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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu bentuk pengembangan kota yang dapat 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan pertumbuhan kawasan disuatu 

tempat. Sektor pariwisata dapat mendorong masyarakat dan Pemerintah dalam 

meningkatkan daerahnya. Sehingga setiap daerah perlu untuk mengoptimalkan potensi 

pariwisata yang dimiliki. Adanya sektor pariwisata yang berkembang maka dapat 

memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya sehingga tingkat 

pengangguran berkurang, selain itu dengan adanya pariwisata yang berkembang maka 

pendapatan daerah akan meningkat. Dalam Undang-undang RI No 10. Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan yang menyatakan bahwa 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 dan pengusaha. 

Sedangkan menurut Gamal Suwantoro (1997), pariwisata adalah suatu proses kepergian 

sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. 

Daya tarik wisata merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan 

pariwisata di suatu daerah. Sebuah kota harus mempunyai cara untuk membuat wisatawan 

dapat datang dan dapat memberikan kontribusi terhadap daerah yang dikunjunginya. Oleh 

sebab itu, salah satu upaya peningkatan daya tarik wisata adalah dengan cara pemilihan 

alternatif mengembangkan pariwisata daerah. Suatu daerah yang mempunyai keunikan 

pariwisata tersendiri akan membuat daya tarik wisata semakin banyak dikunjungi 

wisatawan yang datang ke daerah tersebut dengan didukung oleh fasilitas penunjang 

pariwisata. Semakin tinggi wisatawan yang datang maka akan memberikan kontribusi 

dalam peningkatan perekonomian suatu daerah, selain itu juga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran masyarakat karena akan membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat 

di sekitar daerah wisata tersebut. 

Desa Rahtawu yang terletak di Lereng Gunung Muria merupakan salah satu tempat 

wisata alam di Kabupaten Kudus. Karakteristik alamnya yang masih alami membuat desa 
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tersebut mempunyai keindahan alam yang menarik. Obyek yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai wisata alam. Desa Rahtawu yang berdekatan dengan Wisata Colo 

secara tidak langsung memiliki dampak terhadap pengembangan kawasan tersebut. 

Kawasan Wisata Colo yang sudah berkembang terlebih dahulu membuat Desa Rahtawu 

harus mampu meningkatkan daya tarik wisata agar wisatawan dapat meningkat, ditambah 

lagi dengan adanya keindahan fisik yang tidak kalah menarik dengan Colo. Serta 

keragaman yang terdapat obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan seperti Air 

Terjun dan Kali Gelis yang memberikan keindahan fisik yang alami. Peluang untuk 

dikembangakan sebagai salah satu daya tarik wisata sangat tinggi.  Wisata Alam Desa 

Rahtawu merupakan salah satu tempat yang masih cukup alami ditambah lagi dengan 

suasana pegunungan yang indah.  Dengan adannya pengembangan wisata Desa Rahtawu 

maka terjadi peningkatan wisatawan yang datang untuk berkunjung dan secara tidak 

langsung kesadaran masyarakat akan wisata semakin meningkat dan bukan tidak mungkin 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pendapatan daerah akan semakin 

meningkat dari sektor pariwisata tersebut dan dapat mensejahterakan masyarakat setempat.  

Wisata Alam Colo merupakan salah satu tempat wisata yang berkembang di 

Kabupaten Kudus. Memiliki daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Wisata Alam Colo 

karena di tempat tersebut mempunyai daya tarik baik dari segi fisik alam maupun dari segi 

Wisata Religi. Keindahan alam yang merupakan daya tarik di tempat Wisata Colo adalah 

Air Terjun Montel. Banyak orang berkunjung untuk menikmati suasana air terjun dan alam 

yang ada di Colo, selain itu juga daya tarik wisata di Wisata Colo yang alam adalah adanya 

Wisata Regili, yaitu makan Sunan Muria atau yang sering disebut Sunan Syeh R. Umar 

Said yang merupakan salah satu tokoh Wali Songo. Sehingga Wisata Colo banyak 

dikunjungi wisatawan untuk berziarah maupun untuk menikmati suasana keindahan alam. 

Sedangkan daya tarik yang terdapat di Desa Rahtawu adalah dari segi fisik, berbeda 

dengan wisata alam Colo yang sudah berkembang dan terkenal yang memiliki daya tarik 

wisatawan yang tinggi, berbanding terbalik dengan wisata alam Rahtawu  yang 

perkembangannya belum optimal. Perkembangan Wisata Colo memberikan dampak bagi 

wilayah sekitarnya termasuk Desa Rahtawu yang berada di sebelah barat. Perkembangan 

Wisata Colo yang selalu meningkat, hal tersebut terlihat dari jumlah pengunjung dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan dan sarana prasarana yang semakin berkembang. Potensi 

obyek wisata di Desa Rahtawu belum di manfaatkan secara optimal. 
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Aksesibilitas yang lebih mudah untuk menuju ke Colo dan tersedianya sarana 

penunjang pariwisata yang lebih lengkap, Aksesibilitas menuju Rahtawu sudah baik hanya 

saja belum adanya moda transportasi umum yang masuk ke Desa Rahtawu. Sedangkan 

dilihat pada Colo hampir setiap hari Wisata Colo ramai dikunjungi wisatawan baik dengan 

tujuan untuk menikmati suasana alam maupun untuk berziarah sehingga Wisata Colo 

ramai dikunjungi wisatawan, berbanding terbalik dengan wisata Desa Rahtawu yang 

perkembangan wisatawannya hanya meningkat ketika waktu liburan seperti hari sabtu dan 

waktu puncaknya hari minggu. Pengunjung yang datang adalah penggemar dan pecinta 

alam terutama kalangan muda-mudi yang mengisi waktu libur mereka untuk menikmati 

suasana liburan mereka atau sekedar untuk memotret pemandanagn pegunungan. Dengan 

adanya pemilihan alternatif pengembangan wisata di Desa Rahtawu, dengan adanya 

pengembangaan tersebut maka peningkatan wasatawan dapat berdampak terhadap 

perekonomian masyarakat sekitar yang dapat memanfaatkan kawasan wisata Desa 

Rahtawu dengan membuka peluang usaha dalam bidang perdagangan dan jasa.  

