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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keadaan alam yang indah, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang 

dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan 

kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang 

dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung 

jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya 

yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta 

kepentingan nasional. 

Menurut UU No. 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata dapat 

dikembangkan dengan upaya identifikasi potensi obyek-obyek wisata yang ada. 

Dalam kepariwisataan, potensi wisata merupakan unsur pengadaan (suply) yang 

perlu ditawarkan kepada konsumen. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan 

yang telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, 

ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan 

dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian 

pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan manusia untuk 

mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. 

Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling 

berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi 

perekonomian Indonesia, sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi ditingkat 

masyarakat lokal.
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Pada masa sekarang pariwisata di Indonesia telah berkembang dari wisata 

massa (mass tourism) menjadi pola berwisata individu atau kelompok kecil, yang 

lebih fleksibel dalam perjalanan berwisata dan wisatawan dapat berinteraksi lebih 

tinggi dengan alam dan budaya masyarakat, seiring dengan pergeseran bentuk 

pariwisata internasional pada awal dekade delapan puluhan (Fandeli, 1999 dalam 

Demartoto Argyo, 2009). Pergeseran tersebut dilihat dari banyaknya wisatawan di 

Indonesia yang mulai meminati ekowisata dengan memanfaatkan laut, pantai, hutan 

tropis, sungai, danau, dan bentuk-bentuk bentang lahan (lanskap)  lainnya. 

Pariwisata alam merupakan jenis wisata prospektif, karena di samping sebagai salah 

satu sumber pendapatan bagi daerah berupa pendapatan asli daerah juga pada 

negara berupa devisa negara. Sumber pendapatan ini didapat dari hasil uang yang 

dibelanjakan oleh wisatawan (expenditure) dan terukur dari lama tinggalnya (length 

of stay), serta pariwisata alam dapat menjamin kelestarian alam dan membuat 

kesejahteraan bagi masyarakat (Fandeli, 1999 dalam Demartoto Argyo, 2009). 

Semarang merupakan Ibukota dari Jawa Tengah, secara geografis berada 

pada jalur lintas pariwisata JOGLOSEMAR dengan batas wilayah sebelah barat 

Kabupaten Kendal, sebelah timur Kabupaten Demak, sebelah selatan Kabupaten 

Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 

meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 

348,000 mdpl. Secara astronomis Kota Semarang terletak antara garis 6o 50’ – 7o 

10’ Lintang Selatan dan 109o 35’ – 110o 50’ Bujur Timur. Luas wilayah Kota 

Semarang tercatat 373,20 km2. (Kota Semarang dalam angka, 2014).  

Kota Semarang memiliki potensi daya tarik wisata alam yang sangat 

menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan kepariwisataan daerah yang 

secara kompetitif diharapkan mampu memiliki daya saing dan nilai lebih dari 

wilayah yang lainya. Lokasi daya tarik wisata alam yang akan dibahas disini lebih 

berpusat pada keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan 

laut, yaitu bentang pesisir pantai. 
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Laut Jawa terkenal mempunyai ombak yang sangat bersahabat, sehingga 

banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai yang berada di pesisir utara Laut 

Jawa di Kota Semarang. Ombak pantai selatan yang terkenal tinggi dan ganas 

berbeda dengan ombak di Laut Jawa yang lebih tenang. Daya tarik wisata pantai 

tentunya banyak dijadikan incaran warga sekitar maupun kota yang terdekat dengan 

Kota Semarang. Kota Semarang memiliki tiga daya tarik wisata alam berupa pantai 

yaitu, Pantai Marina, Pantai Maron dan Pantai Tirang, dapat dilihat pada tabel 1.1 

berikut. 

Tabel 1.1 Lokasi Daya Tarik Wisata dan Jarak ke Pusat Kota 

Nama Daya Tarik 

Wisata 

Lokasi Jarak ke Pusat 

Kota  

Pantai Marina Tawangsari, Semarang 

Barat 

±4 km 

Pantai Maron Tambakrejo, Tugu ±9 km  

Pantai Tirang Tambakrejo, Tugu ±10 km 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2010. 

