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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Pengertian Judul 

Untuk memberikan definisi/pengertian dari judul yang dimaksud 

”Pasar Wisata” Perbelanjaan Tradisional “Bakalan Krapyak” di 

Kudus maka perlu dijelaskan dari masing-masing kata tersebut menurut arti 

kata didalam beberapa kamus, seperti berikut : 

 Pasar       : Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan   

                          untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk   

                          membelanjakannya. ( William J. Stanton 1993:92) 

 Wisata      : Perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau  

                          berputar -putar demi suatu tempat ke tempat lain.    

                          (Oka A. Yoeti, Drs, 1985) 

 Pasar wisata      : Orang-orang yang melakukan perjalanandilakukan  

                          berkali-kali atau  berputar -putar demi suatu tempat  

                          ke tempat lain untuk kepuasan.    

 Perbelanjaan      : Uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan.  

                          (kamus bahasa indonesia) 

 Tradisional        : Sesuatu yang mengarah pada kebiasaan  

                          masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan. 

 BakalanKrapyak : Bakalan (calon), Krapyak (ramai), desa yang  

      nantinya menjadi desa yang ramai.  

      (http://desabakalankrapyak.blogspot.com/2011/08)      

 Kudus      : Nama daerah atau wilayah pada suatu tempat. 

Maksud dari pengertian judul di atas adalah 

Orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk 

keperluan tertentu, untuk mengeluarkan uangnya dengan keinginan puas 

yang mengarah pada kebiasaan masyarakat setempat pada permukiman 

Bakalan Krapyak di Kudus. 
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1.2. Latar Belakang 

Kota Kudus yang terletak dibagian utara pulau Jawa Tengah memiliki 

luas tanah 425,15 km² dan sering dikenal dengan kota kretek. Tetapi tidak 

hanya itu saja julukan yang dimiliki, ada juga kota “semarak”, kota 

“religious”, “taste of Java”, dan Kota “Jambu”. Kota religi sering dikaitkan 

dengan peninggalan bersejarahnya pada jaman Walisongo, salah satu 

peninggalan yang terkenal dan masih berdiri kokoh sampai sekarang adalah 

masjid menara kudus yang terletak di desa kauman. Di kota ini tidak hanya 

menyediakan jajanan khas Kudus, akan tetapi masakan dan oleh-oleh pada 

tempat wisata sekitar. Pasar atau pun pusat perbelanjaan di Kudus yang 

sudah berdiri cukup lama dan besar adalah Pasar Kliwon. Pasar ini 

menyediakan berbagai jenis makanan dan pakaian, dan merupakan pusat 

perdagangan masyarakat sekitar. Seiring perkembangannya pasar ini 

menyediakan barang kebutuhan masyarakat, dari pada masakan ataupun 

jajanan tradisional khas Kudus. Untuk tempat penjualan makanan (jajanan) 

oleh-oleh khas Kudus adalah jenang mubarok Kudus dengan rasanya yang 

manis dan kenyal. Dengan dikemas dalam bentuk yang menarik dan praktis 

untuk memudahkan wisatawan untuk membawanya. 

 

Gambar 1.1 Toko jenang mubarok 

Sumber : http://jenangmubarok.indonetwork.co.id/, 2014 

 

Pada jaman sekarang banyak pasar-pasar modern yang dibangun di 

Kudus seperti Kudus Swalayan (Ada Swalayan), Mall of Kudus 

http://jenangmubarok.indonetwork.co.id/
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(Ramayana), Kudus Plaza (Matahari), Kudus Extension Hall (Hypermart). 

Untuk tempat yang menyediakan makanan (jajanan) khas tradisional yang 

berada di Kudus sekarang ini sedikit, serta rekreatif dan komunikatif karena 

makanan (jajanan) yang di jual dalam bentuk kemasan saja dan tidak 

dijualkan secara langsung untuk bisa dinikmati ditempat. 

 

 

 

Gambar 1.2 Contoh pedagang di Menara Masjid Kudus 

Sumber : Dokumen Penulis, 2014 

 

Sebagai contoh tempat belanja oleh-oleh atau jajan di Menara Masjid 

Kudus, penjual yang berjualan di pinggir-pinggir jalan atau pedagang kaki 

lima tanpa terorganisir yang terlihat semrawut. Dengan melihat kondisi-

kondisi tersebut penulis ingin mendirikan atau membuat tempat untuk 

menampung penjualan seperti itu agar lebih tertata dan nyaman untuk 

dikunjungi untuk wisatawan maupun masyarakat sekitar. Banyak tempat 

wisata yang disekitarnya hanya menjual makanan (jajanan) saja, itu pun 

tidak lengkap. Sedangkan kawasan belanja yang akan direncanakan ini tidak 
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hanya menjual makanan (jajanan), tetapi masakan dan souvenir yang lebih 

kompleks khas Kudus. 

