariwisata itu sendiri, juga tetap memperhatikan asas kelestarian lingkungan 

untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 
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2. Perencanaan volume bangunan juga harus memperhatikan kontur tanah yang 

ada. 

3. Koefisien dasar bangunan (building coverage) diambil standar minimal yaitu 

10% dengan koefisien 10% duharapkan nantinya dapat memanfaatkan tanah 

secara optimal selain itu juga mengantisipasi adanya penambahan fasilitas 

bangunan, sehingga lebih fleksibel dalam penerapannya. 

4. Sirkulasi ke kawasan pariwisata hendaknya dipisahkan dari transportasi 

penduduk dengan maksud agar jauh lebih mudah dalam pelayanan wisata 

serta pengawasannya. 

 

a. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/tantangan dalam strategi 

pengembangan produk pariwisata pada Obyek Wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah. 

Untuk memperoleh strategi yang tepat dalam mengembangkan produk 

pariwisata, peneliti melakukan analisis SWOT dengan menggunakan berbagai 

model analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Identifikasi Faktor Internal dalam mengembangkan produk pariwisata 

a.  Kekuatan. 

1).  Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah mempunyai daya tarik 

unggulan berupa keindahan pemandangan alam Kota Semarang 

akan dapat menarik kedatangan pengunjung. 

2).  Kondisi keamanan lokasi Obyek Wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah akan menimbulkan kenyamanan bagi pengunjung. 
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3).  Kinerja SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi apabila semakin 

ditingkatkan maka pelayanan yang diberikan untuk pengunjung 

akan semakin baik. 

4).  Rencana/program pengembangan produk pariwisata yang dilakukan 

tiap tahun apabila dilakukan secara bertahap dan terencana dengan 

baik maka akan dapat meningkatkan kondisi Obyek Wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah. 

b. Kelemahan 

1). Masih terbatasnya petugas kebersihan dapat mempengaruhi kondisi 

lingkungan/kebersihan lokasi Obyek Wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah. 

2). Belum optimalnya peran serta masyarakat sekitar lokasi Obyek 

Wisata mengakibatkan kurang peduliya masyarakat terhadap upaya 

pengembangan produk pariwisata yang dilakukan Pemerintah 

Daerah beserta pihak swasta. 

3). Keterbatasan APBD untuk pembiayaan program pengembangan 

dapat menghambat pelaksanaan rencana program pengembangan 

produk pariwisata. 

4).  Diversifikasi dan pengemasan produk pariwisata yang terbatas akan 

berpengaruh terhadap ketertarikan pengunjung. 

2. Identifikasi Faktor Eksternal dalam pengembangan Produk pariwisata. 

a. Peluang. 
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1). Potensi Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah yang bervariasi 

diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata. 

2).  Adanya kerjasama dengan pihak ke-3 dalam pengembangan produk 

pariwisata diharapkan mampu meningkatkan implementasi 

program pengembangan yang ada. 

3). Keikutsertaan dalam event-event pasar wisata diharapkan dapat 

memperkenalkan obyek wisata serta dapat dijadikan sebagai studi 

banding dengan obyek wisata lain dalam hal kualitas produk 

pariwisata. 

4). Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata diharapkan dapat 

semakin meningkatkan kualitas dari produk pariwisata. 

b.  Ancaman. 

1). Kesadaran pengunjung untuk ikut menjaga dan memelihara 

kenyamanan dan kebersihan lokasi obyek wisata juga dapat 

mempengaruhi kondisi lingkungan obyek wisata. 

2).  Sulitnya perijinan dalam hal mengadakan kegiatan atraksi wisata 

dapat mempengaruhi peningkatan kondisi atraksi wisata. 

3).  Status kepemilikan lokasi obyek wisata yang belum menjadi  hak 

milik pemerintah daerah dapat menghambat upaya pengembangan 

produk pariwisata. 

4).  Timbulnya persaingan di sektor pariwisata antar daerah menjadikan 

tantangan tersendiri bagi pengelola untuk mengemas produk 



 

 

72 

pariwisata dengan lebih baik sehingga mampu bersaing dengan 

obyek wisata lain. 

b. Aspek internal dan aspek eksternal 

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa faktor internal berupa 

kekuatan pada daya tarik, kondisi keamanan, kinerja SDM yang sesuai tugas 

pokok, rencana/program pengembangan produk pariwisata yang dilaksanakan 

tiap tahunnya adalah merupakan kekuatan bagi strategi pengembangan produk 

pariwisata pada Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

Sedangkan kelemahan faktor internal meliputi masih terbatasnya petugas 

kebersihan, belum optimalnya peran serta masyarakat, keterbatasan APBD 

serta terbatasnya diversifikasi produk dan pengemaasan daya tarik wisata. 