Pantai Marina adalah salah satu objek wisata pantai yang berada di Kota 

Semarang, Jawa Tengah. Pantai ini menyimpan pemandangan eksotis khas Kota 

Semarang. Pantai ini merupakan hutan bakau dan tambak, tapi pemerintah setempat 

mengubahnya menjadi tempat rekreasi dengan cara reklamasi daratan. Hasil 

reklamasi dari hutan bakau ini, sekarang berupa perumahan, pertokoan, dan 

perkantoran, di sebelah selatan pantai. 

Pantai Marina berlokasi di Jalan Yos Sudarso, kelurahan Tawangsari, 

Semarang Barat. Pantai Marina merupakan pantai yang paling sering dikunjungi 

oleh wisatawan baik lokal maupun luar kota karena merupakan pantai utama di 

Kota Semarang. Pantai ini juga mendapat perhatian penuh dari pemerintah kota 

dalam pengembangan kedepan. Bila dilihat dari tempatnya pantai ini berdekatan 

dengan arena wisata buatan yaitu PRPP dan Maerokoco. Pantai ini menyajikan 

wisata keliling pantai menggunakan perahu, persewaan mobil balap main dan ban 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan
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untuk berenang, serta dapat juga untuk memancing atau sekedar santai beristirahat 

sambil menikmati keindahan pantai dan deburan ombak. Para pengunjung juga 

akan menemukan kebun buah naga yang akan menambah keasrian pantai.  

Pantai Maron terletak di desa Tambakrejo Kabupaten Tugu. Nama Maron 

sendiri konon karena pantai ini masih merupakan milik Penerbangan TNI Agkatan 

Darat, karena merah maron merupakan warna khas baret Penerbangan, maka pantai 

ini disebut Pantai Maron. Wisatawan dapat menikmati keindahan pantai, bebas 

untuk berenang karena pantai ini cukup landai dan datar dengan ombak yang tidak 

besar hanya sebatas nyiur angin disekitar pantai yang tenang.  

Pantai Tirang yang bertempat tidak jauh dari bandara Ahmad Yani juga cukup 

diminati para wisatawan. Pantai Tirang masih belum banyak yang mengetahui 

keberadaannya, lokasi Pantai Tirang tidak terlalu jauh dengan pantai Maron karena 

hanya dipisahkan oleh muara sungai silandak. Pantai Tirang dijadikan sebagai salah 

satu spot pancing popular karena mempunyai potensi ikan kakap putih dan kerapu. 

Di area pantai tirang juga terdapat mangrove atau bakau, sehingga menambah 

keindahan pantai tirang tersebut. Wisatawan juga dapat melihat langsung kegiatan 

para nelayan membudidayakan rumput laut serta dapat menikmati terumbu karang 

yang hidup di areal pantai seluas 240,70 ha (seputarsemarang.com, 20 agustus 

2015). 

Pengembangan daya tarik wisata pantai di Kota Semarang belum tersusun 

dengan baik dilihat dari kualitas daya tarik wisata, ketersediaan fasilitas dan sarana 

prasarana serta aksesibilitas. Dengan melihat latar belakang seperti yang sudah 

dijelaskan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Potensi dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai di Kota Semarang”. 

 

 

 

 



5 
 

 
  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. bagaimana potensi untuk daya tarik wisata pantai di Kota Semarang, dan 

2. bagaimana arah pengembangan daya tarik wisata pantai di Kota 

Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalahan yang telah diungkapkan, 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. mengetahui potensi untuk daya tarik wisata pantai di Kota Semarang, dan 

2. mengetahui arah pengembangan potensi daya tarik wisata pantai di Kota 

Semarang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. sebagai syarat menempuh program sarjana S-1 Geografi di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah. 

2. sebagai sumber informasi mengenai potensi daya tarik wisata pantai di 

Kota Semarang, dan 

3. sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah Kota Semarang dalam 

menentukan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di bidang 

kepariwisataan. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

hubungan kausal gejala-gejala muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di muka bumi baik yang fisik maupun yang menyangkut 

makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan 

keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses 

dan untuk keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1991 dalam Wihasta 

Candra Restu dan Eko Prakoso, 2010). Secara umum geografi 

mempunyai 2 (dua) obyek bahasan, yaitu obyek yang berkenaan dengan 
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materi (material object) dan obyek formal. Obyek materi geografi 

berupa fenomena geosfer, yaitu atmosfer, hidrosfer, lithosfer, dimana 

fenomena-fenomena tersebut dijalin suatu interaksi baik yang 

sederhana maupun yang rumit, sedangkan yang membedakan geografi 

dengan disiplin ilmu yang kain adalah obyek formalnya atau dilihat dari 

pendekatannya.  