 

 

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Kaliwungu 

Sumber : http://kaliwungukudus.blogspot.com/2011/09/peta-kecamatan-

kaliwungu.html, 2014 

 

 

Gagasan untuk mendirikan tempat wisata perbelanjaan tradisional di 

“Bakalan Krapyak” Kudus ini adalah membuat tempat atau wadah untuk 

menampung dan sekaligus memperkenalkan makanan (jajanan) dan 

masakan maupun souvenir khas Kudus. Dan menjadikan Bakalan Krapyak 

ini sebagai tempat wisata perbelanjaan tradisional yang cukup lengkap di 

Kudus. Wisata perbelanjaan ini tidak hanya dinikmati bagi wisatawan saja, 

akan tetapi masyarkat sekitar juga dapat menikmatinya. Untuk penyajian 

masakannya mungkin seperti rumah makan sekarang ini sehingga 

pengunjung dapat menikmatinya sambil beristirahat dari perjalanan 

berkeliling tempat wisata yang ada di Kudus. Pengolahan landscapenya 

http://kaliwungukudus.blogspot.com/2011/09/peta-kecamatan-kaliwungu.html
http://kaliwungukudus.blogspot.com/2011/09/peta-kecamatan-kaliwungu.html
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sedikit ditekankan agar wisatawan lebih nyaman dengan konsep tradisional 

jawa dan hindu yang menciri khaskan kota Kudus itu sendiri. Dengan 

adanya tempat perbelanjaan tradisional “Bakalan Krapyak” dapat 

melestarikan jajanan tradisional Khas Kudus sekaligus budaya, dan 

menambah tempat tujuan wisata belanja baru untuk menambah nilai bagi 

Pemkot Kudus dalam pertumbuhan ekonomi. 

 

1.3. Permasalahan 

Di dalam kajian untuk tugas akhir ini permasalahan – permasalahan 

yang timbul adalah sebagai berikut : 

 Penanganan penataan pasar wisata belanja tradisional yang dapat 

mengangkat citra kekinian, tanpa mengubah keasrian barang yang 

diperjual belikan. 

 Penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan wisata belanja 

tradisional sebagai daya tarik bagi wisatawan untuk bersinggah lebih 

lama. 

 Mengembangkan kawasan sekitar dengan memanfaatkan potensi yang 

berada disekitar terminal bis pariwisata. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

 Mengembangkan paket wisata dari masjid menara ke lokasi pasar wisata 

belanja tradisional “Bakalan Krapyak”. 

 Menggali potensi yang berada di sekitar terminal bis pariwisata dan, 

 Merancang fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat mendukung fungsi 

kawasan wisata perbelanjaan tradisional. 

 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Agar maksud dan tujuan dapat tercapai, maka lingkup pembatasan dibatasi 

hanya pada hal-hal berikut : 

 Membahas teori umum tentang penataan kawasan wisata. 
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 Membahas kondisi umum wisata perbelanjaan tradisional diBakalan 

Krapyak kudus. 

 Membahas bangunan dari sudut pandang arsitektur. 

 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan meliputi : 

 Observasi, dalam bentuk pengamatan terhadap tapak/site, kondisi yang 

ada (potensi dan permasalahan), serta pengamatan terhadap kawasan-

kawasan lain yang tipikal, bertujuan untuk memperoleh data dan yang 

berhubungan dengan kawasan wisata belanja tradisional. 

 Studi literatur, dimana objeknya berkaitan dengan masalah perencanaan 

dan perancangan kawasan wisata belanja tradisional serta masalah 

budaya setempat. 

 Analisis, merupakan penguraian masalah berdasarkan data-data yang 

telah terkumpul, dan analisis ini didasarkan pada landasan teori relevan 

dengan permasalahan. 

 Sintesis, merupakan tahap penyusunan hasil analisis dalam bentuk 

kerangka yang terarah dan terpadu berupa deskripsi konsep perancangan 

sebagai pemecahan masalah. 

 