Pengembangan wisata Desa Rahtawu mempunyai pertimbangan dalam 

mengembangkan wilayahnya, oleh karena perlu adanya pemilihan alternatif yang tepat 

dalam proses pengoptimalan potensi yang dimiliki, pengambilan keputusan dalam 

pemilihan alternatif antara bergabung dengan Colo yang merupakan wilayah yang sudah 

berkembang dengan pesat yang memiliki potensi untuk dijadikan wilayah induk dalam 

pengembangan daerah wisata atau masih tetap mengembangkan daearah wisata sendiri 

dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki. Alasan memilih alternatif untuk 

bergabung dengan colo yaitu dapat meminimalkan biaya pengeluaran dalam proses 

mengembangkan wisata, Wisata Colo berdekatan dengan Rahtawu, dapat mempercepat 

proses pengolahan potensi alam yang dimiliki, mendekatkan hubungan yang serasi antar 

daerah. Sedangkan alasan memilih alternatif berkembang sendiri yaitu Rahtawu 

mempunyai potensi alam yang potensial untuk dikembangkan, secara aksesibilitas 

Rahtawu dengan Colo sulit dihubungkan karena terlalu jauh, dapat membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat, potensi yang dimiliki akan dimanfaatkan secara maksimal. 

Sehingga alternatif strategi pengembanganya adalah antara Begabung dengan Kawasan 

Wisata Colo atau berkembang sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. 

Wisata alam Desa Rahtawu mempunyai daya tarik dari segi fisik alamnya yang 

indah, terdapat banyak Air Terjun maupun Kali Gelis yang masih jernih serta 
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pemandangan pegunungan yang menawan. Akan tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya 

belum optimal, seperti kurangnya sarana prasana pendukung pariwisata alam di Desa 

Rahtawu membuat wisatawan kurang tertarik untuk datang ke Desa Rahtawu dan belum 

optimal dalam pengembangan daya tarik wisatawan. Padahal obyek wisata alam Desa 

Rahtawu merupakan salah satu obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan daya tarik wisatawan berkunjung dapat meningkat 

seperti di Wisata Colo serta mampu memberikan pertumbuhan perekonomian masyarakat 

Desa Rahtawu dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Kudus. Seiring perkembangan 

Desa Rahtawu harus mempunyai alternatif yang tepat dalam mengembangkan Desa 

Rahtawu serta diarahkan menjadi lebih baik lagi untuk memberikan kepuasan dan 

kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Hal tersebut agar perkembangan pariwisata 

alam Desa Rahtawu dapat dioptimalkan berdasarkan potensi yang dimiliki dalam 

meningkatkan daya tarik wisata dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Karakteristik fisik alam Lereng Gunung Muria memberikan dampak bagi wilayah 

di sekitarnya termasuk Colo dan Desa Rahtawu, dalam perkembanganya kedua desa 

tersebut mempunyai karakteristik alam yang hampir sama, yaitu mempunyai keindahan 

fisik alam. Namun dalam perkembanganya, perbedaan dalam daya tarik wisatawan sangat 

berbeda. Hal tersebut karena Desa Rahtawu yang mempunyai karakteristik fisik alam yang 

kurang optimal untuk dikembangkan, sehingga daya tarik wisatawan masih sedikit, 

berbeda dengan wisata alam Colo yang memberikan daya tarik bagi wisatawan dari segi 

fisik alam serta sejarah yang setiap harinya mampu mendatangkan pengunjung untuk 

berwisata. Sedangkan wisata Alam Desa Rahtawu tidak setiap hari terdapat wisatawan 

yang datang hanya waktu tertentu seperti hari minggu yang banyak wisatawan berkunjung, 

karena kebanyakan wisatawan yang berkunjung adalah kalangan muda-mudi untuk 

mengisi waktu libur mereka. 

Sebenarnya potensi alam Desa Rahtawu sangat beragam untuk dikembangkan 

secara optimal seperti Kali Kedunggong, Kali Wetankali, Kali Sumliro, Air Terjun Jodoh, 

Gunung Bunton, Gunung Abiyoso, selain itu juga terdapat salah satu gunung yang terdapat 

di Lereng Pegunungan Muria yang terkenal yaitu Gunung  Saptorenggo atau sering disebut 

Puncak Songolikur. Desa yang terletak di Lereng Pegunungan Muria ini mempunyai 
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karakteriktik fisik alam yang indah sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi 

wisatawan yang akan berkunjung.  

Pemandangan alam yang masih asli serta kejernihan Air Kali Gelis yang masih 

terjaga tidak menutup kemungkinan Desa Wisata Rahtawu dapat berkembang dengan baik 

yang dapat meningkatakan wisatawan berkunjung dan diharapkan mampu memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Desa Rahtawu dalam pengembangkan 

daerahnya harus memiliki alternatif pengembangan pariwisata untuk meningkatkan daya 

tarik wisata. Perkembangan Desa Rahtawu yang berdekatan dengan Colo secara tidak 

langsung wisata Desa Rahtawu mengikuti perkembangan Wisata Colo sebagai wisata yang 

telah berkembang lebih pesat di banding wisata Desa Rahtawu, baik dengan cara 

perkembangan komperhensif antara Colo dan Rahtawu untuk mengembangkan daya tarik 

Desa Rahtawu atau Rahtawu mampu berkembang sendiri dengan kondisi daya tarik yang 

tidak berkembang tetapi memiliki potensi wisata. 

