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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perspektif Geografi merupakan suatu yang dikaji dalam kepariwisata. 

Manusia melakukan perjalanan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang 

lain dengan maksud menikmati perjalanan dan mendapatkan kesenangan 

dikenal sebagai pariwisata. Pariwisata berada dalam lingkup geografi ekonomi 

yang mengkaji aktivitas ekonomi dalam pendekatan keruangan termasuk 

aktivitas pariwisata (Arjana, 2015).  

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata, 

khususnya wisata yang terbentuk secara alami, buatan serta budaya untuk 

mendongkrak pasar wisatawan dengan menampilkan keunggulan yang 

dijadikan sebagai target destinasi dengan daya saing tersendiri sebagaimana 

disebutkan di dalam UU tentang pariwisata menyatakan bahwa daerah tujuan 

pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan 

geografis yang berada satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya 

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas paariwisata, aksesbilitas, 

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan (UU Kepariwisataan No.10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6).  

Implikasi kebijakan menjadi kunci dalam persaingan pariwisata global yang 

antara lain, daya saing pariwisata untuk menjaring wisatawan dan devisa dari 

pasar internasional dan  parameter seperti harga harus dipadukan dengan 

parameter lain seperti iklim, kesehatan, mutu lingkungan serta keteraturan 

sosial (Damanik, 2013). 

Jasa wisata dikenal sebagai paket wisata yang menyajikan jasa pelayanan 

pengaturan perjalanan grup wisatawan dengan menyediakan transportasi 

khusus, pelayanan pemesanan akomodasi dan rute perjalanan dalam satu paket 

wisata (Arjana, 2015). Karakteristik Wisata adalah sesuatu yang menjadi daya 

tarik wisatawan baik karakteristik kualitas obyek wisata maupun kondisi obyek 

wisata. Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang terletak di jalur 
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pantur (pantai utara) Jawa. Letak geografis Kabupaten Rembang berada 

diantara 6°30’-7°6’ LS  dan 111°00’-111°30’ BT. (BPS, 2017). Kabupaten 

Rembang memiliki berbagai wisata yang dapat dijadikan peluang besar untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Jumlah wisata di kabupaten Rembang 

dibagi menjadi beberapa jenis antara lain , Wisata Alam, Wisata Buatan, 

Wisata Budaya dan Sejarah, serta Wisata Kuliner. Berbagai macam jenis 

wisata yang ada, wisata alam serta budaya dan sejarah adalah salah satu wisata 

yang paling diminati oleh wisatwawan dari usia anak-anak hingga usia dewasa. 

Jumlah kunjungan obyek wisata di Kabuputen Rembang dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Data Keseluruhan Jumlah Kunjungan Obyek Wisata di Kabupaten 

Rembang Tahun 2013 s/d 2017* 

No Nama Obyek 

Wisata 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Museum RA . 

Kartini 

6.372 10.990 9.046 9.618 21.768 

2. (Pantai 

Dampo 

Awang) TRP. 

Kartini 

2.272.241 992.054 92.054 162.548 112.312 

3. Sumber 

Semen 

- - - - - 

4. Makam RA. 

Kartini 

58.574 33.708 36.657 37.141 7.836 

5. WW. Kartini 

Mantingan 

7.920 26.640 - - - 

6. Pasujudan 

Sunan 

Bonang 

- - 36.657 37.141 35.213 

7. Pantai 

Karang Jahe 

- - 342.768 757.018 735.490 

8. Pantai 

Cruban 

- - 76.060 120.518 108.030 

9. Wisata 

Magrove 

- - - 96.129 93.040 

10. Pantai Wates - - - - 193.473 

11. Pantai 

Nyamplung 

Indah 

- - - - 7.232 

Sumber : Dinas Kebudayan & Pariwisata Kabupaten Rembang 2017 
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Tabel 1.1 banyaknya data yang kosong dikarenakan obyek wisata baru 

dibuka dan ada yang sempat vakum seperti wisata Sumber Semen dikarenakan 

kurangnya pengelolaan, dibuktikan dengan data pada tahun 2013-2017 tidak 

tercatatnya pengunjung, tetapi pada tahun 2018 Sumber Semen mulai dibuka 

kembali dan untuk wisata lain baru dibuka pada tahun tersebut. Jumlah 

pendapatan pariwisata dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut. 