Berdasarkan analisis Faktor Internal  berupa kekuatan dan kelemahan 

dapat dibuat faktor strategis Internal sebagai berikut: 
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Tabel 4.4  Faktor-faktor Strategi Internal 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 

BOBOT RATING BOBOT 

X 

RATING 

Kekuatan                                 

a. Daya tarik unggulan 

b. Kondisi keamanan yang 

kondusif 

c. Kinerja SDM yang 

sesuai dengan Tupoksi 

d. Rencana/pengembangan 

produk pariwisata 

                              

0,19 

0,14 

 

0,14 

 

0,14 

 

4 

3 

 

3 

 

3 

 

0,76 

0,42 

 

0,42 

 

0,42 

Kelemahan 

a. Terbatasnya petugas 

kebersihan 

b. Belum optimalnya peran 

serta masyarakat 

c. Keterbatasan APBD 

d. Terbatasnya 

diversifikasi produk dan 

pengemasan daya tarik 

wisata 

 

0,09 

 

0,14 

 

0,09 

0,05 

 

2 

 

3 

 

2 

1 

 

0,18 

 

0,42 

 

0,18 

0,05 

TOTAL 1,00  2,85 

               Sumber:  Data Primer diolah, 2011 

Analisis mengenai faktor Eksternal berupa peluang yang meliputi potensi 

yang belum dioptimalkan, kerjasama dengan pihak ke-3, keikut sertaan dalam 

event-event pasar wisata, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata. 

Sedangkan tantangan dalam pengembangan produk pariwisata antara 

lain: kurangnya kesadaran pengunjung untuk ikut memelihara obyek wisata, 

sulitnya perijinan dalam mengadakan kegiatan atraksi wisata, serta timbulnya 

persaingan yang semakin ketat di sektor pariwisata. 

Berdasarkan analisis Faktor Eksternal berupa peluang dan ancaman dapat 

dibuat faktor strategis Eksternal sebagai berikut: 
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Tabel 4.5  Faktor-faktor Strategi Eksternal 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI 

EKSTERNAL 

BOBOT RATING BOBOT 

X 

RATING 

Peluang                                

a. Potensi yang belum 

dioptimalkan 

b. Kerjasama dengan pihak 

ke-3 

c. Adanya event-event 

pasar wisata 

d. Pengembangan 

infrastruktur pendukung 

pariwisata 

                              

0,14 

 

0,14 

 

0,14 

 

0,14 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0,42 

 

0,42 

 

0,42 

 

0,42 

Ancaman 

a. Kurangnya kesadaran 

pengunjung untuk ikut 

menjaga dan 

memelihara OW 

b. Sulitnya perijinan dalam 

mengadakan kegiatan 

araksi wisata 

c. Status kepemilikan 

lokasi OW 

d. Timbulnya persaingan 

di sector wisata 

 

0,14 

 

 

 

0,05 

 

 

0,09 

 

0,09 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

0,42 

 

 

 

0,05 

 

 

0,18 

 

0,18 

TOTAL 1,00  2,51 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 

c. Matrik Internal-eksternal 

Faktor strategi Internal dan Eksternal yang tergambar pada matrik diatas 

menunjukkan angka total skor strategi Internal adalah 2,85 dan total strategi 

Ekternal adalah 2,51. Kedua skor tersebut akan dimasukkan ke dalam matrik 

Internal Eksternal seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 
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  Total Skor faktor strategi Internal  

  kuat rata-rata 

           

lemah  

 4.0 3.0 2.0                  1.0 

  I II III  

 
tinggi 

Pertumbuhan Pertumbuhan Penciutan  

        

 
3.0 

       

 IV V VI  

Total Skor 

faktor meneng

ah 

 

Stabilitas            
 

 Penciutan  

strategi 

Eksternal   Pertumbuhan    

 
2.0 

  Stabilitas    

 VII VIII IX  

 
rendah 

Pertumbuhan Pertumbuhan  Likuidasi  

        

 1.0        

     

    

      

                                       Gambar 4.1  Matrik Internal-Eksternal 

Keterangan: 

I    : Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal. 

II  : Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. 

III  : Strategi Turnaround. 

IV  : Strategi Stabilitas. 

V  : Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas 

VI  : Strategi Divestasi. 

VII  : Strategi Diversifikasi. 

VIII  : Strategi Diversifikasi konsentrik. 

IX  : Strategi Likuiditas (tidak berkembang) 
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Matrik-matrik diatas dipergunakan untuk mengetahui strategi yang tepat 

untuk pengembangan produk pariwisata. Dengan matrik diatas bahwa skor 

untuk strategi Eksternal adalah 2,85 dan dapat dilihat dalam matrik Internal-

Eksternal terdapat dalam kolom V pertumbuhan stabilitas yaitu strategi 

konsentrasi melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan pengembangan produk pariwisata dalam meningkatkan 

kunjungan wisata dengan cara mengadakan program yang ingin dicapai 

berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh obyek wisata  itu sendiri. 

d.  Analisis Matrik SWOT 

Analisis matrik SWOT terdiri dari SO (Strength Opportunity), WO 

(Weakness Opportunity), ST (Strength Threath), WO (Weakness Opportunity). 
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Tabel 4.6  Penentuan Strategis Analisis Matrik SWOT 

                            IFAS 

 

 

 

 

 

 

EFAS 

STRENGTH (S) 

 

1. Daya Tarik Unggulan 

2. Kondisi keamanan 

yang kondusif 

3. Kinerja SDM yang 

sesuai Tupoksi. 

4. Program 

pengembangan 

produk pariwisata. 

 

WEAKNESS (W) 

 

1. Terbatasnya petugas 

kebersihan. 

2. Belum optimalnya 

peran serta 

masyarakat. 

3. Keterbatasan APBD. 

4. Terbatasnya 

diversifikasi dan 

pengemasan produk. 

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Potensi yang masih 

belum dioptimalkan. 

2. Kerjasama dengan 

pihak ke-3. 

3. Even-even pasar 

wisata. 