Dalam pengembangan wisata alam Desa Rahtawu terdapat permasalahan yang 

dapat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung yaitu kurang pengoptimalan daya tarik 

wisata dan masih minimnya fasilitas serta sarana penunjang pariwisata sehingga wisatawan 

kurang mendapatkan kepuasan dalam berpariwisata. Kelemahan dari wisata Desa Rahtawu 

adalah untuk sejauh ini tidak ada investor yang menanamkan modalnya dalam mengelola 

dan kurangnya pengoptimalan wisata di Desa Rahtawu. Sedangkan Desa Rahtawu 

merupakan Desa Wisata yang baru di Kabupaten Kudus. Sehingga masih perlu untuk 

mengembangkan wilayahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengoptimalan disetiap obyek 

wisata yang terdapat di wisata Alam Desa Rahtawu serta pemilihan alternatif strategi 

pengembangan Desa Rahtawu sebagai Daya Tarik di Kabupaten Kudus yang tepat agar 

dapat meningkatakan wisatawan berkunjung dan diharapkan mampu memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan 

tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Alternatif Strategi pengembangan apa 

yang tepat untuk mengembangkan Desa Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten 

Kudus?”   
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1.3 Tujuan dan sararan 

Adapun tujuan dan sasaran untuk mencapai penelitian adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan 

Penelititian ini bertujuan untuk mengkaji alternatif strategi pengembangan Desa 

Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus yaitu bergabung dengan Wisata 

Colo yang merupakan pusat wisata sedangkan Rahtawu sebagai subwisata dari Colo, atau 

wisata Desa Rahtawu berdiri sendiri dalam mengembangkan potensi wisata.  

1.3.2 Sasaran 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Mengkaji kondisi eksisting wisata alam Desa Rahtawu 

2. Mengidentifikasi Kriteria pengembangan Desa Rahtawu berdasarkan elemen 

pariwisata. 

3. Mengidentifikasi alternatif pengembangan pariwisata alam Desa Rahtawu. 

4. Menganalisis pengembangan Desa Rahtawu sebagai Daya Tarik Wisata di 

Kabupaten Kudus. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan materi. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Ruang lingkup penelitian wilayah dalam penelitian ini secara makro yaitu 

Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Sendangkan ruang lingkup mikro difokuskan 

pada Desa Rahtawu yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Gebog dan Desa Colo 

yang merupakan wilayah Kecamatan Dawe. Pemilihan lokasi di Desa Rahtawu karena 

Wisata Desa Rahtawu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi 

wisata yang menarik di Kabupaten Kudus khususnya wisata Alam. Potensi alamnya yang 

masih alami perlu di kembangkan menjadi wisata yang mampu memberikan perubahan 

bagi masyarakat Rahtawu yaitu dengan adanya pengembangan wisata desa Rahtawu akan 

terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar yang memberikan dampak 

positif terhadap wilayah sekitarnya, selain itu juga dengan adanya pengembangan di Desa 

Rahtawu maka pengingkatan pengunjung akan bertambah dan memberikan pendapatan 

yang maksimal serta akan terciptanya sarana prasarana pariwisata dan pembangunan 

infrastruktur. Luas Desa Rahtawu mencapai 1.610,75 Ha, terletak 20 Km sebelah utara dari 
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pusat Kota Kudus. Sedangakan Desa Colo terletak 17 Km dari pusat Kota. Desa Colo 

hanya sebagai Desa yang merupakan wilayah mikro kedua dimana penelitian difokuskan 

kepada Desa Rahtawu sebagai kunci dari permasalahan penelitian yang diangkat sebagai 

pengembangan wilayah. Mengangkat kedua Desa sebagai wilayah penelitian karena 

keduanya mempunyai kesamaan karakteristik Gunung Lereng Muria. Hanya saja yang 

membedakan adalah perkembangan potensi masing-masing Desa, yang perkembangan 

Desa Colo sudah lebih berkembang menjadi obyek wisata di Kabupaten Kudus. Sedangkan 

Desa Rahtawu baru menjadi desa wisata yang perlu dikembangkan karena mempunyai 

potensi wisata yang potensial. Oleh karena itu penelitian ini di fokuskan pada 

permasalahan Desa Rahtawu yang ingin dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki 

yang mengacu pada kawasan Wisata Colo yang dianggap sebagai wisata yang lebih dulu 

berkembang di Kabupaten Kudus. Berikut adalah batas-batas administrasi Desa Rahtawu: 

Sebelah Utara : Desa Samosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. 

Sebelah Selatan : Desa Compok Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 

Sebelah Timur : Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.  

Sebelah Barat : Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.  

 

 

Gambar 1.1 

Peta Kawasan Pariwisata Rahtawu dan Colo 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan dikembangkan adalah berkaitan dengan 

pengembangan wisata alam Desa Rahtawu dalam meningkatkan daya tarik wisatawan di 

Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah: 

a. Gambaran mengenai kondisi eksisting di obyek wisata yang merupakan potensi yang 

dapat dikembangkan secara optimal. 

b. Mengkaji kriteria pengembangan pariwisata di Desa Rahtawu berdasarkan elemen 

pariwisata. Menilai apakah pengembangan Wisata Desa Rahtawu nantinya 

berkembang dengan cara berintegrasi dengan Colo atau berdiri sendiri dalam 

mengembangkan daya tarik wisatanya. 

c. Mengkaji alternatif pengembangan pariwisata alam Desa Rahtawu yang dianggap 

dapat mengingkatkan daya tarik wisata dalam mengingkatkan wisatawan yang 

berkunjung. Alternatif tersebut adalah yang pertama yaitu pengembangan wisata  Desa 

Rahtawu bergabung dengan Wisata Colo yang Wisata Colo merupakan pusat wisata 

sedangkan Rahtawu sebagai subwisata dari Colo atau biasa di sebut dengan pola 

hubungan sub ordinat. Kedua, wisata alam Desa Rahtawu berdiri sendiri dalam 

mengembangkan potensi wisata. Dimana kedua tempat tersebut sebagai pusat wisata. 

d. Upaya dalam mengembangkan wisata alam dalam miningkatkan daya tarik wisatawan 

dilakukan dengan pemilihan alternatif yang tepat untuk melihat bagaimana 

perkembangan yang sudah dilakukan serta arah pengembangan untuk masa yang akan 

datang dengan melihat kondisi fisik dan non fisik dalam pengembangan pariwisata 

alam Desa Rahtawu untuk meningkatkan daya tarik wisata. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Dengan adanya penelitian mengenai alternatif strategi pengembangan Desa 

Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus. Diharapakan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis berdasarkan ilmu perencanaan wilayah dan kota, manfaat 

praktis bagi kawasan wisata Desa Rahtawu itu sendiri serta manafaat bagi pemerintah 

Kabupaten Kudus. 