Obyek formal geografi digambarkan sebagai suatu pendekatan 

keruangan atau pandangan keruangan. Perkembangan geografi tidak 

membedakan elemen fisik dan elemen non fisik dalam pendekatannya, 

tetapi lebih ditekankan pada metode analisisnya. Pendekatan geografi 

dikembangkan menjadi 3 (tiga), yaitu pendekatan keruangan, ekologi, 

dan kompleks wilayah. Pendekatan tersebut terbentuk atas perpaduan 

elemem-elemen geografi yang merupakan ciri khasnya, karena itu 

dinamakan geografi terpadu. Pendekatan geografi yang mendasarkan 

pada aspek keruangan mempunyai kaitan erat dengan persebaran dari 

suatu obyek pembahasan. Kajian tentang perkembangan pariwisata 

dapat dijadikan obyek penelitian geografi karena terdapat hubungan 

pemikiran tata ruang, lingkungan, serta waktu dimana aneka bentuk 

pola kehidupan dan penghidupan manusia tergantung pada potensi yang 

dimiliki daerahnya masing-masing (Sujali, 1989). 

Pada dasarnya sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah 

satu sektor ekonomi jasa yang memiliki prospek yang cerah, tetapi 

hingga saat ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan 

harapan dalam proses pembangunan di Indonesia. Untuk meningkatkan 

peran kepariwisataan, sangat terkait antara barang berupa obyek wisata 

sendiri yang dapat dijual dengan sarana prasarana yang mendukungnya 

yang terkait dalam industri pariwisata. Ketersediaan fasilitas dan sarana 

prasarana serta aksesibilitas menjadi faktor yang penting dalam 

pengembangan pariwisata. Semakin memadai fasilitas dan sarana 
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prasarana yang ada dalam suatu obyek pariwisata akan berdampak pada 

semakin tingginya tingkat kunjungan wisatawan. 

Kebijaksanaan pengembangan wisata alam diikuti oleh paket 

kebijaksanaan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan dampak terhadap usaha pengembangan industri 

pariwisata. Dari segi ekonomi, pariwisata alam akan dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan didaerah tertentu, dibandingkan dengan pariwisata 

lain pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar 

dalam membangun sarana prasarana. Kegiatan pariwisata alam 

diperlukan evaluasi yang lebih teliti. 

Langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu obyek 

wisata pantas untuk dikembangkan atau mendapatkan prioritas untuk 

dikembangkan, sebelumnya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai 

bahan acuhan dan pertimbangan. Langkah ini dilaksanakan dengan 

harapan nantinya akan menghasilkan pembangunan obyek wisata yang 

optimal. Oleh karena itu evaluasi potensi yang perlu dilaksanakan 

adalah dengan mengadakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Seleksi terhadap potensi 

Hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi dan 

kawasan wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai 

dengan ketersediaan dana. 

2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah 

Pekerjaan ini mempunyai latar belakang pemikiran tentang ada atau 

tidaknya pertantangan atau kesalahpahaman antar administrasi 

terkait. 

3. Pengukuran jarak antar potensi 

Pekerjaan ini untuk mendapatkan informasi tentang jarak antar 

potensi, sehingga perlu adanya peta agihan obyek wisata. Dari peta 

ini dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk 



8 
 

 
  

menentukan potensi mana yang cukup sesuai untuk dikembangkan 

(Sujali, 1989). 

Untuk mengembangkan setiap pembangunan tidak terkecuali 

sektor pariwisata. Perlu kiranya memperhatikan situasi yang mungkin 

terjadi ditahun-tahun yang akan datang. Hal ini sangat penting 

mengingat suatu perencanaan membutuhkan suatu tindakan yang 

berkelanjutan, baik yang berupa pekerjaan fisik maupun penanganan 

yang bersifat sosial ekonomi (Sujali, 1989). 

