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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan aktivitas manusia untuk tinggal di suatu 

tempat yang bukan merupakan tempat tinggal sehari-hari untuk tujuan 

mendapatkan kepuasan, kepentingan bisnis, dan keperluan lain 

(berdasarkan The United World Tourism Organization,dalam Hidayati et 

al, 2016). Melalui kegiatan ini manusia dapat melepas penat dari kegiatan 

rutin sehari-hari dan menikmati suasana yang ada di suatu kawasan 

wisata. Seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada, maka 

terdapat beberapa alternatif destinasi wisata seperti desa wisata. Desa 

wisata merupakan wujud pengembangan kegiatan dan segala ciri yang 

dimiliki suatu desa untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

melalui sektor pariwisata. 

Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata merupakan 

hal yang penting. Pertisipasi masyarakat ini berperan penting sejak awal 

dibentuknya hingga akhir dijalankannya aktivitas yang ada di desa wisata. 

Masyarakat merupakan pihak yang mengelola dan menerima manfaat dari 

keberadaan suatu desa wisata (Fitati dan Ma’rif, 2017). Masyarakat 

berperan dalam partisipasi dan menyambut wisatawan, serta memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wisatawan (Gamal, 

2004).  
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Pada awalnya di Desa Kandri terdapat objek wisata alam Goa Kreo 

yang memiliki nilai sejarah dan religi dengan fauna yang khas yaitu 

monyet ekor panjang yang dipercaya untuk mangreho 

(merawat/memelihara) kawasan ini, inilah asal mula sebutan Kreo. Desa 

ini memiliki lahan pertanian yang luas sebagai sumber mata pencarian 

warga. Adanya kebutuhan akan ketersediaan air baku dan untuk 

menanggulangi permasalahan banjir, maka Pemerintah membangun 

Waduk Jatibarang sebagai solusi akan masalah tersebut. Waduk ini 

berlokasi pada area lahan pertanian warga dan kawasan Goa Kreo. 

Selama proses pembangunan waduk, pada tahun 2008 hingga tahun 

2014 kawasan wisata Goa Kreo ditutup.  

Selesai dibangun, Waduk Jatibarang dan Goa Kreo menjadi 

destinasi wisata baru yang diminati oleh wisatawan. Selain itu, pada tahun 

2012, Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meresmikan 

Desa Kandri menjadi Desa Wisata Kandri. Wisatawan yang berkunjung ke 

kawasan ini bertambah pesat khususnya pada akhir pekan dan hari libur. 

Perubahan lingkungan karena pengaruh pariwisata turut 

menyebabkan perubahan aktivitas, dengan adanya aktivitas yang berbeda 

maka diperlukan penyesuaian sehingga dalam lingkungan secara mikro, 

yaitu rumah tinggal yang menjadi wadah untuk mendukung aktivitas 

tersebut pun turut mengalami perubahan. Hilangnya lahan mata 

pencaharian dan semakin berkembangnya kawasan wisata mendorong 

warga yang untuk alih profesi dan turut mendukung Desa Wisata Kandri 
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dengan menyediakan sarana pendukung wisata, seperti homestay, home 

industry olahan makanan tradisional, dan warung makan.  

Adanya perubahan aktivitas warga menyebabkan adanya perubahan 

tata ruang rumah tinggal di Desa Wisata Kandri. Rumah tinggal warga 

juga berfungsi untuk mewadahi kegiatan ekonomi sebagai perwujudan 

respon warga untuk mendukung aktivitas wisata yang ada. Perubahan 

ruang ini dapat berupa penambahan, pengurangan, atau pergeseran 

(Habraken, dalam Bukit et al, 2012). Persepsi terhadap perubahan 

lingkungan berkaitan dengan respon warga Desa Wisata Kandri sehingga 

meskipun pada beberapa rumah tinggal terdapat penambahan aktivitas 

sejenis namun respon warga yang satu dengan yang lainnya tidak sama 

sehingga perubahan tata ruang pada rumah tinggal juga tidak sama. Pada 

penelitian ini akan membahas mengenai perubahan lingkungan dan tata 

ruang pada rumah tinggal yang ada di Desa Wisata Kandri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Amos Rappoport (dalam Andreas dkk, 2014) menyatakan bahwa 

interaksi antara perilaku dan lingkungan binaan tidak dapat dipisahkan, 

perubahan aktivitas dapat turut mengakibatkan perubahan lingkungan dan 

perubahan perilaku. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan 

berbagai kegiatan yang terkait dalam suatu sistem. Keterkaitan wadah-

wadah dari kegiatan inilah yang membentuk tata ruang yang merupakan 

bagian dari bentuk arsitektur (Haryadi dan Setiawan, 2014). Heinz Frick 
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dan Mulyani (2006) menyatakan bahwa berdasarkan hubungan antara 

aktivitas manusia dan ruang dapat dibedakan menjadi bagian ruang untuk 

berkumpul, bagian ruang untuk beristirahat, serta bagian pelayanan.  