 Manfaat teoiritis untuk ilmu perencanaan wilayah dan kota 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bidang 

kepariwisataan meliputi pengertian pariwisata, elemen bentuk dan jenis pariwisata, 

elemen pariwisata, pengembangan pariwisata serta pengembangan obyek wisata. 
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 Manfaat praktis untuk kawasan wisata Desa Rahtawu 

Mengetahui potensi yang terdapat di kawasan wisata Desa Rahtawu yang menjadi 

salah satu tempat wisata dalam meningkatkan daya tarik wisatawan di Kabupaten 

Kudus, sehingga dapat menentukan arah pengembangan pariwisata sesuai dengan 

keinginan dan kepuasan pengunjung. 

 Manfaat untuk pemerintah Kabupaten Kudus 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pemerintah Kabupaten Kudus dalam turut mendukung perkembangan Wisata Desa 

Rahtawu dalam meningkatkan daya tarik wisatawan. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian adalah satu langkah awal mewujudkan suatu penelitian yang 

asli tanpa penjiplakan dari penelitian orang lain. Oleh karena itu untuk menjamin keaslian 

penelitian perlu dilakukan komparasi. Komperasi merupakan proses perbandingan antara 

penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Hal 

tersebut dilakukan agar penelitian yang dialakukan murni dari hasil karya peneliti dalam 

mengidentifikasi potensi pariwisata dikawasan Wisata Desa Rahtawu. Pengambilan 

komparasi tersebut didasarkan pada penggunaan metode yang sama yaitu menggunakan 

analisis AHP, serta sebagai contoh dalam melakukan analisis selanjutnya, sehingga penulis 

dapat terbantu dengan adanya komparasi tersebut. Berikut beberapa penelitian yang sudah 

ada sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan materi serta komparasi dalam penelitian ini: 

Table 1.1 

Keaslian Peneltian 
Peneliti Judul dan Lokasi Tahun  Metode Hasil 

Doni Wardono 

Alternatif Pola 

Hubungan Tegal dalam 

Konteks Kawasan 

Bergas 

2003 
Deskriptif 

Kualitatif 

Arahan alternatif pola 

hubungan Tegal dalam 

konteks kawasan Bergas 

Jihan Maria Ulfa 

Alternatif bentuk 

Penataan Wilayah di 

Kabupaten Grobogan 

2008 
Deskriptif 

Kualitatif 

Mengkaji Alternatif bentuk 

penataan wilayah di 

Kabupaten Grobogan 

Simson Harefa 

Hesegem 

Kajian Bentuk 

Pengembangan Wilayah 

Kurima Kabupaten 

Yahukimo Papua 

2012 
Deskriptif 

Kualitatif 

Arahan bentuk 

pengembangan wilayah 

Kurima Kabupaten 

Yahukimo. 

Tunjung Wulan 

Indentifikasi Potensi dan 

Masalah Desa Wonosoco 

dalam Upaya 

Pengembangan sebagai 

Desa Wisata di 

Kabupaten Kudus 

2013 
Pendekatan 

Kuantitatif 

Masalah yang harus 

diselesaiakn beserta potensi 

sebasai modal dalam 

pengembangan Desa Wisata 

Wonosoco beserta 

rekomendasi untuk 
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Peneliti Judul dan Lokasi Tahun  Metode Hasil 

pengembangannya 

Prasetyo Adi Suryo 

Wibowo 

Alternatif strategi 

pengembangan Desa 

Rahtawu sebagai Daya 

Tarik Wisata di 

Kabupaten Kudus 

2014 
Deskriptif 

Kualitatif 

Arahan pengembangan 

pariwisata alam Desa 

Rahtawu dalam pemilihan 

alternatif pengembangan 

untuk meningkatkan daya 

tarik wisata di Kabupaten 

Kudus 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

1.7 Posisis Penelitian 

Posisi penelitian merupakan letak penelitian mengenai pengembangan pariwisata 

terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota. Berikut adalah posisi penelitian yang 

dilakukan:  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 Sumber: Penyusun, 2014 

Gambar 1.2 

Posisi Penelitian dalam Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penyusun, 2014 

Gambar 1.3  

Kerangka Pikir 
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1.9 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode dengan survei deskriptif didukung teknis 

analisis Analysis Hierarchy Process (AHP) dan didukung oleh analisis kualitatif. Metode 

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah tentang gambaran kondisi 

kepariwisataan di Desa Rahtawu serta arah pengembangannya. Penelitian  deskriptif  bisa  

menggambarkan  sesuatu  keadaan  saja,  tetapi  bisa  juga  mendeskripsikan keadaan 

dalam tahapan-tahapan perkembangannya.  Selanjutnya peneliti menggolongkan kejadian 

kejadian tersebut berdasarkan pengamatan melalui penyebaran kuisioner, wawancara atau 

pengumpulan pendapat dan pengamatan langsung secara fisik di lapangan. Berikut rincian 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian “Alternatif strategi pengembangan 

Desa Rahtawu sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kudus”. 

1.9.1 Pendekatan Penelitian 

Salah satu bagian dari metodologi penelitian yang digunakan untuk memperlancar 

pelaksanaan studi adalah dengan melalui pendekatan studi. Melalui pendekatan studi, 

diharapkan penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, efisien, lebih terstruktur, 

serta dapat mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan survey deskriptif dan eksploratif dimana pendekatan survey deskriptif 

adalah yang berlandaskan pada pengumpulan data dari hasil pengamatan sederhana. Serta 

eksploratif karena penelitian ini bermaksud untuk menemukan model yang sebelumnya 

tidak pernah ada, sehingga lebih bersifat menggali bentuk yang ditetapkan pada suatu 

pengembangan wilayah wisata. 

Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan 

dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang 

objektif dalam rangka mengetahui pengembangan pariwisata di Desa Rahtawu yang 

mempunyai dua alternati pemilihan yaitu anatar bergabung dengan daerah Wisata Colo 

atau memilih mengembangkan pariwisata sendiri. 