4. Pengembangan 

infrastruktur 

pendukung 

pariwisata. 

 

STRATEGI SO 

1. Mengoptimalkan 

kondisi daya tarik yg 

menjadi unggulan. 

2. Memanfaatkan 

kerjasama dg pihak 

ke-3. 

3. Mengikuti setiap 

event pasar wisata 

yang ada. 

STRATEGI WO 

1. Menciptakan produk 

wisata tematik yang 

spesifik. 

2. Meningkatkan upaya  

terpadu pengembangan 

sarana dan prasarana 

yang menunjang 

pengembangan wisata. 

TREATH (T) 

 

1.  Kurangnya 

kesadaran 

pengunjung untuk 

ikut menjaga dan 

memelihara obyek 

wisata. 

2. Sulitnya perijinan 

dalam mengadakan 

kegiatan atraksi 

wisata. 

3. Status kepemilikan 

lokasi obyek wisata. 

4. Timbulnya 

persaingan di sector 

wisata. 

STRATEGI ST 

1. Menyediakan sarana 

hiburan atau bermain 

dalam lokasi obyek 

wisata. 

 

STRATEGI WT 

1. Program kampanye 

dan pembentukan 

kelompok sadar 

wisata. 

2. Meningkatkan  

diversifikasi produk 

dan pengemasam 

daya tarik wisata. 
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e. Formula dan Strategi 

Dalam analisis matrik Internal-Eksternal, strategi yang dibutuhkan 

untuk mengembangkan produk pariwisata dalam rangka peningkatan 

kunjungan wisata adalah dengan strategi horizontal. Dalam hal ini Pemerintah 

Daerah Kota Semarang hendaknya melakukan upaya mempertahankan serta 

meningkatkan produk pariwisata berdasarkan kekuatan yang dimiliki. 

Berdasarkan matrik SWOT, strategi ini berada pada strategi SO, dengan 

demikian maka strategi yang dapat diambil adalah mengoptimalkan kondisi 

daya tarik yang menjadi keunggulan Obyek Wisata, memanfaatkan kerjasama 

dengan pihak ke-3 untuk mempertahankan serta meningkatkan kondisi 

keamanan yang kondusif, serta dengan mengikuti even-even pasar wisata yang 

ada dengan berbekal pada program pengembangan produk pariwisata yang 

dilaksanakan secara continue. 

Berdasarkan analisis matrik SWOT, maka dapat diajukan beberapa 

strategi untuk mengembangkan produk pariwisata pada Obyek Wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah, sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan kondisi daya tarik yang menjadi unggulan dengan 

meningkatkan dan menjaga kondisi lingkungan. 

2. Memanfaatkan kerjasama dengan pihak ke-3, untuk mempermudah dalam 

hal perijinan, penyelenggaraan atraksi wisata serta agar kondisi keamanan 

yang  kondusif tetap terpelihara. 

3. Mengikuti setiap event pasar wisata yang ada, agar dapat membandingkan 

kualitas produk pariwisata yang dimiliki obyek wisata lain sehingga dapat 
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memberikan inspirasi yang lebih baik untuk mengembangkan produk 

pariwisata. 

4. Menciptakan produk wisata tematik yang spesifik agar pengembangan 

produk pariwisata lebih terkonsep. 

5. Meningkatkan upaya  terpadu pengembangan sarana dan prasarana yang 

menunjang pengembangan wisata. 

6. Menyediakan sarana hiburan atau bermain dalam lokasi obyek wisata untuk 

menambah daya tarik wisata. 

7. Program kampanye dan pembentukan kelompok sadar wisata untuk 

masyarakat. 

8. Meningkatkan  diversifikasi produk dan pengemasan daya tarik wisata agar 

mampu bersaing dengan obyek wisata lain. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pendapat Pengunjung Mengenai Atraksi Wisata pada Obyek Wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang 

Atraksi wisata merupakan bagian pokok dari suatu produk pariwisata yang 

akan mempengaruhi  keputusan wisatawan untuk berkunjung pada suatu obyek 

wisata tertentu. Menurut Salah Wahab (2003:109) penawaran wisata mencakup 

yang ditawarkan oleh destinasi pariwisata kepada wisata yang real maupun 

potensial. Penawaran dalam pariwisata menunjukan khasanah atraksi wisata 

alamiah dan buatan manusia, jasa maupun barang yang sekiranya dapat menarik 

orang untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. 
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  Obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah termasuk dalam kategori 

atraksi wisata religi, alam, dan budaya. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki 6 

payung raksasa yang menaungi halaman masjid, yang mana dapat menampung 

ribuan jamaah. Al-Husna Tower sebagai menara tertinggi di Semarang, yang 

didalamnya terdapat museum perkembangan Islam, resto putar dan menara 

pandang yang melengkapi keindahan Masjid Agung Jawa Tengah. Hal tersebut 

dinilai sebagai hal yang menjadi daya tarik mengapa wisatawan tertarik untuk 

berkunjung pada Obyek Wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

Obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah cukup ramai dikunjungi 

wisatawan pada hari libur, bulan besar Islam (Muharam, Ramadhan, Syawal, 

Dzulhijah), dan hari besar nasional. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan 

agar berkunjung ke obyek wisata ini, pihak pengelola dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang bekerjasama dengan masyarakat dan pihak sponsor 

menyelenggarakan hiburan. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan sebagian besar pengunjung 

menyatakan bahwa kondisi atraksi wisata pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah dalam kategori yang cukup baik dan baik yaitu sebesar 46,38%. 

