
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang terdapat di Indonesia baik di 

perkotaan maupun di desa. Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup khususnya kebutuhan dasar. Menurut Word Bank kemiskinan merupakan fenomena 

multidimensional dalam bentuk kekurangan materi berupa makanan, perumahan, lahan, sumberdaya 

dan psikologis. Permasalahan kemiskinan dikawasan perkotaan seringkali dapat ditemukan di 

kampung kota. Kampung kota merupakan salah satu bentuk permukiman asli yang terdapat di 

Indonesia. Kampung kota memiliki luasan yang cukup besar dikawasan perkotaan yang umumnya 

berkembang secara organik, memiliki karakteristik desa atau merupakan pertengahan antara desa dan 

kota. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri kampung kota yaitu penduduk memiliki perilaku 

kehidupan pedesaan, kondisi fisik dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan 

bangunan tinggi dan pola penggunaan lahan campuran (Nursyahbani & Pigawati, 2015). Kampung 

kota juga kerap memiliki permasalahan seperti kemiskinan dan permukiman kumuh sehingga sering 

mendapatkan penilaian negatif.  

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia menampakan fenomena 

kampung kota yang lokasinya tersebar baik di kawasan pinggiran maupun di pusat kota. Kota 

Semarang memiliki permasalahan kemiskinan dan permukiman kumuh.  Jumlah warga miskin di Kota 

Semarang yaitu  367.848 jiwa atau sebesar 20,82% dari jumlah penduduk yang tersebar disetiap 

kecamatan yang ada di Kota Semarang (Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 tanggal 

13 Juli 2016). Sedangkan  permukiman kumuh juga tersebar di seluruh kecamatan yang terdapat di 

Kota Semarang. Sebagai bentuk inovasi dalam penanganan kemiskinan dan permukiman kumuh 

khususnya di kampung kota pemerintah Kota Semarang memiliki program yaitu kampung tematik. 

Program kampung tematik merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam mengurangi permasalahan 

yang terdapat di kampung kota dengan cara perbaikan lingkungan, pemenuhan sarana dan prasarana 

dasar serta upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengmbangan potensi lokal. 

Pelaksanaan program kampung tematik dilakukan di 177 kampung dalam jangka waktu tiga tahun 

mulai dari tahun 2016 hingga 2018. Kampung tematik yang potensial diarahkan untuk dikembangkan 

lebih lanjut menjadi kawasan wisata. 

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya strategis untuk mengatasi 

permasalahan kemiskinan. Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan 

masyarakat dan wisatawan (Soekadijo, 1996). Pengembangan sektor pariwisata lebih efektif karena 

dapat mengembangkan ekonomi, sosial, dan budaya secara bersamaan. Dengan demikian pariwisata 
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merupakan industri yang didorong pesat perkembangannya baik secara nasional maupun di daerah-

daerah. Kegiatan pariwisata berkaitan erat dengan lokasi wisata yang menawarkan kegiatan wisata dan 

wisatawan yang melakukan perjalanan wisata. Keterkaitan antara penawaran dan karakteristik 

wisatawan akan membentuk suatu sistem penawaran dan permintaan wisata. Artaksi wisata memiliki 

peran terpenting dalam penawaran  wisata. Selain atraksi wisata penawaran wisata juga dipengaruhi 

oleh pelayanan, transportasi, informasi, dan promosi (Gunn & Var, 2002).  Sedangkan dari segi 

wisatawan permintaan wisata akan membentuk segmentasi wisatawan tertentu yang dipengaruhi oleh 

kondisi psiko-sosio-fisiologis (Kay, 2009), geografis, keterkaitan produk, sosial ekonomi/demografis, 

distribusi wisata dan tujuan wisata (Gunn & Var, 2002). Kesesuaian antara penawaran wisata dan 

permintaan wisata akan menghasilkan kegiatan wisata yang berkelanjutan.  