Sukirdi (1993) dalam Adhip Prihandoko, mengemukakan bahwa 

pengembangan kegiatan ekoturism atau pariwisata alam di daerah 

pesisir pantai Indonesia merupakan hal baru yang mulai mendapatkan 

perhatian yang sangat menarik dan banyak diminati. Pengembangan 

kegiatan ini secara ideal diharapkan mampu menciptakan saling 

keterkaitan dan saling menyangga secara harmonis antar unsur-unsur 

lingkungan fisik dan eskosistem, sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat setempat.  

Dampak positifnya meliputi menambah sumber pendapatan 

devisa negara, penyediaan kesempatan kerja dan usaha, mendorong 

perkembangan usaha-usaha baru dan peningkatan kesadaran 

masyarakat terutama wisatawan tentang konservasi sumber daya alam. 

Dampak negatifnya bisa dilihat dari adanya gangguan terhadap sumber 

daya alam yang unik dan munculnya kesenjangan sosial ekonomi. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Adhip Prihandoko (2009) melakukan penelitian berjudul 

“Analisis Potensi Obyek Wisata Alam di Kabupaten Semarang” 

bertujuan untuk mengetahui tingkat potensi internal dan eksternal 

obyek wisata alam di Kabupaten Semarang, mengetahui arah 

pengembangan berdasarkan tingkat potensi dan untuk mengetahui 

permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan 
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kepariwisataan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan 

metode analisa data sekunder dan didukung dengan observasi lapangan. 

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama obyek wisata alam di 

Kabupaten Semarang memiliki potensi untuk dikembangkan, namun 

terdapat kendala karena rendahnya potensi eksternal hampir semua 

obyek wisata, sehingga obyek wisata alam di Kabupaten Semarang 

kurang begitu diminati. Kedua, arah pengembangan obyek wisata di 

Kabupaten Semarang adalah dengan membangun obyek wisata restoran 

dan perhotelan. Ketiga, mengoptimalkan jalur wisata yang telah ada 

untuk membangun paket wisata dan mengoptimalkan potensi eksternal 

untuk menyokong potensi  internal obyek wisata alam di Kabupaten 

Semarang. 

Rio Nur Desnanto (2013), melakukan penelitian berjudul 

“Analisis Potensi Wisata Alam untuk Pengembangan Wisata di 

Kabupaten Karanganyar” bertujuan untuk mengetahui potensi obyek 

wisata alam di Kabupaten Karanganyar, mengetahui permasalahan 

yang menjadi kendala dalam kepariwisataan alam Kabupaten 

Karanganyar dan menganalisis potensi obyek yang dapat 

dikembangkan pada obyek yang belum dikelola. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data sekunder. Hasil dari penelitian 

ini adalah variasi tingkat potensi wisata alam yakni potensi tinggi, 

sedang dan redah, potensi obyek wisata  alam baik yang sudah dikelola 

maupun yang belum dikelola semua memiliki permasalahan yang 

menjadi kendala-kendala dalam melakukan pengembangan; dan obyek 

wisata yang belum dikelola serta berpotensi untuk dikembangkan yaitu 

Air Terjun Gumeng dan Tlogo Madirdo. 

Ardhianto Eko Prabowo (2014), melakukan penelitian berjudul 

“Analisis Potensi Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana dan Pantai 

Slamaran Indah Kota Pekalongan bertujuan untuk mengetahui potensi 

obyek wisata dan program pemerintah dalam upaya pengembangan 

pariwisata di pantai Pasir Kencana dan pantai Slamaran Indah, 
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mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan 

pantai Pasir Kencana dan pantai Slamaran Indah serta mengetahui cara 

atau metode dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan pariwisata pantai Pasir Kencana dan pantai Slamaran 

Indah. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder. Hasil dari 

penelitian ini adalah, pantai Pasir Kencana mempunyai potensi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pantai Slamaran Indah, langkah-

langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata 

pantai di Kota Pekalongan yaitu : menyediakan dan mengembangkan 

berbagai sarana penunjang pariwisata yang dapat memberikan 

kenyamanan pada para wisatawan, memperbaiki aksesibilitas menuju 

obyek wisata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) 

dalam meningkatkan promosi produk obyek wisata pantai dan 

mengembangkan kelembagaan yang dapat mendukung pembangunan 

obyek wisata pantai Pasir Kencana dan pantai Slamaran Indah di Kota 

Pekalongan. 
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Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 

Adhip 

Prihandoko 

(2009) 

Analisis Potensi 

Obyek Wisata Alam 

di Kabupaten 

Semarang 

- Mengetahui klasifikasi potensi obyek 

wisata di Kab. Semarang 

- Mengetahui permasalahan yang 

menjadi kendala dalam 

pembangunan kepariwisataan di Kab. 