Sedangkan responden dalam hal ini pengunjung sebanyak 4,35% menyatakan 

kurang baiknya atraksi wisaya yang ada pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah, 0,00% responden menyatakan bahwa kondisi atraksi wisata termasuk 

dalam kategori tidak baik, dan hanya 2,90% dalam kategori sangat baik.  
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4.2.2 Pendapat Pengunjung Mengenai Aksesibilitas Wisata pada Obyek 

Wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang 

Aksesibilitas yaitu semua yang dapat memberi kemudahan kepada 

wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, antara lain: 

Infrastruktur, transportasi, peraturan pemerintah dan prosedur operasional 

(Yoeti,2001:3). Kemudahan ataupun keterjangkauan lokasi yang didapatkan 

wisatawan selama berkunjung pada suatu obyek wisata turut menjadi hal yang 

sangat dipertimbangkan dalam melakukan kunjungan wisata. Transportasi yang 

tersedia untuk menuju obyek wisata Masjid Agung Jawa tengah di Kota Semarang 

dapat mempengaruhi minat dan kepuasan pengunjung, terutama bagi mereka yang 

mengunakan jasa angkutan umum. 

Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa responden yang 

berpendapat bahwa kondisi Aksesibilitas pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah termasuk dalam kategori tidak baik dan kurang baik sebanyak 0 

responden atau 0,00%, 9 responden atau 13,04% menyatakan dalam kategori 

cukup baik, 40 responden atau 57,97% menyatakan dalam kategori baik, 20 

responden atau 28,99% menyatakan dalam kategori sangat baik. Kondisi jalan 

yang menuju ke obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah sudah baik, jalan 

tersebut sudah beraspal dan cukup lebar. 
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4.2.3 Pendapat Pengunjung Mengenai Fasilitas Wisata pada Obyek Wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang 

 

Menurut Yoeti (2001:4) fasilitas pada suatu obyek wisata berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal untuk sementara waktu di daerah 

tujuan wisata yang dikunjungi. Dalam penelitian ini sarana wisata dan pelayanan 

menjadi indikator dalam fasilitas wisata pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata  yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. Sarana yang disediakan pada obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah antara lain penginapan, restoran, pertokoan, tempat ibadah, gazebo dan 

WC umum. 

Di area Masjid Agung Jawa Tengah terdapat berbagai macam fasilitas 

seperti perpustakaan, auditorium, penginapan, ruang akad nikah, ruang resepsi 

pernikahan, pemandu wisata, museum kebudayaan Islam, kiso-kios cinderamata, 

dan lain-lain. Sekain ituterdapat juga sarana hiburan seperti air mancur, arena 

bermain anak-anak, dan kereta kelinci yang dapat mengantarkan pengunjung 

berputar mengelilingi kompleks masjid ini. 

Untuk penginapan, tersedia Hotel Graha Agung yang terdiri dari 22 kamar 

dan 3 lantai di lokasi obyek wisata yang biasanya digunakan untuk tempat 

istirahat tamu ketika ada resepsi pernikahan dan untuk istirahat keluarga kloter 

haji. 

Terdapat menara Al-Husna setinggi 99 meter yang lantai 1 terdapat Studio 

Radio DAIS MAJT 107,9 FM dan loket pembelian tiket menara. Lantai 2 terdapat 



 

 

83 

museum Perkembangan Islam Jawa Tengah. Lantai 18 terdapat restaurant 

berputar. Sedangkan pada lantai 19 terdapat gardu pandang yang bisa digunakan 

untuk melihat hampir seluruh bagian dari Kota Semarang dan terdapat tempat 

rukhyat al-hilal. 

Ruko yang berada di kawasan obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

berjumlah 70 kios yang terbagi menjadi toko cinderamata dan pedagang makanan. 

Selain itu untuk lokasi parkir kendaraan, bisa menampung bus sejumlah 30 buah, 

mobil berjumlah 680 buah, dan kendaraan roda dua sejumlah 670 buah. Semua 

fasilitas yang disediakan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan selama berkunjung di obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, responden yang berpendapat 

bahwa kondisi fasilitas pada obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah dalam 

kategori sangat baik adalah sebanyak 47,83% atau 33 responden yang memilih. 

Responden yang berpendapat dalam kategori baik sebanyak 35 responden atau 

50,72%. Sejumlah 1 responden atau 1,45% berpendapat dalam kategori yang 

cukup baik. Sebanyak 0 responden atau 0,00% berpendapat dalam kategori kurang 

baik dan tidak baik. 

Pengelola obyek wisata perlu mengupayakan peningkatan pengelolaan 

fasilitas yang tersedia serta memanfaatkan kerjasama yang mantap dengan pihak 

ke-3, agar fasilitas yang ada dapat lebih ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat 

memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi para pengunjung. 
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4.2.4 Strategi Pengembangan Produk pariwisata  

Murphy dalam Oka A.Yoeti (2005:52) mengatakan bahwa perencanaan 

dan pengembangan pariwisata adalah untuk memperoleh dampak positif bagi 

perkembangan ekonomi dari segi pemerintah dan perdagangan pada suatu 

daerah tujuan wisata. Sedangkan dampak ekonomi dalam pengembangan 

wisata itu sendiri (Marpaung2002:19) antara lain dapat memberikan kontribusi 

kepariwisataan dari devisa, pendapatan dan pekerjaan, sehingga mampu 

memperbaiki struktur ekonomi dan memacu perkembangan bisnis keci-kecilan. 