Salah satu bentuk wisata yang banyak dikembangkan saat ini yaitu dalam bentuk desa wisata 

atau kampung wisata. Pengembangan wisata dalam bentuk kampung wisata sangat dipengaruhi oleh 

masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan wisata. Persepsi, pemahaman, dan partsipasi secara 

langsung dalam penyediaan atraksi wisata oleh masyarakat akan berdampak besar terhadap 

keberlangsungan wisata (Ferniza, 2017). Kampung wisata disatu sisi memberikan peluang yang lebih 

besar bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat secara langsung dari kegiatan wisata namun disisi 

lain memiliki tantangan yaitu kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan dan mengembangkan 

atraksi wisata, penyediaan sarana dan prasarana penunjang wisata. Untuk itu kelayakan finansial, 

sosial, dan ekonomi desa wisata akan menentukan keberlangsungan pengembangan kampung wisata 

(Sesotyaningtyas & Manaf, 2015). 

Wisata dengan bentuk kampung wisata di Kota Semarang dapat dijumpai pada kampung-

kampung tematik. Konsep kampung tematik awalnya dikembangkan di eropa dengan tujuan untuk 

meningkatkan ikatan sosial dan menambah sumber pendapatan melalui pengembangan tema tertentu 

seperti kuliner, kerajinan, sejarah dan lainnya (KłoczKo-GAjewsKA, 2013). Pengembangan potensi 

dalam bentuk kampung tematik sebenarnya lebih menekankan pada peningkatan inisiatif masyarakat 

untuk melakukan pengembangan (Idziak, Majewski, & Zmyślony, 2015). Program pengembangan 

kampung tematik di Kota Semarang dilakukan dalam periode waktu yang singkat dan bersamaan 

dapat mempengaruhi kesiapan kampung baik secara teknis pelaksanaan wisata maupun dalam 

mengembangkan wisata. Maka tidak jarang dalam pelaksanaan wisata sering mengalami stagnansi 

penawaran atraksi wisata sehingga tidak dapat memenuhi permintaan wisatawan, kurangnya kapasitas 

masyarakat dalam mengelola wisata, serta kurangnya kesiapan fasilitas penunjang wisata. 

Keberlangsungan kampung tematik erat kaitannya dengan kesesuaian tema yang diangkat dengan 

karakteristik kampung, kematangan konsep dan teknis pelaksanaan, serta partisipasi oleh masyarakat 

(Tamara & Rahdriawan, 2018).  
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Salah satu kampung tematik yang melakukan pengembangan wisata yaitu Kampung Jawi 

yang terdapat di Keluraan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Kampung Jawi 

termasuk salah satu kampung tematik yang dikembangkan lebih awal dan dijadikan sebagai proyek 

percontohan dengan mengakat potensi kebudayaan Jawa. Potensi kebudayaan Jawa di Kampung Jawi 

berupa pelestarian kesenian tradisional, tarian tradisional, kuliner, bahasa, serta nilai-nilai kebudayaan 

Jawa yang didukung dengan terdapatnya penggiat seni serta budayawan. Dengan demikian bentuk 

kegiatan wisata di Kampung Jawi adalah wisata budaya. Wisata budaya merupakan bentuk perjalanan 

yang dimotifasi oleh kebudayaan baik dalam bentuk belajar seni, pertunjukan, maupun tur budaya 

(Chai, 2011). Kegiatan wisata budaya juga merupakan bentuk penilaian dan apresiasi terhadap sejarah 

maupun tradisi masyarakat setempat (Abascal, Fluker, & Jiang, 2016). Atraksi wisata di Kampung 

Jawi dapat ditemukan dalam bentuk paket wisata dan event wisata. Saat ini atraksi wisata di Kampung 

Jawi belum terlalu banyak dan masih terus dikembangkan.  

Pengembangan pariwisata sangat bergantung dengan masyarakat selaku penyedia dan 

pengelola kegiatan wisata termasuk di Kampung Jawi. Kemampuan masyarakat dalam memposisikan 

perannya dalam pariwisata sangat berpengaruh terhadap penawaran wisata (Ferniza, 2017). 