 

Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Pariwisata Obyek Wisata Alam di Kabupaten 

Rembang Tahun 2017 

No Nama Obyek Wisata 2017 

1. (Pantai Dampo Awang) TRP. Kartini 300.000.000 

2. Pantai Karang Jahe 1.560.997.060 

3. Pantai Caruban 55.150.600 

4. Wisata Magrove 79.500.000 

5. Pantai Wates 242.608.000 

6. Museum RA.Kartini  27.338.538 

7. HW. Sumber Semen  - 

8. WW. Kartini Mantingan - 

9. Pantai Nyamplung Indah - 

10. Pasujudan Sunan Bonang - 

11. Makam RA. Kartini - 

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Rembang2017 

Kurangnya dukungan paket wisata khususnya untuk paket wisata 

keluarga di Kabuputen Rembang, menyebabkan wisatawan dari luar kota 

kesulitan untuk mengetahui rute yang lebih efisien dan karakteristik yang 

ditampilkan oleh obyek wisata  di Kabupaten Rembang. Berdasarkan hal 

tersebut perlunya usaha untuk mengetahui karakteristik tiap obyek wisata dan 

rute perjalanan untuk berwisata di Kabupaten Rembang.  

Permasalahan dalam latarbelakang maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “PENYUSUNAN PAKET WISATA 

KELUARGA BERDASARKAN KARAKTERISTIK OBYEK WISATA 

KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik potensi obyek wisata di Kabupaten Rembang ? 

2. Bagaimana bentuk penyusunan paket wisata keluarga berdasarkan rute 

dan karakteristik obyek wisata di Kabupaten Rembang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Mengidentifikasi karakteristik potensi obyek wisata di Kabupaten 

Rembang 

2. Menyusun paket wisata keluarga berdasarkan rute dan karakteristik 

obyek wisata di Kabupaten Rembang 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan program 

sarjana S1 Fakultas Geografi. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Rembang dalam 

melakukan pengembangan dan pengelolaan dalam bidang 

kepariwisataan. 

3. Sebagai referensi dan gagasan bagi pembaca yang ingin melakukan 

penelitian dengan tema yang sama.  

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi Pariwisata adalah geografi yang berhubungan erat dengan 

pariwisata dari berbagai pandangan atau segi yang perlu diketahui 

wisatawan antara lain iklim, flora, fauna, keindahan alam, adat istiadat, 

budaya, perjalanan darat, laut dan udara. Dalam hal ini orang yang 

begerak di bidang pariwisata seperti biro perjalanan, pemandu wisata, 

membutuhkan pengetahuan geografi pariwisata (Suwantoro, 1997). 
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Karakteristik sumber daya alam merupakan salah satu yang 

menjadi basis perkembangan daya tarik pariwisata. Hal ini karena hampir 

semua aktivitas parwisata terkait langsung dengan ketersediaan sumber 

daya tersebut, mulai dari flora, fauna, topografi hingga ke bahari. Unsur-

unsur daya tarik di dalam pilar ini antara lain : jumlah ODTW alam, 

cagar alam warisan dunia versi UNESCO, kekayaan biodiversitas dan 

presentase kawasan perlindungan (Damanik, 2013).  

Obyek wisata yang terbentuk secara alami dalam arti wisata alam 

terbentuk melalui proses alami yang sangat kuat yaitu dari proses 

endogen dan eksogen. Endogen yang disebabkan oleh tenaga 

endogenetik berasal dari dalam bumi yang berpengaruh terhadap lapisan 

permukaan bumi akan menimbulkan suatu bentuk yang menarik seperti 

halnya dari aktivitas vulkanik, sedangkan proses eksogen dari tenaga 

eksogenetik yang berasal dari luar bumi seperti air, gelombang, suhu 

udara yeang mengubah bentuk permukaan bumi berupa bentang lahan 

seperti pegunungan, perbukitan maupun daratan berupa laut maupun  

pantai (Arjana, 2015). 