1.9.2 Teknik Analisis 

Teknik Analysis Hierarchy Process (AHP) mencangkup penilaian secara sekaligus 

baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pada AHP, penetapan prioritas kebijakan 

dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversikan 

faktor-faktor yang tidak terukur ke dalam atruran yang biasa digunakan dalam AHP, 

sehingga dapat dibandingkan. 
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Penentuan alternatif strategi pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik di 

Kabupaten Kudus merupakan pola yang diinginkan dan sesuai dengan kondisi pada Desa 

Rahtawu dan permasalahan yang ada menurut narasumber atau stakeholder, menggunakan 

teknik AHP (Analysis Hierarchy Process). Kriteria-kriteria penelitian diperoleh 

berdasarkan elemen pariwisata yang disesuaikan dengan kajian literatur. Kelebihan AHP 

dibandingkan dengan teknik pengambilan keputusan yang lain adalah AHP merangsang 

timbulnya gagasan untuk melaksanakan tindakan kreatif untuk mengevaluasi keefektifan 

tindakan yang terlentak pada kontrol konsistensi dari seperangkat alternatif dan akan 

ditentukan prioritasnya melalui matrik perbandingan yang dikemukakan oleh Thomas L 

Saaty. Analysis Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung dalam 

pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung 

keputusan ini akan mengurangi masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks 

menjadi suatu hieraki. Menurut Saaty (1993), hierarki didefinisikan sebagai suatu 

respresentasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu hierarki multi level 

dimana level pertama adalah tujuan, yang ikuti level faktor, kriteria, subkriteria dan 

seterusnya kebawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hieraki, suatu masalah 

yang kompleks akan dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian diatur 

dalam suatu bentuk hierarki sehingga memudahkan dalam menyelesaian masalah dan akan 

lebih terstruktur dan sistematis. 

Dalam menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu keputusan adalah 

membuat perbandingan berpasangan, yaitu setiap elemen dibandingkan berpasangan 

terhadap suatu kriteria yang ditentukan. Pengisian matriks banding berpasangan tersebut 

menggunakan bilangan yang menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen diatas yang 

lainnya. Skala itu mendifinisikan dan menjelaskan nilai 1-9 yang tetap ditetapkan bagi 

pertimbangan dalam membandingkan dan menjelaskan elemen yang sejenis disetiap 

tingkat hierarki terhadap suatu kriteria yang berbeda setingkat di atasnya. Nilai bobot 1 

menggambarkan “sama penting”, ini berarti bila atribut yang sama skalanya, nilai bobot 1, 

sedangkan nilai 9 menggambarkan kasus atribut yang “penting absolut” dibandingkan 

dengan yang lainnya. 

Skala banding berpasangan yang digunakan dalam penyususnan AHP untuk 

menentukan susunan prioritas dalam pemilihan alternatif strategi pengembangan Desa 

Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus. urutan skala prioritas sesuai bobot 
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dari masing-masing alternatif dan kriteria serta besarnya konsisten gabungan hasil 

estimasi, apabila besarnya rasio konsistensi tersebut ≤ 0,1 maka keputusan yang diambil 

oleh para responden untuk menentukan skala prioritas cukup konsisten, artinya bahwa 

skala prioritas tersebut dapat diimplementasikan sebagai kebijakan dalam mencapai 

sasaran. 

Variabel yang digunakan dalam penyusunan kuesioner pemilihan alternatif 

Strategi pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus 

terbaik dengan metode AHP ini menggunakan lima kriteria yaitu menggunakan elemen 

pariwisata. Karena dalam elemen pariwisata sudah mewakili semua unsur kebutuhan 

pariwisata. Sehingga elemen pariwisata dijadikan sebagai kriteria dalam menentukan 

alternatif yang sesuai dengan pengembangan wisata Desa Rahtawu. Sedangkan memilih 

tiga subkriteria dalam setiap kriteria tujuannya adalah agar mempermudah narasumber 

dalam melakukan pemilihan dalam melakukan penilaian pembobotan terhadap subkriteria 

yang disediakan yang kemudian nanti akan mempermudah dalam proses AHP. Semakin 

tinggi penilaian narasumber terhadap elemen pariwisata di Desa Rahtawu maka dapat 

mempengaruhi alternatif yang terpilih antara pengembangan Desa Rahtawu yang 

bergabung dengan Colo atau Berkembang sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber 

daya yang dimiliki.  Elemen pariwisata tersebut antara lain, kriteria daya tarik wisata, 

kriteria  transportasi, kriteria pelayanan, kriteria promosi dan kriteria pengunjung atau 

wisatawan. Masing-masing kriteria ini memiliki beberapa subkriteria.  

Table I.2 

Penjelasan Variabel Kriteria dan Subkriteria 

Kriteria (Elemen 

Pariwisata) 

Subkriteria Penjelasan 

Atraksi Wisata 

Atraksi yang 

disuguhkan kondisinya 

baik 

Menilai konsisi eksisting tentang objek wisata 

Kesan menarik terhadap 

atraksi wisata 

Menilai objek yang dikunjungi dapat 

memberikan kesan menarik terhadap 

pengunjung yang datang 

Mempunyai ciri khas Atraksi yang terdapat di setiap obejk wisata 

bedasarkan keunikan atau ciri kahs dari setiap 

oebjek tersebut 

Transportasi 

Kemudahan dalam 

menujun objek wisata 

Menilai kemudahan akssesbilitas wisatawan 

untuk menuju ke objek yang dikunjungi 

Tersedianya trasnportasi 

umum 

Menilai apakah lokasi wisata terdapat jasa 

angkutan umum untuk menuju ke objek 

tersebut 

Kendaraan yang 

digunkan unutk menuju 

Menilai kendaraan apa yang digunkan wisata 

untuk mneuju ke obyek wisata 
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Kriteria (Elemen 

Pariwisata) 