Karakteristik masyarakat  yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh industri berdampak terhadap 

waktu kegiatan wisata yang sebagian besar hanya dapat dilakukan diluar waktu kerja. Selain itu dalam 

pengembangan wisata di Kampung Jawi juga tidak didukung sepenuhnya oleh anggota masyarakat. 

Selain dari kondisi sosial masyarakat Kampung Jawi juga memiliki kendala dalam pengembangan 

infrastruktur pendukung kegiatan wisata berupa akses jalan dan jembatan menuju Kampung Jawi yang 

sempit dan sering mengalami kerusakan. Karakteristik wilayah di Kelurahan Sukorejo yang rentan 

terhadap longsor dan gerakan tanah sering menyebabkan kerusakan yang berulang. Selain 

infrastruktur, Kampung Jawi  belum dilengkapi dengan fasilitas dasar untuk wisatawan seperti toilet 

umum dan parkir.  

 Dari segi permintaan wisata saat ini Kampung Jawi belum terdapat segmentasi pasar utama 

atau khusus dalam menawarkan kegiatan wisata. Segmentasi pasar akan memudahkan pengembangan 

baik untuk mendapatkan gambaran kebutuhan wisatawan. Saat ini pengunjung Kampung Jawi 

sebagian besar berasal dari luar kota maupun dalam Kota Semarang. Kunjungan berasal dari sekolah, 

instansi pemerintah, dan masyarakat yang melakukan liburan.  Saat ini kuantitas kunjungan wisatawan 

cenderung stagnan dan hanya mengalami sedikit perkembangan. Selain itu atraksi wisata yang 

dikembangkan juga cenderung stagnan sehingga berdampak terhadap   kunjungan. Atraksi wisata 

merupakan faktor terpenting terpenting dalam pengembangan wisata (Wibowo & Ma’rif, 2014).  

Dengan demikian pariwisata di Kampung Jawi masih memiliki banyak kendala sebagai kawasan 

wisata. Maka dari itu perlu adanya kajian pariwisata di Kampung Jawi sebagai kawasan wisata 

berdasarkan aspek permintaan wisata, penawaran wisata, dan kesesuaian antara keduanya sehingga 
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dapat dijadikan rekomendasi dan pembelajaran dalam mengembangkan kampung tematik khususnya 

Kampung Jawi di masa yang akan datang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terdapat di Kota Semarang. Suryawati 

(2005) menyatakan kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk hidup dan bekerja (kemiskinan absolut), 

ketidakterjangakauan pembangunan (kemiskinan relatif), budaya seperti kemalasan dan tidak mau 

memperbaiki kualitas hidup (kemiskinan kultural), rendahnya akses terhadap sumberdaya sosial 

budaya dan sosial politik yang menyebabkan suburnya kemiskinan (kemiskinan struktural). Kota 

Semarang sendiri membagi kemiskinan menjadi tiga tingkatan yaitu hampir miskin, miskin, dan 

sangat miskin yang tersebar seluruh wilayah yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan hasil verifikasi 

penduduk miskin Kota Semarang didapat 97.564 KK / 313.258 jiwa atau 20,85% penduduk miskin. 

Sebaran kemiskinan di Kota Semarang kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 1.1. Kampung Jawi 

terletak Kelurahan Sukorejo yang merupakan kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di 

Kecamatan Gunungpati yaitu 2.130 penduduk hampir miskin dan 1.423 penduduk miskin (Bappeda 

Kota Semarang, 2015).  

Salah satu pilihan lokasi tempat tinggal bagi masyarakat golongan ekonomi menengah 

kebawah yaitu di kampung kota. Di Kota Semarang kampung kota tersebar baik di pusat kota maupun 

di pinggiran kota. Kampung kota umumnya dihuni oleh masyarakat pendatang dan masyarakat asli 

yang berkembang setiap tahunnya. Perkembangan penduduk di kampung kota yang tidak terkendali 

berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Selain itu kampung kota juga dicirikan dengan akses 

sarana dan prasarana dasar yang rendah, kerapatan bangunan tinggi, dan kualitas lingkungan yang 