Semarang 

Analisis data 

sekunder dan 

observasi 

lapangan 

- Arah pengembangan obyek wisata di Kab. Semarang 

adalah dengan membangun obyek wisata restorasi dan 

perhotelan 

- Mengoptimalkan jalur wisata yang telah ada untk 

membangun paket wisata serta mengoptimalkan potensi 

eksternal obyek wisata alam di Kab. Semarang 

Rio Nur 

Desnanto 

(2013) 

Analisis Potensi 

Wisata Alam untuk 

Pengembangan 

Wisata di Kabupaten 

Karanganyar 

- Mengetahui potensi obyek wisata 

alam di Kab. Karanganyar 

- Mengetahui permasalahan yang 

menjadi kendala  

- Menganalisis potensi obyek yang 

dapat dikembangkan 

Analisis data 

sekunder 

- Klasifikasi potensi obyek wisata alam terbagi menjadi tiga, 

yaitu tinggi, sedang dan rendah 

- Potensi alam yang sudah maupun belum dikelola 

mempunyai masalah yang menjadikan kendala dalam 

pengembangan 

- Obyek wisata yang belum dikelola adalah Air     Terjun 

Gumeng dan Tlogo Madirdo   

Ardhianto 

Eko 

Prabowo 

(2014) 

Analisis Potensi 

Obyek Wisata Pantai 

Pasir Kencana dan 

Pantai Slamaran 

Indah Kota 

Pekalongan 

- Mengetahui potensi obyek wisata di 

Pantai Pasir Kencana dan Pantai 

Slamaran Indah 

- Mengetahui permasalahan yang 

menjadi kendala dalam 

pengembangan kepariwisataan 

Analisis data 

sekunder 

- Pantai Pasir Kencana  mempunyai potensi yang lebih tinggi 

dibandingkan Pantai Slamaran Indah 

- Langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan antara 

lain menyediakan dan mengembangkan sarana penunjang 

yang dapat memberikan kenyamanan pada wisatawan, 

meningkatkan SDM, mengembangkan kelembagaan yang 

mendukung pembangunan obyek wisata pantai 

Riska Dian 

Arifiana 

(2015) 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan Daya 

Tarik Wisata Pantai di 

Kota Semarang 

- Mengetahui potensi untuk daya tarik 

wisata pantai di Kota Semarang 

- Mengetahui arah pengembangan 

potensi daya tarik wisata pantai di 

Kota Semarang 

 

Analisis data 

sekunder dan 

observasi 

lapangan 

 

Sumber: Analisis, 2015 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Pengembangan daya tarik wisata di Indonesia sangat diperlukan dalam 

kerangka perkembangan pariwisata nasional dan dapat berfungsi sebagai acuan 

pemerataan pembangunan di daerah yang sekaligus untuk menciptakan kesempatan 

usaha dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat 

yang tinggal di daerah sekitar daya tarik wisata. Strategi pengembangan daya tarik 

wisata merupakan salah satu dari produk wisata yang sangat penting dan 

mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan pariwisata digunakan untuk 

menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan agar dapat mengetahui dan 

menikmati keunikan maupun keindahan yang terdapat pada daya tarik wisata. 

Kota semarang memiliki tiga daya tarik wisata pantai yaitu pantai Marina, 

pantai Maron dan pantai Tirang. Daya tarik wisata pantai di Kota Semarang 

mempunyai potensi untuk mengalami pengembangan, oleh karena itu perlu dibuat 

klasifikasi potensi masing-masing daya tarik wisata pantai yang terdiri dari potensi 

internal dan eksternal maka akan dapat ditentukan prioritas pengembangan daya 

tarik. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan kawasan daya tarik wisata 

dan lingkungannya supaya terjadi keseimbangan alam agar dapat terjaga 

kelestariannya. Potensi kawasan wisata akan dilakukan proses pengukuran serta 

pengelolaan data, sehingga dapat dihasilkan potensi daya tarik wisata pantai di Kota 

Semarang. 