Obyek wisata budaya (cultural tourism), merupakan jenis 

pariwisata yang menonjolkan atraksi-atraksi budaya kenampakan sejarah 

yang unik dan menarik telah menjadi ikon pariwisata suatu daerah 

sedangkan obyek wisata buatan merupakan obyek wisata yang sengaja 

dibangun untuk tempat rekreasi warga kota seperti museum.Jasa Wisata  

dalam berbagai bentuk yang memiliki nilai jual menurut (Arjana, 2015) 

antara sebagai berikut. 

1. Jasa transportasi  

2. Jasa biro perjalanan  

3. Jasa biro wisata 

4. Jasa akomodasi  (hotel dan restaurant) 

5. Jasa pramuwisata (guide) 

6. Jasa impresariat 

7. Jasa penyedia cendera mata 
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8. Jasa konsultan dan pusat informasi wisata 

9. Jasa penyelenggara konferensi  

10. Jasa kuliner 

11. Jasa beauty care termasuk spa, massage dan lainnya. 

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan 

komunikasi. Faktor jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginan 

orang untuk melakukan perjalanan wisata. Dewasa ini transportasi 

menyebabkan pertumbuhan pariwisata yang sangat pesat sekali. 

Kemajuan fasilitas transportasi mendorong kemajuan kepariwisataan dan 

sebaliknya ekspansi yang terjadi dalam industri pariwisata dapat 

menciptakan permintaan akan transportasi yang dapat memenuhi 

kebutuhan wisatawan, fungsi utama transportasi sangat erat hubungannya 

dengan "accessibility". 

Paket wisata adalah suatu perjalanan wisata yang telah 

direncanakan dan disusun berdasarkan acara wisata, dimana perjalanan 

wisata ini diselenggarakan oleh biro perjalanan maupun agen perjalanan 

dengan risiko dan tanggung jawab perusahaan baik berupa jenis acara, 

waktu yang dihabiskan untuk berwisata dan tempat yang akan dikunjungi 

(Yoeti, 1997).  

Potensi wisata merupakan potensi yang terdapat pada suatu daerah 

sehingga potensi wisata tersebut dapat dikembangkan menjadi daya tarik 

wisata  atau daerah tujuan wisata yang dapat dijadikan obyek kunjungan 

wisatawan ketika melakuka kegiatan wisata (Pendit 1994 dalam 

Swandewi dkk, 2014). 

Kepariwisataan mengandung unsur interaksi keruangan baik 

tingkat internasiona, maupun regional. Dilihat dari sudut pandang 

geografi pariwisata berarti suatu hubungan gejala yang muncul dari 

adanya perjalanan dan tinggalnya seseorang atau sekelompok orang 

karena perjalanan yang bertujuan rekreasi dari berbagai proses. Proses 

kepariwisataan menurut (Pearce, 1981: 28 dalam  Noer Effendi. 
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Tadjuddin dan Sujali, 1989) digambarkan yang tercantum dalam Gambar 

1.1 berikut. 

 

Gambar 1.1 Proses Kepariwisataan 

Dalam pengembangan kepariwisataan aktifitas permintaan 

(demand) dan persediaan (supply) perlu dikaitkan dengan tujuan 

pengembangan kepariwisataan yang kemudian akan menentukan 

identifikasi potensi daerah atau objek-objek pariwisata yang akan 

dikembangkan, (Pearce 1981 dalam Noer Effendi. Tadjuddin dan Sujali, 

1989). 

J. Spillane, (1993), mengutif pernyataan IUOTO (International 

Union  of Official Travel Organization), menyatakan delapan alasan 

pengembangan pariwisata berikut:  

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi 

nasional maupun international, 

2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, 

transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya,  

3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar 

bernilai ekonomi,  

4. Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi 

wisatawan di destinasi wisata,  

5. Penghasil devisa,  
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6. Pemicu perdagangan international,  

7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan 

profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk 

jiwa hospitaliti (keramah tamahan) yang handal dan santun, serta  

8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus 

berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu 

destinasi. 

 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

1. Suut Amdani (2008) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Potensi Obyek Wisata 

Alam Pantai di Kabupaten Gunungkidul” dengan tujuan penelitian (1) 

mengetahui klasifikasi potensi internal, eksternal dan gabungan obyek 

wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul dan (2) mengetahui arah 

pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat potensi gabungan. 