Adanya destinasi wisata waduk yang diminati oleh wisatawan serta 

ditetapkannya Kandri sebagai desa wisata pada tahun 2012 

menyebabkan turut berubahnya rumah tinggal yang semula berfungsi 

untuk hunian saat ini berfungsi juga untuk wadah usaha masyarakat untuk 

mendukung kegiatan pariwisata dan memenuhi kebutuhan wisatawan 

yang ada di kawasan ini. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimana 

perubahan yang terjadi pada tata ruang rumah tinggal di Desa Wisata 

Kandri?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk :  

 Memahami perubahan apa saja yang terjadi pada rumah tinggal yang 

ada di Desa Wisata Kandri karena adanya destinasi wisata baru, yaitu 

Waduk Jatibarang 

 Melihat seberapa besar pengaruh pariwisata terhadap perubahan tata 

ruang rumah tinggal di Desa Wisata Kandri. 
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1.4 Sasaran Penelitian 

Rumusan sasaran penelitian adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa perubahan tata ruang rumah tinggal yang terjadi di Desa 

Wisata Kandri dan seberapa besar pariwisata mempengaruhi perubahan 

tata ruang pada rumah tinggal di Desa Wisata Kandri. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi evaluasi pentingnya 

pengarahan dan pendampingan terhadap masyarakat sekitar mengenai 

pengembangan dan perubahan pada rumah tinggal serta peran serta 

masyarakat untuk menjadikan desa wisata terus berkembang dan 

semakin diminati wisatawan. 

Hasil penelitian diharapkan dapat membuat cara pandang 

masyarakat mengerti bahwa pengembangan desa wisata bukan hanya 

tanggung jawab Pemerintah dan instansi terkait melainkan juga partisipasi 

aktif dari masyarakat, serta upaya sehingga perubahan tata ruang yang 

ada dapat menjadi wadah untuk aktivitas ekonomi, namun tidak 

mengganggu aktivitas utama pada rumah tinggal. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1  Lingkup Spasial 

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kandri, Kecamatan 

Gunungpati, Kota Semarang. Kelurahan ini terdiri dari empat RW. 

Penelitian berfokus pada RW III Kelurahan Kandri, penentuan ini dengan 
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pertimbangan karena RW III merupakan RW yang rumah tinggal 

masyarakatnya paling banyak berubah dan RW inilah yang paling sering 

dilalui wisatawan karena merupakan jalur akses utama menuju ke objek 

wisata Waduk Jatibarang dan Goa Kreo. 

1.6.2  Lingkup Substansial 

Perubahan tata ruang rumah tinggal yang dimaksud meliputi tata 

ruang dalam dan luar pada hunian masyarakat. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang fenomena yang diamati, 

perumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat, metode, serta lingkup 

pembahasan dan wilayah penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai teori-teori dalam 

penelitian. Tinjauan pustaka mengenai perubahan tata ruang rumah 

tinggal dan desa wisata. Tinjauan pustaka merupakan langkah awal untuk 

memahami dan mengerti kata kunci yang ada dalam penelitian yang 

selanjutnya akan digunakan untuk mengeksplorasi pada lokus penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu 

mengenai pendekatan penelitian, objek penelitian, langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, penentuan 

sampel. Metode ini disusun berdasarkan prosedur penelitian kualitatif.  
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BAB IV DATA 

Bab ini berisi data terkait lokasi penelitian secara lebih detail, disajikan 

secara umum Kota Semarang, Bagian Wilayah Kota VIII, hingga secara 

khusus pada Desa Wisata Kandri, serta Dusun Talun Kacang (RW III 

Kelurahan Kandri) yang menjadi lokus penelitian pada saat ini.  

BAB V ANALISA  

Bab ini berisi analisis data berdasarkan data primer dan data sekunder 

yang telah diperoleh dengan menggunakan metode dan langkah-langkah 

seperti yang diuraikan dalam Bab III menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif  mengenai perubahan lingkungan dan tata ruang rumah tinggal di 

Desa Wisata Kandri.  

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan rekomendasi. 

 

1.8 Keaslian Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Permasalahan Tujuan Metode Temuan Oleh 

Perubahan Tata 

Ruang dan 

Lingkungan di 

Desa Wisata 

Banjarasri, 

Kulonprogo, 

Yogyakarta 

(Tesis 2014) 

Pengembangan 

desa wisata 

yang semula 

desa wisata 

rohani menjadi 

desa wisata 

umum 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

perubahan tata 

ruang rumah 

dan lingkungan 

di Desa Wisata 

Banjarasri 

Deskriptif 

kualitatif 

Perubahan tata 

ruang yang 

terjadi ada 

dibedakan 

menjadi tiga, 

perubahan kecil 

(perubahan 

material dan 

fasad), 

perubahan 

sedang 

(perubahan tata 

ruang untuk 

usaha), dan 

perubahan besar 

Elizabeth 

L.A. 