Pengembangan daya tarik dapat dilakukan melalu identifikasi potensi daya 

tarik wisata maupun menggunakan analisis SWOT (Strength, weakness, 

opportunitis, threat) Analisis. SWOT adalah suatu metode yang berusaha 

mempertemukan seluruh aspek-aspek kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman 

yang ada pada daya tarik wisata pantai yang terdapat di Kota Semarang, sehingga 

dapat disusun strategi pengembangan yang sesuai dengan daya tarik wisata pantai 

tersebut. Untuk lebih jelasnya tahap-tahap penelitian ini dapat dilihat pada diagram 

alir penelitian pada gambar 1.1 berikut: 
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1.7 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis, 2015 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

terjun ke lapangan secara langsung dan metode analisis data sekunder yang 

diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder adalah data hasil survei lapangan yang 

belum diproses, oleh karena itu analisa lanjutan akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: 

- penentuan daerah penelitian, 

- teknik pengumpulan data, dan 

- analisis data. 

1. Penentuan daerah penelitian 

Daerah penelitian dipilih karena pertimbangan yaitu, daerah 

penelitian merupakan salah satu tujuan daya tarik wisata berpotensi dalam 

proses pengembangan dan kedudukan daya tarik wisata tersebut akan dapat 

berfungsi sebagai pendorong pembangunan wilayah di Kota Semarang.  

2. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, data 

primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada pengunjung 

dan wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.  

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data berikut: 

- atraksi/daya tarik utama obyek wisata,  

- kekuatan atraksi komponen obyek wisata,  

- ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik/dasar wisatawan di 

lokasi obyek wisata, dan  

- ketersediaan fasilitas pelengkap. 

Wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

semarang guna mendapatkan data penjelas berikut: 

- dukungan paket wisata,  

- promosi obyek wisata,  

- keragaman atraksi pendukung, dan  

- keterkaitan antar obyek. 
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Wawancara dengan pengunjung dilakukan untuk mendapatkan data 

berikut: 

- kegiatan wisata di obyek wisata, 

- ketersediaan alat transportasi umum menuju obyek wiasat, 

- waktu yang dibutuhkan menuju obyek wisata, 

- prasarana jalan menuju lokasi obyek wisata, dan 

- kondisi fisik obyek wisata 

Sampel yang diambil sebagai responden pada masing-masing obyek 

adalah 10 orang, sehingga total responden adalah 30 orang. Responden 

diambil secara proposional (memenuhi kriteria responden dalam 

wawancara. Responden yang diwawancarai adalah bapak-bapak, ibu-ibu, 

dewasa dan remaja yang mewakili dalam perorangan atau kelompok kecil 

(2-5 orang) dan kelompok lebih dari 6 orang yang ditemui di lokasi obyek 

wisata dengan waktu sampling dilaksanakan pada hari libur. 

Data sekunder dikumpulkan melalui instansi dan lembaga 

pemerintahan dan swasta di Kota Semarang. Adapun macam-macam data 

yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. 

a. Kondisi fisik dan daerah penelitian yang meliputi letak, luas batas, 

topografi, iklim dan hidrologi. 

b. Demografi, meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan 

penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur, 

menurut tingkat pendidikan dan menurut matapencaharian yang 

diperoleh dari BPS Kota Semarang. 

c. Jenis daya tarik wisata, kebijakan pengembangan, rencana 

pengembangan obyek wisata yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Semarang. 

d. Peta-peta, berupa peta administrasi, peta sebaran obyek wisata yang 

diperoleh dari BAPPEDA 
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3. Teknik pengolahan dan analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data sekunder dengan 

teknik skoring. Skoring dilakukan untuk menentukan klasifikasi tingkat 

potensi daya tarik wisata yang dimulai dengan tahapan berikut: 

a. Pemilihan indikator dan variabel penelitian 

Indikator dan variabel penelitian berdasarkan kriteria penelitian 

potensi daya tarik wisata yang terdapat pada RIPPDA Kota Semarang 

dan menyesuaikan kondisi kepariwisataan daerah. 

b. Skoring 

Tahap skoring yaitu memberi nilai atau skor pada variabel penelitian 

yang ditentukan. Memberi skor relatif dari 1 sampai 3 untuk beberapa 

variabel penelitian. 