Kemudian akan membawa keuntungan ekonomi dengan naiknya penghasilan 

penduduk, serta semakin  dikenalnya daerah wisata. Dalam ekonomi makro, 

keuntungan yang didapatkan secara merata akan meningkatkan PAD 

masyarakat lokal dan dalam kesempatan berikutnya akan meningkatkan citra 

sebagai daerah tujuan wisata. 

Pengembangan pariwisata khususnya produk pariwisata pada obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah diharapkan mampu memberikan dampak 

positif baik bagi pemerintah maupun  penduduk sekitar. Keberadaan obyek 

wisata tersebut memberikan peluang usaha bagi penduduk, dengan berdagang 

mulai dari makanan sampai souvenir. Disediakannya ruko untuk para pedagang 

bisa menjual makanan dan souvenir secara langsung dapat memberikan 

keuntungan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah masyarakat 

lokal dan apabila kondisi tersebut dikelola dan dikembangkan dengan baik, 

secara tidak langsung akan meningkatkan citra obyek wisata Masjid Agung 
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Jawa Tengah sebagai daerah tujuan wisata sehingga mampu meningkatkan 

kunjungan wisata. 

Suatu upaya/strategi pengembangan tidak terlepas dari adanya beberapa 

program. Pelaksanaan suatu program harus dilakukan analisis, dalam hal ini 

adalah analisis SWOT Analisis ini dilihat dari S (Strength ), W (Weakness), T 

(Threath), O (Opportunity). Kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan yang 

dimiiki oleh obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh pihak pengelola obyek wisata tersebut, kelemahan dalam 

hal ini adalah kurangnya diversifikasi sehingga harus dihindari oleh pengelola, 

peluang dalam hal ini adalah peluang yang berasal dari luar atau faktor 

eksternal sehingga dapat dimaksimalkan oleh obyek wisata dan ancaman dalam 

hal ini merupakan ancaman dari luar sehingga data diantisipasi sedini mungkin. 

Kekuatan yang paling utama adalah adanya daya tarik unggulan berupa 

Menara Al-Husna yang mana terdapat museum, restaurant, serta menara 

pandang yang bisa digunakan untuk melihat keindahan alam Kota Semarang, 

kelemahan paling utama yaitu kurangnya diversifikasi dan pengemasan 

produk. Untuk peluang yang paling utama yaitu adanya potensi yang masih 

belum dioptimalkan, sedangkan ancaman yang paling utama yaitu masih 

kurangnya kesadaran pengunjung untuk ikut menjaga dan memelihara obyek 

wisata. 

Berdasarkan analisis matrik Internal-Eksternal, strategi yang harus 

dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah adalah dengan strategi pertumbuhan stabilitas 
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yaitu strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan 

untuk meningkatkan pengembangan produk pariwisata dalam meningkatkan 

kunjungan wisata dengan cara mengadakan program yang ingin dicapai 

berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh obyek wisata  itu sendiri Sedangkan 

strategi yang diambil berdasarkan analisis matrik SWOT adalah strategi SO 

yaitu dengan mengoptimalkan kondisi daya tarik yang menjadi keunggulan 

Obyek Wisata, memanfaatkan kerjasama dengan pihak ke-3 untuk 

mempertahankan serta meningkatkan kondisi keamanan yang kondusif, serta 

dengan mengikuti even-even pasar wisata yang ada dengan berbekal pada 

program pengembangan produk pariwisata yang dilaksanakan secara continue. 

Berdasarkan analisis matrik SWOT, maka dapat diajukan beberapa 

strategi untuk mengembangkan produk pariwisata pada obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah, yaitu dengan mengoptimalkan kondisi daya tarik yang 

menjadi unggulan dengan meningkatkan dan menjaga kondisi lingkungan, 

memanfaatkan kerjasama dengan pihak ke-3, untuk mempermudah dalam hal 

perijinan, penyelenggaraan atraksi wisata serta agar kondisi keamanan yang  

kondusif tetap terpelihara., mengikuti setiap event pasar wisata yang ada, agar 

dapat membandingkan kualitas produk pariwisata yang dimiliki obyek wisata 

lain sehingga dapat memberikan inspirasi yang lebih baik untuk 

mengembangkan produk pariwisata, menciptakan produk wisata tematik yang 

spesifik agar pengembangan produk pariwisata lebih terkonsep, meningkatkan 

upaya  terpadu pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang 

pengembangan wisata, menyediakan sarana hiburan atau bermain dalam lokasi 
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obyek wisata untuk menambah daya tarik wisata, program kampanye dan 

pembentukan kelompok sadar wisata untuk masyarakat, serta dengan 

meningkatkan  diversifikasi produk dan pengemasan daya tarik wisata agar 

mampu bersaing dengan obyek wisata lain 
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BAB V 

PENUTUP 

    

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pendapat pengunjung mengenai atraksi wisata pada obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah di Kota Semarang yaitu 32 dari 69 responden atau 

sebesar 46,38% pengunjung berpendapat bahwa atraksi wisata yang ada 

pada lokasi tersebut baik karena diselenggarakan atraksi wisata secara 

periodik. 