Hutapea 
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(orientasi, rumah 

guyub menjadi 

privat, dan 

perubahan ruang 

yang memiliki 

filosofi khusus) 

Pengaruh Desa 

Wisata Kandri 

terhadap 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Kelurahan 

Kandri Kota 

Semarang, 

Studi Kasus : 

Kelurahan 

Kandri 

Semarang 

(Jurnal, 2014) 

Sebelum 

menjadi desa 

wisata, Desa 

Kandri 

merupakan 

permukiman 

dengan 

sebagian 

masyarakat 

bekerja sebagai 

petani. 

Berubahnya 

desa menjadi 

desa wisata dan 

dibentuknya 

Pokdarwis 

diharapkan 

dapat 

memberdayakan 

masyarakat 

lokal 

Untuk 

mengidentifikasi 

hubungan dan 

pengaruh 

adanya Desa 

Wisata Kandri 

terhadap 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Kelurahan 

Kandri 

Kuantitatif Keberadaan desa 

wisata 

berpengaruh 

pada peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat  

Ariga 

Rahmad 

Safitra dan 

Fitri 

Yusman 

Homestay 

sebagai Usaha 

Pengembangan 

Desa Wisata 

Kandri  

(Jurnal, 2014) 

Pengembangan 

homestay yang 

masih baru dan 

hanya 

digunakan oleh 

kelompok 

tertentu, belum 

adanya banyak 

pengunjung 

yang menginap 

sehingga 

menghambat 

pengembangan 

homestay  

Untuk 

menganalisis 

pengembangan 

homestay 

berdasarkan 3 

komponen yaitu 

kelembagaan, 

pelaku, dan 

produk. 

Kualitatif Ketiga komponen 

(kelembagaan, 

dalam hal ini 

adalah 

Pokdarwis, 

pemilik homestay, 

serta produk 

akomodasi) harus 

berjalan bersama 

sehingga 

program 

homestay dapat 

berkembang dan 

menjadi daya 

tarik wisatawan 

berkunjung.  

Damanik, 

Fithria 

Khairina 

dan Mardwi 

Rahdriawan 

Perubahan Tata 

Ruang Rumah 

Tinggal 

Berbasis 

Pariwisata di 

Perubahan tata 

ruang pada 

rumah tinggal 

yang terjadi 

karena adanya 

Untuk 

memahami 

perubahan 

yang terjadi di 

lapangan, serta 

Kualitatif Pariwisata yang 

ada di kawasan 

Desa Wisata 

Kandri 

mempengaruhi 

Loretta 

Ernadia 
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Desa Wisata 

Kandri 

(Tesis, 2017) 

destinasi wisata 

dan ditetapkan 

Desa Kandri 

menjadi desa 

wisata 

untuk melihat 

seberapa besar 

pengaruh 

pariwisata 

terhadap 

perubahan tata 

ruang rumah 

tinggal  

perubahan pada 

tata ruang rumah 

tinggal, yang 

semula 

merupakan 

rumah tinggal 

biasa menjadi 

rumah usaha 
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1.9 Alur Pikir 

Alur pikir dalam penelitian ini digambarkan dengan diagram berikut  : 

 

 

LATAR BELAKANG 

- Adanya destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan dan respon masyarakat 

terhadap keberadaan destinasi wisata tersebut 

- Ditetapkannya Dusun Talun Kacang menjadi Desa Wisata Kandri pada tahun 2012 

oleh Pemerintah 

PERTANYAAN PENELITIAN 

Bagaimana perubahan yang terjadi pada tata ruang rumah tinggal di Desa Wisata 

Kandri? 

TUJUAN PENELITIAN 

- Memahami perubahan apa saja yang terjadi pada rumah tinggal yang ada di Desa 

Wisata Kandri karena adanya destinasi wisata baru, yaitu Waduk Jatibarang 

- Melihat seberapa besar pengaruh pariwisata terhadap perubahan tata ruang rumah 

tinggal di Desa Wisata Kandri. 

 

DATA 

- Data primer 

Hasil kuisioner dan 

wawancara dengan 

informan terkait 

- Data sekunder 

Data lokasi dari 

instansi terkait 

METODE 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

dengan metode 

kualitatif. 

TEORI 

- Teori perubahan 

- Teori morfologi 

- Teori pariwisata 

- Teori desa wisata 

- Teori rumah tinggal  

- Teori tata ruang pada 

rumah tinggal 

- Teori rumah usaha 

ANALISA 

 

 

HASIL TEMUAN 

 