Subkriteria Penjelasan 

ke obyek wisata 

Pelayanan 

Tersedianya prasarana 

umum 

Menilai ketersediaan prasarana umum yang 

terdapat di obyek wisata seperti terdapat listrik, 

air berisih yang mudah didapat, dan kondisi 

persampahan dan drainase 

Tersedianya sarana 

wisata 

Menilai tenatang ketersediaan sarana yang 

terdapat di tempat wisata, seperti kamar mandi 

umum, tempat peribadatan, penginapan dan 

lain-lain 

Kondisi pelayanan di 

obyek wisata 

Menilai tentang pelayanan yang terdapat di 

obyek wisata apakah sudah puas dengan 

keadaan tersebut apakah belum 

Promosi 

Pengadaan promosi 

terhadap obyek wisata 

Menilai promosi yang sudah dilakukan  

Pengetahuan 

masyarakat terhadap 

obyek 

Menilai pengetahuan wisatawan mendapatkan 

informasi terhadap obyek dari mana? Seperti 

dari internet, teman atau tahu sendiri, 

Pengembangan promosi 

wisata 

Menilai pengembangan promosi yang 

dilakukan seperti internet, Baliho, spanduk dan 

lain-lain 

Pengunjung 

Tujuan pengunjung Tujuan wisatawan yang datang, apakah untuk 

refresing, bermain, tujuan pengetahuan dan 

lain-lain 

Lama pengujung Menilai seperapa lama wisatawan yang 

berkunjung apakah sehari, sebulan dan 

seterusnya 

Kepuasan pengujung Menilai kepuasan pengunjung setelah 

menikmati objek wisata 

Sumber: (Soekadijo dalam Kusumaningtyas, 2008; Soekadijo, 1996 dalam 

Famaera, 2011, dalam Tunjung Wulan 2013)  

Dalam pemilihan kriteria di atas, pertimbangan yang diambil adalah narasumber 

yang dianggap mengerti tentang permasalahan wisata di Desa Rahtawu,  yang selanjutnya 

dapat mempengaruhi penilaian dan pembobotan perbandingan terhadap pemilihan 

alternatif strategi pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten 

Kudus. Hipotesisnya semakin  tinggi nilai pembobotan terhadap elemen pariwisata di 

Desa Rahtawu, maka akan mempengaruhi pemilihan alternatif pengembangan wisata, 

apakah akan berkembang dengan bergabung Wisata Colo atau akan berkembang sendiri 

dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. 
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Kriteria dan subkriteria dapat disusun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Saaty, 1993) dengan modifikasi 

Gambar 1 .4 

Kerangka Hierarki Pengembangan Wisata Desa Rahtawu 

 

Dalam hal ini AHP digunakan untuk mengetahui tujuan dari penelitian yaitu 

alternatif strategi pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten 

Kudus. Dalam hal ini analisis hierarki proses memiliki langkah-langkah untuk mengetahui 

hasil pengolahan data, yaitu: 

Langkah pertama adalah menentukan tujuan berdasarkan latar belakang masalah 

yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji alternatif strategi 

pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus yaitu 

bergabung dengan Wisata Colo yang merupakan pusat wisata sedangkan Rahtawu sebagai 

subwisata dari Colo, atau wisata Desa Rahtawu berdiri sendiri dalam mengembangkan 

potensi wisata. Serta pengkajian literatur terkait dengan materi penelitian, penyususnan 

daftar pertanyaan kepada pihak yang terkait, dan melakukan proses penyusunan dan 

persiapan survey lanjut serta perizinan untuk melakukan kegiatan survey. 

Langkah kedua menentukan kriteria, kriteria didapatkan dari hasil prasurvey dan 

wawancara mendalam terhadap narasumber yang dianggap penting dalam memberikan 

kewenangan dalam pemilihan alternatif seperti perangkat desa, Kecamatan dan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabuapten Kudus serta dinas yang terkait. 

Langkah ketiga menetukan alternatif. Alternatif yang telah dipilih adalah yang 

pertama, pengembangan wisata Desa Rahtawu yang bergabung dengan Wisata Colo atau 
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pengembangan wisata Desa Rahtawu berkembang sendiri dengan mengandalkan potensi 

sumber daya yang dimiliki.  

Langkah keempat menyebarkan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya kepada 

para narasumber yang terpilih wisata Desa Rahtawu, serta melakukan wawancara kepada 

pihak yang mengerti tentang Wisata Desa Rahtawu yaitu Perangkat Desa, Kecamatan, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabuapten Kudus, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kabupaten Kudus, Kepala Bappeda dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Langkah kelima menyusun matrik dari hasil rata-rata yang didapatkan dari 

responden dalam penelitian ini dan mendiskripsikan hasil wawancara yang didapat dari 

pihak yang terkait. Kemudian hasil tersebut akan diolah menggunakan aplikasi Expert 

Choice. Untuk memudahkan pemilihan alternatif strategi pengembangan Desa Rahtawu 

sebagai daya tarik di Kabuapten Kudus. 

Langkah keenam  menganalisis olahan dari Expert Choice untuk mengetahui hasil 

nilai dari inkonsistensi dan prioritas pemilihan alternatif. Jika nilai konsistennya lebih dari 

0.10 artinya hasil tersebut tidak konsisten, namun jika nilai tersebut kurang dari 0.10 maka 

hasil tersebut dikatakan konsisten. Dari hasil tersebut juga akan diketahui kriteria dan 

alternatif yang diprioritaskan.  

Langakah ketujuh yaitu menyusun kesimpulan dari hasil penelitian dan menyusun 

rekomendasi. 

Pembagian alternatif dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kemungkinan yaitu 

alternatif tersebut adalah yang pertama yaitu pengembangan wisata  Desa Rahtawu 

bergabung dengan Wisata Colo yang Wisata Colo merupakan pusat wisata sedangkan 

Rahtawu sebagai subwisata dari Colo atau biasa di sebut dengan pola hubungan  

subordinat. Kedua, wisata alam Desa Rahtawu berdiri sendiri dalam mengembangkan 

potensi wisata. Dimana kedua tempat tersebut sebagai pusat wisata. 