2. Pendapat pengunjung mengenai aksesibilitas wisata pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang yaitu 40 dari 69 responden 

atau sebesar 57,97% pengunjung berpendapat bahwa aksesibilitas yang 

ada dalam kategori baik. Hal ini disebabkan oleh aksesibilitas pada obyek 

wisata yang mudah dijangkau oleh alat transportasi.  

3. Pendapat pengunjung mengenai fasilitas wisata pada obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah di Kota Semarang yaitu 35 dari 69 responden atau 

sebesar 50,72% pengunjung berpendapat dalam kategori baik. Hal ini 

disebabkan karena fasilitas-fasilitas lengkap yang dimiliki  obyek wisata 

dalam kondisi yang terawat dengan baik. 

4. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata pada 

obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang adalah 
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dengan mengoptimalkan kondisi daya tarik yang menjadi keunggulan 

obyek wisata, memanfaatkan kerjasama dengan pihak ke-3, serta dengan 

mengikuti even-even pasar wisata. 

 

5.2  Saran 

  Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Semarang dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah di 

Kota Semarang lebih gencar melakukan promosi even-even yang 

diselenggarakan di obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah dengan 

memasang spanduk di lokasi pintu masuk Kota Semarang, agar 

masyarakat Semarang dan luar Semarang lebih banyak yang mengetahui 

adanya event tersebut. 

2. Pemerintah Kota Semarang dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah di 

Kota Semarang perlu menambahkan penyelenggaraan atraksi wisata atau 

hiburan untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata. 

3. Pemerintah Kota Semarang dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah di 

Kota Semarang perlu lebih mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah 

dimiliki obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 



 

 

90 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdullah, Rozali. 2002. Pelaksana Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai 

Suatu Alternatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.   

Jakarta : Rineka Cipta. 

 

----------------------------2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.   

Jakarta : Rineka Cipta. 

 

Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bagian penerbit 

STIE. YKPN 

 

Bambang Prakosa, Kesit, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII 

Press. 

 

Gayatri, Putu & I Gde Pitana. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit 

Andi. 

 

Jatmiko, Sidik. 2001. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional. 

Yogyakarta: Bigrat Publishing. 

 

Koontz, Harold, dkk. 1988. Manajemen. Erlangga, Jakarta. 

 

Kusmiyadi. 2004. Statistika Pariwisata Deskriptif. Jakarta : PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 

 

Marpaung, Happy & Herman Bahar. 2002. Pengantar Pariwisata.               

Bandung : Alfabeta 

 

McIntosh, Robert & Shashikant Gupta. 1980. Tourism Principles Practies 

Philosoping, Gaid Publishsing Inc, Ohio 

 

Pendit. Nyoman S. 2002. Ilmu Pariwisata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 

 

Rangkuti, Freddy. 2003. Analisis SWOT Teknik Membedah kasus bisnis. PT 

Gramedia Pustaka Umum, Jakarta 

 

Riwu Kaho, Josef. 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Ross, Glenn. 1998. Psikologi Pariwisata. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 

 

 

90 



 

 

91 

Salusu, J.1996. Pengambilan Keputusan Strategik: untuk Organisasi Publik dan 

Organisasi Non Profit, PT. Gramedia, Jakarta 

 

Santoso, Apik Budi. 2004. Diktat Perkuliahan Geografi wisata. Semarang. FIS 

UNNES. 

 

Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 

Soekadijo. 2000. Anatomi Pariwisata. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 

 

Sugyono.2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. 

 

Suwantoro, Gamal. 1997. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit Andi. 

 

Syarifudin, Ateng. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung: Bina Cipta. 

 

Tjokroaminoto, Bintoro,1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT.Griya 

Agung 

 

Yoeti, Oka A. 2001. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. 

Jakarta : PT Pradnya Paramita. 

 

-------------------2008. Ekonomi Pariwisata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 

Peraturan Perundangan. 

Anonim, Undang-Undang No.34 Th 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

 

----------, Undang-Undang No.32 Th 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

 

----------, Undang-Undang No.33 Th 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

93 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

(Untuk pegawai pengurus Masjid Agung Jawa Tengah) 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas saudara pada tempat yang telah tersedia. 

2. Berilah tanda centang (V) pada pilihan yang dianggap paling sesuai. 

Pilihan rating pada isian berikut terdiri dari : 

- Rating 4 =  Sangat Setuju (SS) 

- Rating 3 =  Setuju  (S) 

- Rating 2 =  Kurang Setuju (KS) 

- Rating 1 =  Tidak Setuju (TS) 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. Alamat  : 

3. Jabatan  : 

 

 

C. TABEL ISIAN 

No Faktor Internal SS S KS TS 

 Kekuatan  

1 Obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah mempunyai 

daya tarik unggulan. 

    

2 Kondisi kemanan pada Obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah kondusif 

    

3 Kinerja SDM yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi     

4 Rencana/program pengembangan produk pariwisata 

disusun dan dilaksanakan tiap tahunnya. 

    

 Kelemahan  

5 Masih terbatasnya petugas kebersihan yang ada di lokasi     
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Obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

6 Belum optimalnya peran serta masyarakat setempat dalam 

upaya pengembangan obyek wisata. 

    

7 Keterbatasan APBD untuk pembiayaan sarana dan 

prasarana. 

    

8 Terbatasnya diversifikasi produk dan pengemasan daya 

tarik wisata. 