buruk. Sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan dan permukiman kumuh di Kota Semarang 

pemerintah memiliki program yaitu kampung tematik. Kampung tematik merupakan bentuk inovasi 

pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

lebih memfokuskan pada perbaikan lingkungan, pemenuhan sarana dan prasarana dasar serta 

peningkatan perekonomian penduduk. KłoczKo-GajewsKA (2013) menyebutkan munculnya konsep 

kampung tematik bertujuan untuk  meningkatkan ikatan sosial masyarakat dan sebagai sumber 

perndapatan tambahan melalui pengembangan tema tertentu yang dapat diangkat dari kuliner,  

kerajinan, sejarah dan lainnya.  
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Program kampung tematik merupakan salah satu bagian dari program Gerbang Hebat yang 

dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang sebagai penanggungJawab program. Program ini 

menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 200.000.000,00 untuk satu kampung. Pelaksanaan program 

kampung tematik melibatkan 177 kampung yaitu satu kelurahan satu kampung yang dilaksanakan dari 

tahun 2016 hingga 2018. Pada tahapan pertama tahun 2016 telah direalisasikan 32 kampung tematik 

sebagai pilot projec tyaitu setiap kecamatan memiliki dua kampung yang akan dikembangkan. Pada 

tahapan pertama pelaksanaan kampung tematik belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan program 

secara tertulis sehingga belum terdapat pelaksanaan yang sistematis. Pada tahun berikutnya yaitu 2017 

dilaksanakan pengembangan kampung tematik untuk 80 kampung yaitu mengalami peningkatan 

kuantitas  menjadi 5 kampung perkecamatan. Pada tahap kedua ini telah terdapat panduan teknis 

pelaksanaan kampung tematik. Sedangkan untuk tahun 2018 dilakukan pembangunan sisanya yaitu 65 

kampung sisanya. 

Program kampung tematik dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Setelah berakhirnya 

pelaksanaan program kampung tematik terdapat kampung yang berhenti berkembang dan kampung 

tematik yang tetap terus berkembang. Tamara dan Rahdriawan (2018) dalam penelitiannya terhadap 

pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang menjelaskan faktor kegagalan kampung tematik 

disebabkan oleh  kurangnya perencanaan konsep kampung dan teknis proses pelaksanaan, tema 

dengan potensi kampung tidak sesuai, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. 

Walaupun demikian juga terdapat kampung tematik yang masih konsisiten serta lebih berkembang 

setelah adanya program kampung tematik salah satunya yaitu Kampung Jawi. Kampung  Jawi 

merupakan kampung tematik yang mengangkat tema kebudayaan Jawa sebagai tema. Kampung Jawi 

awalnya mulai dirintis dari tahun 2011 oleh tokoh masyarakat Kampung Jawi sebagai kawasan yang 

berbudaya. Saat itu Kampung Jawi yang terdapat di RW 1 Kelurahan Sukorejo lebih dikenal dengan 

nama Kalialang Lama. Pada tahun 2016 dengan adanya program kampung tematik, Kampung Jawi 

dipilih sebagai salah satu pilot project bersama dengan 31 kampung tematik lainnya. Dengan adanya 

program kampung tematik Kampung Jawi mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa pendanaan, 

pengembangan sumberdaya manusia, dan perbaikan lingkungan sehingga untuk pengembangan 

kawasan.  

Alokasi program kampung tematik lebih sebagian besar diperuntukan untuk perbaikan 

lingkungan permukiman. Di Kampung Jawi pelaksanaan program kampung tematik berupa pembuatan 

gapura, perbaikan jalan, penataan lingkungan, perbaikan persampahan, perbaikan saluran drainase dan 

pelatihan keterampilan. Setelah program berkahir keberlanjutan kampung tematik baik berupa 

perawatan lingkungan pasca program dan mengembangan lanjutan diserahkan sepenuhnya kepada 

masyarakat. Pemerintah hanya menjalankan fungsi kontrol terhadap keberlangsungan kegiatan di 

Kampung Jawi. Keuntungan Kampung Jawi sebagai salah satu Kampung tematik yaitu lebih  
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diprioritaskan untuk dikembangkan dan mendapatkan bantuan oleh pemerintah. Namun dalam 

pelaksanaannya tidak semua pengadaan bantuan dapat dimasukan dalam musyawarah rencana 

pembangunan kelurahan. Selain itu pengembangan kampung tematik secara massal menyebabkan 

tidak semua kampung dapat terfasilitasi lebih lanjut untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan 

wisata.  