Pertimbangan penentuan kedua alternatif ini dilandasi sebagai berikut: 

a. Bergabung dengan Wisata Colo 

Alasannya: 

Karena secara geografis wisata Desa Rahtawu berdekatan dengan Wisata Colo 

yang merupakan wisata yang sudah berkembang, sehingga diharapkan akan memberikan 

dampak perkembanganya terhadap wisata Desa Rahtawu, secara fasilitas kebutuhan 

masyarakat Wisata Colo lebih lengkap dibandingkan dengan Wisata Desa Rahtawu 
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sehingga diharapkan akan terjadi pemekaran pelayanan fasilitas dan sarana seperti 

kesehatan, perdagangan dan jasa. Karakteristik alam yang sama dikarenakan merupakan 

daerah lereng muria, sehingga dalam pengembangannya objek yang disuguhkan akan lebih 

bervariasi. Akan menciptakan akses transportasi yang baru dengan membuka jalan baru 

antara Desa Rahtawu dengen Wisata Colo yang melewati Dusun Wetan Kali sehingga 

perkembangan perekonomian masyarakatnya akan meningkat. Dengan adanya 

penggabungan wisata Desa Rahtawu dengen Colo maka menumbuhkan perkembangan 

perekonomian yang baru dan dapat mencipkatan paket wisata antar daerah wisata. 

b. Berkembang sendiri 

Alasannya: 

Karena Desa Rahtawu mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah 

terlihat dari banyaknya objek wisata serta kesuburan pertanian di Desa Rahtawu, Desa 

Rahtawu salah satu pemasok sayur-sayuran di Kabupaten Kudus, sehingga jika objek 

wisata Desa Rahtawu berkembang akan mencipkatan produk baru bagi masyarakat, 

khususnya dalam pengembangan dan pengolahan sumber daya alam yang dijadikan 

makanan khas. Potensi sumber daya alam lainnya yaitu terdapat perkebunan kopi dan 

buah-buahan sehingga dapat menciptakan wisata buatan. Terdapat wisata pendakian 

gunung yang tidak ada di Wisata Colo yang menjadi andalan wisata Desa Rahtawu. 

Keramahan masyarakat Desa Rahtawu yang menjadi salah datu daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan. Jarak tempuh antara Desa Rahtawu dengen Colo terlalu jauh. 

Analisis dalam alternatif strategi pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik 

wisata di Kabupaten Kudus terdapat beberapa analisis yaitu: 

1) Analisis kondisi eksisting obyek wisata alam Desa Rahtawu di Kabupaten Kudus 

Analisis ini dilakukan dengan deskriptif untuk melihat kondisi eksisting yang terdapat 

di obyek wisata Desa Rahtawu. Kondisi yang dilihat sesuai dengan pengamatan 

langsung yang dilihat dari elemen pariwisata yang terdapat di kawasan tersebut, sesuai 

dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan. 

2) Analisis kriteria pengembangan Desa Rahtawu berdasarkan elemen pariwisata 

Analisis ini dilakukan dengan penilaian prioritas pengembangan elemen pariwisata 

untuk mendukung pengembangan Desa Rahtawu berdasarkan kuisioner yang 

diberikan kepada narasumber. Kuisioner narasumber tersebut berisikan pembobotan 

terhadap kriteria yang dapat mempengaruhi alternatif. Kriteria ini akan membentuk 
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pengembangan prioritas elemen yang mendukung alternatif terpilih berdasarkan 

elemen pariwisata. Kemudian kriteria tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam 

membentuk hierarki penentu analisis alternatif selanjutnya. 

3) Analisis alternatif pengembangan pariwisata alam Desa Rahtawu 

Alternatif ini dibutuhkan untuk mengetahui alternatif mana yang terpilih antara wisata 

Desa Rahtawu bergabung dengan Wisata Colo atau berkembang sendiri. Analisis ini 

menggunakan keseluruhan hasil dari Analysis Hierarchy Process (AHP) berdasarkan 

kuisioner para narasumber. Hal ini akan menjadi landasan utama dalam menentukan 

alternatif pengembangan wisata di Desa Rahtawu. 

Tahap analisis merupakan merupakan serangkaian proses yang berkesinambungan. 

Proses tersebut tersusun dalam suatu kerangka analisis yang digunakan dalam 

menganalisis fenomena yang terjadi. Pada keterkaitan analisis dapat diketahui input, 

proses dan output dari setiap analisis. Berikut merupakan analsisi analisis penelitian 

ini: 
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Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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1.9.3 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam 

list kebutuhan data di bawah ini: 

Tabel I.3 

Kebutuhan Data Penelitian 

No Sasaran Kebutuhan Data Metode Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Sumber  

Data 

1 Mengkaji kondisi 

eksisting wisata 

alam Desa Rahtawu 

 Kondisi Fisik  

 Aktivitas Wisata 

 Sarana Wisata 

Deskriptif Primer   Observasi 

Lapangan 

 Hasil 

Pengamatan 

 

2 Mengidentifikasi 

kriteria 

pengembangan 

Desa Rahtawu 

berdasarkan elemen 

pariwisata. 

 Kondisi Fisik 

 Elemen 

Pariwista 

 

Deskriptif 

 

Primer dan 

Sekunder 

 Observasi 

Lapangan 

 Kuisoner 

 Survey Instansi 

 

 Bappeda 

 Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

 Dinas Cipta 

karya dan Tata 

Ruang 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi 

dan 

Informatika. 

 Kecamatan 

 Perangkat Desa 

3 Mengidentifikasi 

alternatif 

pengembangan 

pariwisata alam 

Desa Rahtawu. 

 Kondisi 

eksisting wisata 

 Pemilihan 

alternatif 

pengembangan 

pariwisata 

- Pendapat 

narasumber 

- Bergabung  

- Berkembang 

sendiri 

AHP 

 

Primer dan 

Sekunder 

 Observasi 

Lapangan 

 Kuisioner 

 wawancara 

 

 Bappeda 

 Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

 Dinas Cipta 

Karya dan Tata 

Ruang 

 Dinas 

Perhubungan, 

komunikasi dan 

Informatika 

 Kecamatan 

 Perangkat Desa 

4 Menganalisis 

pengembangan 

Desa Rahtawu 

sebagai daya tarik 

wisata di Kabupaten 

Kudus. 

 Alternatif  yang 

terpilih terkait 

pengembangan 

Desa Desa 

Rahtawu 

Deskriptif 

 

Primer  Observasi 

 Kuisioner 

 wawancara 

 

 Hasil Analisis 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2014 
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1.9.4 Data dan Cara Mendapatkannya 

 

- Narasumber (interview) 

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi pada penelitian ini berupa 

wawancara terbuka dan mendalam yang dilakukan dengan kangka waktu yang telah 

ditentukan dengna daftar pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada 

instansi terkait yang dianggap mempunyai peran tenting dalam pengembangan 

kawasan wisata Desa Rahtau seperti Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang dan instansi lainnya, serta kepada baik tokoh masyarakat 

maupun pemuda-pemudi Desa Rahtawu yang dianggap mempunyai pengetahuan 

tentang potensi dan permasalahan di Desa Rahtawu. Tujuan utama dari hasil yang ingin 

dicapai peneliti adalah mengetahui perkembangan wisata Desa Rahtawu dan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam proses pengembangan wisata baik dari segi fisik 

maupun non-fisik. 