    

No Faktor Eksternal SS S KS TS 

 Peluang  

9 Potensi Obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah yang 

bervariasi. 

    

10 Kerjasama dengan pihak ke-3 (swasta) dalam 

pengembangan atraksi wisata serta sarana dan prasarana 

meningkat. 

    

11 Keikutsertaan dalam event-event pasar wisata     

12 Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata     

 Ancaman/Tantangan  

13 Kesadaran pengunjung untuk ikut serta menjaga dan 

memelihara kenyamanan dan kebersihan Obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah, masih kurang. 

    

14 Sulitnya perijinan dalam hal mengadakan kegiatan atraksi 

wisata. 

    

15 Status kepemilikan lokasi obyek wisata yang belum 

menjadi hak pemerintah daerah. 

    

16 Timbulnya persaingan di sektor pariwisata antar daerah.     
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Instrumen Wawancara 

(Pengurus Masjid Agung Jawa Tengah) 

A. Identitas 

1. Nama  : ............................................................................ 

2. Alamat  : ............................................................................ 

3. Jabatan  : ............................................................................ 

4. Masa kerja : ............................................................................ 

 

B. Pertanyaan 

Atraksi Wisata 

1. Wahana atau atraksi apa saja yang terdapat pada obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah? 

2. Berapa harga tiket per orang untuk memasuki kawasan obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah? 

3. Apakah ada perayaan-perayaan khusus yang sielenggarakan di 

lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah? Jika ada, apa 

nama perayaan tersebut dan kapan waktu penyelenggaraannya? 

4. Bagaimana upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

potensi yang sudah ada? 

5. Berapa luas lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah? 

6. Berapa jumlah tenaga kerbersihan yang ada di obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah? 

7. Apakah disediakan tempat sampah pada lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah? Berapa jumlahnya? Dan bagaimana 

pengelolaannya? 

8. Apakah warga sekitar lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah ikut berpartisipasi atas keberadaan obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah? Dan apa bentuk partisipasinya? 
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Aksesibilitas 

9. Berapa jalur atau rute yang dapat ditempuh untuk menuju obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah? 

10. Apakah disediakan angkutan dengan jalur khusus untuk menuju 

lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah? 

11. Seberapa jauh jarak lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah dengan pusat kota, dari pemukiman terdekat, dan dari 

terminal angkutan? 

12. Alat transportasi apa saja yang mampu menjangkau lokasi obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah? 

13. Apakah terdapat rambu penunjuk jalan menuju lokasi? Terbuat dari 

apakah rambu penunjuk jalan tersebut? Dan berapakah jumlahnya? 

14. Berapa jumlah pos penjagaan yang ada di lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah? 

15. Berapa jumlah petugas keamanan pada tiap pos penjagaan yang 

ada? Bagaimana mekanisme jam kerjanya? 

16. Pernahkah terjadi tindakan kriminal pada lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah? Jika pernah, apa tindakan kriminal 

tersebut dan bagaimana penanganannya? 

17. Apakah ada petugas yang secara khusus menjaga keamanan 

pengunjung pada setiap wahana yang tersedia di obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah? 

18. Bagaimana upaya pihak pengelola untuk menciptakan kondisi 

keamanan yang baik? 

Fasilitas 

19. Berapa jumlah loket yang tersedia di obyek wisata Masjid Agung 

Jawa Tengah? 

20. Berapa jumlah petugas loket tiket yang ada di obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah? 
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21. Apakah di lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

terdapat kamar mandi/WC umum? Berapa jumlahnya dan 

bagaimana pengelolaannya? 

22. Bagaimana pengaturan lokasi untuk ruko berdagang yang ada di 

lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah? 

23. Berapa jumlah gazebo di lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah? 

24. Berapa jumlah penginapan yang ada di lokasi obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah? 

25. Bagaimana ketersediaan restoran sebagai fasilitas pendukung di 

lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah? 

Pengembangan Pariwisata 

26. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan 

pariwisata? 

27. Apakah dalam pengembangan tersebut ditunjang dengan 

pembangunan prasarana yang mendukung? Misalnya? 

28. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan 

jumlah kunjungan wisata ke lokasi obyek wisata Masjid Agung 

Jawa Tengah? 

29. Bagaimana prospek obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

dimasa yang akan datang? 

30. Adakah hambatan dalam upaya pengembangan obyek wisata dan 

bagaimana mengatasinya? 
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KUESIONER PENELITIAN 

(Untuk Pengunjung) 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas saudara pada tempat yang telah tersedia 

2. Berilah tanda centang (V) pada pilihan yang dianggap paling sesuai. 

 Pilihan pada isian berikut terdiri dari : 

- SS =  Sangat Setuju 

- S =  Setuju 

- KS =  Kurang Setuju 

- TS =  Tidak Setuju 

- STS =  Sangat Tidak Setuju 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. Umur : 

4. Pekerjaan : 

 

C. TABEL ISIAN 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

 Atraksi Wisata  

1 Obyek wisata Masjid agung Jawa Tengah merupakan 

wisata religi yang mempunyai keindahan alam yang 

menarik. 

     

2 Beberapa pertunjukan diselenggarakan di obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

3 Lingkungan obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

Bersih. 