Keberlangsungan kegiatan pariwisata sangat erat kaitannya dengan permintaan dan 

penawaran wisata (Gunn, 1993). Saat ini di Kampung Jawi telah terdapat kelompok sadar wisata dan 

masyarakat yang aktif dalam dalam mengelola kegiatan wisata. Namun dalam pelaksanaan Kampung 

Jawi sebagai kawasan wisata masih terdapat kelompok masyarakat yang kontra dengan 

dikembangkannya kegiatan pariwisata di Kampung Jawi. Dengan demikian dibutuhkan waktu yang 

lebih lama dan pendekatan yang lebih baik untuk membentuk persepsi masyarakat agar mau terlibat 

dalam kegiatan wisata. Selain itu karakteristik masyarakat yang sebagian besar merupakan buruh 

industri menyebabkan penyelenggaraan kegiatan wisata hanya dapat dilakan pada hari libur. 

Permintaan kegiatan wisata pada hari kerja dapat dilakukan namun masyarakat tidak dapat melayani 

wisatawan dengan maksimal. Jika ditinjau dari sarana pendukung dan infrastruktur untuk kegiatan 

wisata, promosi, pendanaan di Kampung Jawi juga masih minim. Atraksi dalam bentuk fisik 

lingkungan yang mencirikan kebudayaan Jawa hanya berupa mural di beberapa lokasi saja.  Selain itu 

terbatasnya kondisi sarana dan prasarana penunjang seperti lebar jalan masih sempit dan sering rusak, 

longsor disekitar jembatan penghubung Kampung Jawi yang mengakibatkan terputusnya akses menuju 

kawasan. Saat berlangsungnya kegiatan wisata untuk parkir kendaraan juga masih dilakukan 

disepanjang jalan atau dipekarangan rumah warga sehingga tidak dapat memuat kendaraan dengan 

ukuran besar seperti bis. Sarana penunajng wisata seperti toilet umum dan toko suvenir yang 

merupakan sarana dasar yang umumnya terdapat pada lokasi wisata juga masih belum tersedia. Hal ini 

menjadi tantangan bagi Kampung Jawi dalam kegiatan pariwisata. 

Berdasarakan kondisi pariwisata di Kampung Jawi kesesuaian penawaran dan permintaan 

merupakan hal yang mendesak dikaji untuk melihat kondisi wisata di Kampung Jawi, Kelurahan 

Sukoharjo, Kota Semarang. Untuk itu penelitian ini merumuskan research question yaitu “Bagaimana 

kondisi wisata budaya di  Kampung Jawi berdasarkan aspek penawaran dan permintaan?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran  dari penelitian adalah akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis Wisata Budaya Kampung Jawi di  Kota 

Semarang Berdasarkan Aspek Penawaran dan Permintaan. 
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1.3.2 Sasaran 

Tahapan untuk mencapai tujuan penelitian Wisata Budaya Kampung Jawi di  Kota Semarang 

Berdasarkan Aspek Penawaran dan Permintaan. dilakukan melalui sasaran sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting wisata di Kampung Jawi  

2. Menganalisis kondisi penawaran objek wisata di Kampung  Jawi 

3. Menganalisis kondisi permintaan wisatawan di Kampung Jawi 

4. Menganalisis kesesuaian antara penawaran dan permintaan wisata di Kampung Jawi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian “Wisata Budaya Kampung Jawi di  Kota Semarang Berdasarkan Aspek 

Penawaran dan Permintaan” memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis, sebagai penelitian lanjutan dan mengembangkan penelitian yang telah ada 

sebelumnya 

2. Manfaat praktis, untuk pemerintah Kota Semarang dan masyarakat yaitu dapat dijadikan 

referensi dalam mengembangkan kampung tematik yang telah khususnya untuk pariwisata 

serta. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian mencakupi ruang lingkup wilayah ruang 

lingkup materi. 