2. Rio Nur Desnanto (2013) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Potensi Wisata Alam 

Untuk Pengembangan Wisata di Kabupaten Karanganyar” dengan 

tujuan penelitian (1) mengidentifikasi potensi obyek wisata di 

Kabupaten Karanganyar, (2) mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan 

kepariwisataan alam, dan (3) menentukan skala prioritas 

pengembangan obyek wisata alam yang belum dikelola. Tabel 

perbandingan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1.  Suut 

Amdani 

(2008) 

Analisis 

Potensi Obyek 

Wisata Alam 

Pantai di 

Kabupaten 

Gunungkidul 

1) Mengetahui klasifikasi potensi internal, 

eksternal dan gabungan obyek-obyek 

wisata pantai di Kabupaten Gunungkidu. 

2) Mengetahui arah pengembangan obyek 

wisata berdasarkan tingkat potensi 

gabungan.  

Analisis Data Sekunder 

dan Survei  

1) Daerah penelitian mempunyai tiga potensi yaitu 

tinggi, sedang dan rendah.  

2) Arahan pengembangan obyek wisata pantai Drini 

yaitu pelestarian habitat pantai dan flora bagi wisata 

dan edukasi. Pantai Sundak yaitu pemanfaatan laut 

dan pantai bagi aktifitas bahari. Pantai Siung yaitu 

pemanfaatan jalur panjat tebing dan konservasi 

alam. Pantai Wediombo yaitu pelestarian habitat 

pantai dan mangruve dan minat khusus memancing.  

 

 2. Rio Nur 

Desnanto 

(2013) 

Analisis 

Potensi Wisata 

Alam Untuk 

Pengembangan 

Wisata Di 

Kabupaten 

Karanganyar 

1) Mengidentifikasi potensi obyek wisata 

di Kabupaten Karanganyar 

2) Mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang menjadi kendala 

dalam pengembangan kepariwisataan 

alam 

3) Menentukan skala prioritas 

pengembangan obyek wisata alam yang 

belum dikelola.  

 

Analisis Data Sekunder 

dan Observasi 

Lapangan  

1) Daerah penelitian terdapat variasi potensi obyek 

wisata yakni potensi tinggi, sedang dan rendah. 

2) Permasalahan yang dihadapi daerah kepariwisataan 

peneliti dalam pengembangan cukup bervariasi baik 

internal maupun esternal dilihat dari nilai total skor 

pada tiap variabel klasifikasi potensi obyek wisata. 

3) Obyek wisata yang belum di kelola  dan 

memungkinkan untuk dikembangkan adalah obyek 

wisata AT. Gumeng, dan WA. Tlogo Madirdo 

dilihat dari nilai skor potensi dan hambatan yang 

sedikit. 
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3. Widya 

Candra 

Nugroho 

(2018) 

Penyusunan 

Paket Wisata 

Untuk 

Keluarga 

Berdasarkan 

Karakteristik 

Obyek Wisata 

Kabupaten 

Rembang Jawa 

Tengah. 

 

1) Mengidentifikasi karakteristik tiap 

obyek wisata di Kabupaten Rembang 

2) Menyusun paket wisata untuk keluarga 

keluarga berdasarkan karakteristik 

obyek wisata di Kabupaten Rembang  

 

Analisis Data Sekunder 

dan Observasi 

Lapangan  

1) Potensi obyek wisata yang terdiri dari potensi 

sedang, rendah dan tinggi sebagai acuan dalam 

mengetahui keunggulan dari karakteristik tiap 

obyek wisata. 

2) Susunan paket wisata yang berupa rute perjalanan 

yang ditentukan dengan pertimbangan jarak,arah, 

dan waktu tempuh dimana terdapat tiga paket 

wisata yaitu paket A dari terminal 1 arah barat, 

paket B dari terminal 2 arah timur dan paket C 

untuk paket keseluruhan obyek wisata di 

Kabupaten Rembang. 
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1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang berbatasan langsung 

dengan laut utara jawa atau berada di jalur pantura. Letaknya yang berada di 

bibir pantai, Kabupaten Rembang memiliki peluang yang besar dibidang 

pariwisata dengan pemandangan laut atau alamnya maupun situs peninggalan 

budaya. Laut utara jawa dengan ombak yang tenang berbeda dengan laut 

selatan dengan ciri khas ombak yang besar, menjadikan wisata alam pantai 

sebagai wisata tujuan utama masyarakat untuk bermain air laut yang aman atau 

sekedar menikmati pemandangan alam dari kalangan usia anak-anak hingga 

usia dewasa. Berbagai jenis wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, religi, 

serta buatan dibutuhkan dukungan paket wisata dengan menampilkan 

karakteristik obyek wisata sehingga wisatawan memiliki daya tarik tersediri 

untuk berwisata menikmati keindahan alam maupun ketempat bersejarah di 

Kabupaten Rembang. 