     

4 Tidak terdapat sampah berserakan di lingkungan 

obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

5 Dijumpai beberapa tenaga kebersihan di area obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

6 Perlu ada penambahan tenaga kebersihan di area obyek 

wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

 Aksesibilitas  
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7 Lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

mudah dijangkau. 

     

8 Banyak tersedia angkutan menuju obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah. 

     

9 Biaya angkutan untuk sampai di obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah relatif terjangkau. 

     

10 Tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau 

lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

11 Tidak ada tindakan kriminal selama berada di lokasi 

obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

     

12 Pada lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah 

terdapat pos penjaga keamanan 

     

13 Perlu adanya penambahan tenaga keamanan di lokasi 

obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

14 Terdapat beberapa rambu penunjuk jalan untuk 

menuju lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah. 

     

15 Perlu adanya penambahan rambu penunjuk jalan untuk 

menuju lokasi obyek wisata Masjid Agung Jawa 

Tengah. 

     

 Fasilitas  

16 Petugas loket yang berada di obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah memberikan pelayanan yang 

cepat dan ramah. 

     

17 Terdapat beberapa sarana kamar mandi/WC pada 

obyek wisata Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

18 Sarana kamar mandi/WC umum di lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah dalam kondisi bersih. 

     

19 Banyak sarana berdagang/ruko di lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

20 Letak sarana berdagang/ruko di lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah tertata rapi. 

     

21 Terdapat beberapa gazebo di lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah. 

     

22 Semua gazebo yang ada di lokasi obyek wisata Masjid 

Agung Jawa Tengah dalam kondisi baik. 

     

23 Hotel/penginapan yang berada di lokasi obyek wisata 

Masjid Agung Jawa Tengah dimaksimalkan sesuai 

dengan fungsinya. 
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HASIL WAWANCARA 

Nama  : Deddy Sugiarto 

Jabatan: Kepala Unit Menara Masjid Agung Jawa Tengah 

Waktu  : Kamis, 18 Agustus 2011, Pukul 11.00 – 11.45 

 

1. Kompleks masjid ini terdiri dari bangunan utama seluas 7.669 m
2
 dan 

halaman seluas 7.500 m
2
. Wahana yang terdapat di Masjid Agung Jawa 

Tengah antara lain Al Husna Tower (menara setinggi 99 meter) dengan 

harga tiket masuk Rp 5.000,- per orang, Radio Da‟is, menara pandang, 

Hotel Graha Agung. Terdapat juga pelaksanaan atau peringatan-peringatan 

hari besar Agama Islam. Terdapat 2 jalur yang bisa ditempuh untuk 

mencapai Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu dari arah Jalan majapahit 

masuk ke Jalan Gajah Raya. Kemudian dari arah Jalan Arteri Soekarno 

Hatta masuk ke Jalan Gajah Raya. Jarak lokasi Masjid Agung Jawa 

Tengah dengan pusat Kota Semarang 10 km, dari terminal 6 km, dari 

Stasiun Tawang 4 km, dan dari Bandara A. Yani berjarak 12 km. 
2. Kalau untuk masalah kebijakan, Pemerintah Kota Semarang mempunyai 

beberapa kebijakan yang didasarkan pada visi dan misi dalam 

pengembangan sumber daya wisata, yang pada dasarnya, pada intinya 

mengacu pada peningkatan semua elemen-elemen yang masih dalam 

sektor pariwisata, seperti dalam hal investasi, kondisi produk dan 

peningkatan citra pariwisata Kota Semarang. 
3. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan produk pariwisata adalah 

mash kurangnya kesadaran dari pengunjung untuk tetap bisa selalu 

berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan keamanan, serta turut 

berpartisipasi terhadap semua kegiatan atau event yang diselenggarakan di 

Masjid Agung Jawa Tengah. 
4. Untuk mengatasi kendala yang ada, perlu adanya promosi kegiatan atau 

event yang akan diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah kepada 

masyarakat Kota Semarang dan luar Kota Semarang. 
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Foto 1 : Foto Masjid Agung Jawa Tengah dari jalan masuk menuju pintu masuk 

parkir. 

 

 
Foto 2 : Masjid Agung Jawa Tengah dari atas Menara Al Husna. 
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Foto 3 : Foto Menara Al-Husna Tower setinggi 99 meter. 
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Foto 4 : Prasasti yang terbuat dari batu alam yang berasal dari lereng Gunung 

Merapi setinggi 3,2 meter dan berat 7,8 ton. Sebagai simbol peresmian ditandai 

dengan penandatanganan oleh Presiden Republik Indoensia, Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tahun 2006. 
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Foto 5 : Pengunjung sedang melihat teropong pandang, dengan biaya untuk koin 

sebesar Rp 500,- yang bisa ditukarkan di loket pintu masuk lantai 19 pada Menara 

Al Husna. 
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Foto 6 : Teropong untuk melihat Hilal pada lantai 19 Menara Al Husna. 

 

 
Foto 7 : Restaurant yang terdapat pada lantai 18 Menara Al Husna. 
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Foto 8 : Gazebo yang terdapat di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. 

 

 
Foto 9 : Replika Beduk Raksasa yang dibuat oleh para santri Pesantren Alfalah 

Mangunsari, Jatilawang, Banyumas, Jawa Barat. 
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Foto 10 : Hotel Graha Agung yang terdapat pada kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah. 

 

 
Foto 11 : Kawasan souvenir shop yang terdapat pada kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah. 