Wawancara yang dilakukan adalah berupa In Depth Interview yaitu diskusi secara 

bebas atau mendalam, jadi pertanyaan diskusi bisa meluas sesuai dengan yang 

dibutuhkan yang terjadi di lapangan dengan lawan bicara. Hal tersebut dilakukan 

karena untuk mendapatkan gambaran informasi yang lebih luas dan mendalam.  

- Jenis Data 

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder yang kedua dilakukan berdasarkan kajian literatur dan sasaran yang 

berkaitan dengan tujuan dari penelitina ini dengan mencari informasi yang relevan 

untuk memperkuat landasan penelitian. Data primer dilakukan dengan cara survey 

langsung ke lapangan dan data sekunder dilakukan dengan kajian literatur dan survey 

instansi terkait. Secara rinci kebutuhan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel kebutuhan data. 

1.10 Penentuan Narasumber 

Pada penelitian ini menggunakan narasumber yang dianggap mengerti permasalah 

yang ada di Desa Rahtawu terkait dengan pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik 

wisata, sehingga dijadikan pakar atau pihak yang akan di wawancarai guna memperoleh 

informasi dengan tema yang telah diangkat. Metode yang digunakan dalam pemilihan 

narasumber dalam penelitian ini adalah teknik sampling bertujuan (purposive sampling). 
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Dalam penelitian ini akan ditetapkan narasumber sebanyak 18 orang. Pertimbangan 

jumlah 18 orang adalah karena dalam penerapan metode AHP ukuran sampel yang 

digunakan adalah bebas. Masing-masing kelompok narasumber ditentukan dengan 

mempertimbangkan kemampuan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan pekerjaan 

yang sedang dipangku yang dibagi menjadi tiga kelompok yang pertama adalah kelompok 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tata 

Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kecamatan. Kelompok yang 

kedua adalah Tokoh masyarakat yaitu terdiri dari Kepala Desa, Kepala Setiap Dusun, 

Bayan, Serta Tokoh Pemuda dan Pemudi dan masyarakat Desa Rahatwu. Sedangkan 

kelompok ketiga adalah Kelompok Swasta (pedagang). Adapaun daftar narasumber adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel I.4 

Daftar Penentuan Kelompok Narasumber 

Kelompok 

Narasumber 
Narasumber Dasar Pertimbangan Jumlah 

Pemerintah 

Daerah 

Kepala Bappeda 

Sebagai unsur pembantu yang kepala daerah 

yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan pembangunan suatu daerah 

1 

Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kab. 

Kudus 

Sebagai pihak yang mempunyai kebijakan 

daerah dibidang pariwisata Kab. Kudus 1 

Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang 

Kab. Kudus 

Sebagai pihak yang mempunyai kebijakan di 

daerah dibidang Tata Ruang di Wilayah 

Kabupaten Kudus. 

1 

Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan 

Informatika 

Sebagai pihak yang mempunyai kewenangan 

daerah dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan berdasarkan sarana prasarana 

(umum) 

1 

Kepala Kecamatan 

Sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah 

kerja kecamatan yang dapat membrikan 

kebijakannya dalam pengembangan wilayah.  

1 

Kelompok  

Tokoh 

Masyarakat 

Kepala Desa 
Sebagai tokoh politik informal yang menjadi 

wakil dari masyarakat (Desa Rahtawu dan Colo) 
2 

Perangkat Desa 

bagian 

Pemerintahan 

Sebagai tokoh politik informal yang dapat 

mengurus segala adminsitrasi masyarakat terkait 

Desa Rahtawu 

1 

Kepala Dukuh 

(1,2,3,4) 

Sebagai tokoh masyarakat yang menjadi wakil 

dari masyarakat Dukuh.. 
4 

Bayan 
Sebagai tokoh masyarakat yang menjadi 

perwakilan Desa Rahtawu 
1 

Tokoh Pemuda dari 

Desa Rahtawu 

Sebagai tokoh pemuda yang menjadi wakil dari 

masyarakat Desa Rahtawu yang juga mengerti 

permasalahan di Desa Rahtawu 

2 
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Tokoh perempuan 

dari Desa Rahtawu 

Sebagai tokoh perempuan yang menjadi wakil 

dari masyarakat Desa Rahtawu yang juga 

mengerti permasalahan di Desa Rahtawu 

1 

Kelompok 

Swasta 

Kelompok 

Pengusaha 

Sebagai kelompok swasta yang diwakili oleh 

masing masing unit kegiatan usaha yang  

berkembang dominan baik secara badan hukum 

maupun perorangan 

2 

Jumlah 18 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2014 

1.11 Sistematika Penulisan 

BAB I Berisikan mengenai pendahuluan yang memiliki bagian-bagian latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, 

keaslian penelitian, posisi Penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, 

penentuan narasumber dan sistematika penulisan. 

BAB II Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai kajian literatur yang digukana untuk 

menunjang penelitian dalam bidang pariwisata yaitu tinjauan pariwisata, 

pariwisata alternatif, pertimbangan penentuan alternatif, pengembangan wisata, 

daya tarik wisata dan jenis daya tarik wisata. 

BAB III Berisikan mengenai gambaran kondisi eksisting wilayah studi Desa Rahtawu dan 

sebagian Wisata Colo. 

BAB IV Berisikan mengenai analisis kondisi eksisting kawasan wisata Desa Rahtawu, 

analisis kriteria pengembangan Desa Rahtawu berdasarkan elemen pariwisata, 

analisis alternatif pengembangan pariwisata alam Desa Rahtawu dan analisis 

pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik di Kabupaten Kudus. 

BAB V  Bab terakhir ini berikisan kesimpulan dan rekomendasi  

 

 

 