Identifikasi karakeristik obyek wisata diperoleh dari karakteristik obyek 

wisata yang meliputi kualitas serta kondisi obyek wisata dan fasilitas 

penunjang dan pelengkap yang ada di lokasi wisata. Harga atau biaya yang 

harus dikeluarkan dirinci berdasarkan hasil karakteristik obyek wisata 

mengenai fasilitas serta tiket masuk obyek wisata. Network analysis digunakan 

untuk pembuatan rute perjalanan paket wisata keluarga berdasarakan 

karakteristik sehingga peket wisata didasarkan pada obyek wisata yang 

memiliki karakteristik unggulan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alir 

kerangka pikir pada gambar 1.2 berikut. 
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Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network Analysis 

 Rute Perjalanan Paket 

Wisata Keluarga 

Identifikasi 

Karakteristik Potensi 

Obyek Wisata 

Obyek Wisata 

Harga yang dibayar 

berdasarkan fasilitas 

yang didapat 

Susunan Paket Wisata  

Keluarga Kabupaten 

Rembang 
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1.7 Batas Operasional 

Pariwisata adalah keseluruhan dari pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh 

perjalanan dan  tinggalnya orang asinh serta penyediaan tempat tinggal 

sementara dan tidak berhubungan dengan pencarian nafkah (Oka A Yoeti, 

1985). 

Pariwisata Berombongan (group tourism) adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan oleh rombongan pelajar, karyawan melalui biro perjalanan dan agen 

perjalanan (Arjana, 2015) 

Obyek Wisata adalah tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan 

sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi 

kebutuhan rohani dan menumuhkan cinta keindahan alam (Oka A. Yoeti, 1985) 

Daya Tarik Wisata Budaya merupakan hasil rekayasa manusia yang dalam 

bentuk rasa,cipta dan krasa manusia yang dibedakan menjadi tiga wujud yakni 

: gagasan, aktivitas dan artefak (Ismayanti, 2010). 

Daya Tarik Wisata Buatan  merupakan sesuatu yang sengaja dibangun untuk 

tempat rekreasi warga kota sepertim, museum dan taman-taman. (Arjana, 

2015)  

Wisata Alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang 

memanfaatkan potensi sumberdaya alam baik dalam keadaan alami maupun 

setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh 

kesegaran jasmaniah dan rohania, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam Anonymous, 1982 dalam 

Saraguh, 1993). 

Aksesibilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju ke obyek. Faktor yang 

mempengaruhi lancar atau tidaknya aksesibilitas adalah jarak, sarana 

transportasi dan kondisi jalan (Sujali, 1989).  

Akomodasi adalah tempat untuk menginap atau beristirahat dengan fasilitas 

yang diperlukan wisatawan atau pengunjung, baik dengan pelayanan maupun 

tanpa pelayanan makanan dan minuman (Musanef, 1996 dalam Suut Amdani, 

2008).  
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Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sedikitnyab 24 jam untuk 

menikmati perjalanandan mencari kesenangan serta tidak mencari nafkah atau 

pekerjaan di daerah tujuan (WTO, 1999:5 dalam I Gusti Bagus Arjana, 2015). 

Sarana Wisata diartikan sebagai alat, wujudnya adalah hasil rekayasa manusia 

untuk menunjang atau memudahkan manusia untuk merai tujuan (Arjana, 

2015) 

Fasilitas adalah pelayanan perkiraan meliputi sarana dan prasarana  yang dapat 

menunjang dan menambah kenyamanan wisatawan dalam berekreasi 

(Tadjuddin Noer Effendi dan Sujali, 1989). 

Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah fasilitas umum yang menunjang 

kegiatan pariwisata meliputi fasilitas kesehatan, komunikasi dan fasilitas 

perbelanjaan (Sujali, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