Variabel penelitian untuk potensi internal dan eksternal daya tarik 

wisata dapat dilihat dalam tabel 1.3 dan 1.4 berikut. 
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Tabel 1.3 

Variabel Penelitian dan Skor Potensi Daya Tarik Wisata  

(Potensi Internal) 

No Indikator Variabel Kriteria Skor 

1 Kualitas daya 

tarik wisata 

a. Atraksi/daya tarik 

utama 

 

b. Kekuatan atraksi 

komponen daya tarik 

wisata 

 

 

 

 

 

c. Kegiatan wisata 

dilokasi wisata 

 

 

 

 

d. Keragaman atraksi 

pendukung 

 Atraksi penangkap wisatawan 

(touris catcher) 

 Atraksi penahan wisatawan 

 Kombinasi komponen alami 

atau buatan yang dimiliki 

kurang mampu mempertinggi 

kualitas dan kesan obyek 

 Kombinasi komponen alami 

atau buatan yang dimiliki 

obyek mampu mempertinggi 

kualitas obyek 

 Hanya kegiatan yang bersifat 

pasif (menikmati yang sudah 

ada) 

 Meliputi kegiatan pasif dan 

kegiatan yang bersifat aktif 

(berinteraksi dengan obyek) 

 Obyek belum memiliki atraksi 

pendukung 

 Obyek memiliki 1-2 atraksi 

pendukung 

 Obyek memiliki lebih dari 2 

macam atraksi pendukung 

1 

 

2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

3 

2 Kondisi daya 

tarik wisata 

a. Kondisi fisik daya 

tarik wisata secara 

langsung 

 

 

 

b. Kebersihan 

lingkungan dilokasi 

daya tarik wisata 

 Obyek yang mengalami 

kerusakan dominan 

 Obyek yang sedikit mengalami 

kerusakan 

 Obyek belum mengalami 

kerusakan 

 Obyek kurang bersih dan tidak 

terawat 

 Obyek cukup bersih dan terawat 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

Sumber : Dok. Penilaian 4A Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 

2010  
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Tabel 1.4 

Variabel Penelitian dan Skor Potensi Daya Tarik Wisata 

(Potensi Eksternal) 

No Indikator Variabel Kriteria Skor  

1 Dukungan 

pengembangan  

a. Keterkaitan antar 

obyek 

 

 

b. Dukungan paket 

wisata 

 

 

 

 

c. Pengembangan dan 

promosi daya tarik 

wisata 

 Obyek tunggal, berdiri 

sendiri 

 Obyek paralel, terdapat 

dukungan obyek lain 

 Bila obyek tidak termasuk 

dalam agenda kunjungan dari 

suatu paket wisata 

 Bila obyek termasuk dalam 

agenda kunjungan dari suatu 

paket wisata 

 Obyek belum dikembangkan 

dan belum terpublikasi 

 Obyek sudah dikembangkan 

dan sudah terpublikasi 

1 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

2 Aksesibilitas a. Waktu tempuh dari 

terminal terdekat 

 

 

b. Ketersediaan 

angkutan umum 

menuju lokasi 

 

 

 

c. Prasarana jalan 

menuju obyek 

 Jauh (>60 menit) 

 Agak jauh (30-60 menit) 

 Tidak terlalu jauh (<30 

menit) 

 Tidak tersedia angkutan 

umum menuju lokasi 

 Tersedia angkutan umum, 

tidak regular 

 Tersedia angkutan umum, 

bersifat regular 

 Tidak tersedia ke lokasi 

 Tersedia, kondisi kurang baik 

 Tersedia, kondisi baik 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

2 

3 

3 Fasilitas 

penunjang  

a. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan 

kebutuhan fisik/dasar 

di lokasi obyek 

1. Rumah makan 

2. Penginapan 

3. Bangunan untuk 

menikmati obyek 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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b. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan 

kebutuhan sosial 

wisatawan di lokasi: 

1. Taman terbuka 

2. Fasilitas seni dan 

budaya 

3. Tempat ibadah 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

1 

2 

3 

4 Fasilitas 

pelengkap 

a. Ketersediaan fasilitas 

pelengkap terdiri 

dari: 

1. Tempat parkir 

2. Toilet 

3. Pusat informasi 

4. Souvenir shop 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

1 

2 

3 

Sumber : Dok. Penilaian 4A Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 

2010  

c. Menjumlahkan tiap skor pada setiap variabel penelitian. 

d. Klasifikasi masing-masing obyek 

Klasifikasi dilakukan dengan cara mengurangi jumlah skor tertinggi 

dengan jumlah skor terendah dan dibagi kelas yang akan diinginkan, 

disini kelas yang diinginkan ada 3 yaitu klasifikasi tinggi, sedang dan 

rendah, lalu akan diperoleh interval. Pengklasifikasian dilakukan 

berdasarkan skor variabel penelitian dan skor masing-masing daya tarik 

wisata, yaitu : 

 K = 
𝑎−𝑏

𝑢
 

Dimana :   

K =  interval 

a  =  nilai skor tertinggi 

b  =  nilai skor terendah 

u  =  jumlah kelas 
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Nilai skor tertinggi diperoleh dari penjumlahan angka maksimal tiap 

variabel. Nilai skor terendah diperoleh dari penjumlahan angka minimal 

tiap variabel. Langkah selanjutnya, interval dibagi menjadi tiga 

klasifikasi dengan klasifikasi potensi tinggi, potensi sedang dan potensi 

rendah. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor variabel 

penelitian dan skor masing-masing daya tarik wisata, antara lain: 

1. Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi internal yaitu 

nilai skor maksimum (14) yang diperoleh dari jumlah angka 

maksimal yang ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor 

minimum (6) yang diperoleh dari jumlah angka minimum dari tiap 

skor variabel sehingga diperoleh interval dan dibagi menjadi 3 

(tiga). 

K = 
14−6

3
 

K = 3 

* Kelas potensi rendah bila nilai total skor daya tarik wisata <9 

* Kelas potensi sedang bila nilai total skor daya tarik wisata 10-13 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor daya tarik wisata >14 

2. Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi eksternal yaitu 

nilai skor maksimum (24) yang diperoleh dari jumlah angka 

maksimal yang ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor 

minimum (9) yang diperoleh dari jumlah angka minimum dari tiap 

skor variabel sehingga diperoleh interval dan dibagi menjadi 3 

(tiga). 

K = 
24−9

3
 

K = 5 

* Kelas potensi rendah bila nilai total skor daya tarik wisata <14 

* Kelas potensi sedang bila nilai total skor daya tarik wisata 15-20 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor daya tarik wisata >21 
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e. Klasifikasi potensi gabungan daya tarik wisata. 

Klasifikasi gabungan berdasarkan variabel penelitian menggunakan 

penggabungan perhitungan antara skor maksimum dari potensial 

internal dan skor maksimum potensi eksternal dikurangi dengan 

penggabungan skor minimum potensi internal dan eksternal. Nantinya 

akan diperoleh interval yang akan dibagi menjadi tiga (3) klasifikasi. 

K = 
38−15

3
 

K = 8 

* Kelas potensi rendah bila nilai total skor daya tarik wisata <23 

* Kelas potensi sedang bila nilai total skor daya tarik wisata 24-32 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor daya tarik wisata >33 
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1.9 Batasan Operasional 

 

Kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan 

pengusaha (RIPPARPROV, 2012). 

 

Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota (RIPPARPROV, 2012). 

 

Wisata, merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam waktu sementara (RIPPARPROV, 2012). 

 

Industri pariwisata, merupakan kumpulan dari bermacam-macam perusahaan 

yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa (good and service) yang 

dibutuhkan para wisatawan khususnyya dan traveller pada umumnya, selama dalam 

perjalanan (Oka A Yoeti, 1985). 

 

Daya tarik wisata, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan 

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata (RIPPARPROV, 

2012). 

 

Pengembangan daya tarik wisata, adalah upaya mengembangkan daya tarik 

wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan 

dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pasar yang sudah 

ada maupun peluang pasar wisata baru (RIPPARPROV, 2012). 
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Potensi wisata , merupakan kondisi dari suatu daya tarik wisata yang terdiri dari 

berbagai hal yang mendukung keberadaan daya tarik wisata tersebut 

(RIPPARPROV, 2012). 

  

Potensi internal obyek wisata, merupakan potensi wisata yang dimiliki oleh obyek 

itu sendiri yang meliputi komponen kondisi obyek, kualitas obyek dan dukungan 

pengembangan (Sujali, 1989). 

 

Potensi eksternal obyek wisata, merupakan potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 