 

1. 5. 1  Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Kampung Jawi yang secara 

administrasi terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Kelurahan 

Sukorejo merupakan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah penduduk miskin besar diantara 

kampung tematik lainnya yaitu 1.047 KK. Kawasan Kampung Jawi terletak di RW 1 yang terdiri dari 

7 RT. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kampung Jawi adalah sebagai berikut :  

 Sebelah utara berbatasan dengan  : RW 2 Kelurahan Sukorejo 

 Sebelah timur berbatasan dengan : RW 9 dan RW 7 Kelurahan Sukorejo 

 Sebelah selatan berbatasan dengan : RW 12 Kelurahan Sukorejo 

 Sebelah barat berbatasan dengan  : Kelurahan Sadeng 

 

1. 5. 2  Ruang Lingkup Materi 

Ruang Lingkup materi dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan analisis pelaksanaan 

Kampung Jawi sebagai kawasan wisata budaya di Kota Semarang berdasarkan aspek penawaran dan 
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permintaan wisata. Penawaran wisata terdiri dari aspek-aspek yang berkaitan dengan lokasi wisata. 

Aspek yang mempengaruhi penawaran wisata dijabarkan menjadi  atraksi, pelayanan, informasi dan 

promosi transportasi, sarana dan prasarana pendukung (Gunn & Var, 2002), dan masyarakat 

kelembagaan sebagai  substansi kajian.  Sedangkan untuk aspek permintaan wisata berkaitan dengan 

analisis segmentasi wisatawan. Aspek yang mempengaruhi permintaan wisatawan meliputi 

sosioekonomi/demografis, geografis, penilaian terhadap produk wisata, dan psikografis wisatawan. 

Pariwisata merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara daerah yang menyediakan kegiatan 

wisata atau menawarkan wisata dengan wisatawan. Untuk itu penelitian ini juga mengkaji kesesuaian 

antara penawaran wisata dengan permintaan wisata.  Alur dari penelitian ini dimulai dari melihat 

karakteristik dan gambaran umum Kampung Jawi sebagai dalam pariwisata, kemudian menganalisis 

penawaran wisata dan permintaan wisata, dan kesesuaian antara penawaran dan permintaan wisata. 

Defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan 

penelitian batasan kedalaman lingkup materi yang dikaji. Berikut merupakan defenisi operasional 

yang digunakan. 

1. Pariwisata : segala bentuk perjalanan kecuali perjalanan komuter (Gunn & Var, 2002) yang 

bertujuan untuk menikmati segala bentuk perjalanan dan proses wisata itu sendiri (Spillane, 

1991). 

2. Wisata budaya: merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

orang untuk belajar budaya atau rekreasi dengan memanfaatkan atraksi budaya yang ada 

pada suatu tempat. 

3. Penawaran wisata : merupakan segala bentuk baik berupa kegiatan atau lokasi yang 

disediakan untuk pengunjung (Gunn & Var, 2002) 

4. Permintaan wisata : merupakan segala bentuk yang  diinginkan, dibutuhkan, bersedia dibayar 

oleh masyarakat dalam kegiatan wisata (Gunn & Var, 2002) dan didukung dengan 

kemampuan daya beli wisatawan (Yoety, 2008) 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1.  2 
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1.7 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian mengenai wisata budaya di Kampung Jawi berdasarkan 

penawaran dan permintaan wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

dalam tahap-tahap penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan lebih menekankan pada 

generalisasi makna dari hasil penelitian ( Anggito, 2018). Sedangkan pendekatan kuantitatif diartikan 

sebagai suatu pendekatan dengan data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis lainnya 

yang dapat dikuantifikasi dan diolah secara statistik  (Yusuf, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan pendekatan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk menjelaskan 

setiap elemen-elemen dari permintaan dan penawaran wisata.  

Penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan untuk memberikan gambaran umum. 

Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan yang muncul dalam studi kualitatif 

tidak semua masalah dapat diterima dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif (Brannen, 2005). 

Pendekatan kualitatif lebih banyak digunakan dalam mengkaji penawaran wisata. Sedangkan 

pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengkaji permintaan wisata. Pendekatan kualitatif digunakan 

untuk mengkaji kondisi eksisting penawaran pariwisata dengan melakukan wawancara kepada faktor 

kunci yang merupakan pelaksana yang terlibat dalam kegiatan wisata di Kampung Jawi yaitu 

kelompok sadar wisata Kampung Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Dinas Pariwisata 

Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang sebagai instansi yang terlibat dalam pengembangan 

Kampung Jawi. Dengan demikian pendekatan kualitatif dan kuantitatif nantinya akan mendukung 

analisis satu dengan yang lainnya. Pendekatan pengumpulan data kuantitatif digunakan untuk 

mengidentifikasi karakteristik wisatawan yang dilihat dari aspek sosial, ekonomi, demografis, 

geografis, penilaian terhadap produk wisata, psikografis, serta penilaian wisatawan terhadap objek 

wisata. Pengumpulan data yang dilakukan melalui kuisioner, wawancara, dan observasi lapangan. 

Untuk pengambilan data melalui kuisioner digunakan sebanyak 40 orang sampel. Teknik pengambilan 

sampel yaitu insidental sampling yang diambil saat kegiatan pasar Jaten Kampung Jawi dengan 

kriteria yaitu pengunjung bukan merupakan masyarakat  Sukorejo, tujuan perjalanan merupakan 

kunjungan wisata, dan untuk rombongan hanya diambil beberapa perwakilan saja sebagai responden 

 

1.8 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian disusun sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penelitian. 

Tahapan penelitian terdiri dari tahapan persiapan penelitian dan tahapan pelaksanaan penelitian.  
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1. Tahap persiapan penelitian 

Tahapan pesiapan penelitian terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum 

melaksanakan penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran 

umum mengenai tema dan lokasi penelitian yaitu pariwisata di Kampung Jawi. Pada tahapan ini 

akan didapat latar belakang pelaksanaan penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, 

gambaran umum kondisi pariwisata di Kampung Jawi sehingga dapat digunakan untuk 

merumuskan metode penelitian yang akan digunakan, analisis penelitian, dan pembuatan 

instrumen penelitian yang sesuai.  

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian merupakan tahapan yang dilakukan secara sistematis 

sehingga dapat menghasilkan informasi secara mendalam dan akurat dari kegiatan penelitian. 

Berikut merupakan tahap pelaksanaan penelitian. 

a. Survey lapangan 

Survey lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data pimer menggunakan instrumen 

penelitian. Dalam penelitian ini instumen yang digunakan beupa kuisioner, wawancara, dan 

observasi. Suvey di lakukan sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Pelaksanaan suvey 

yang baik akan menghasilkan data yang akurat sehingga dapat di gunakan untuk analisis. 

b. Kompilasi data 

Kompilasi data merupakan kegiatan perekapan data hasil survey sehingga menjadi lebih 

terstruktur. Pada tahapan ini dilakukan peninjauan tehadap data yang telah didapatkan 

selama suvey lapangan. Selanjutnya data akan dikelompokkan berdasarkan tema informasi. 

Untuk data hasil wawancara dilakukan pengkodean yaitu dengan pemberian kode pada 

informasi yang dipeoleh dari Jawaban responden. Pengkodean bertujan untuk mempermudah 

dalam melakukan pemilahan dan analisis terhadap data. Kode dibuat bedasarkan tema-tema 

yang diangkat dan responden penelitian. Berikut merupakan keterangan pengkodean yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

  

 

Dalam pengkodeaan hasil wawancara data dikelompokan bedasakan tema 

pembahasan. Berikut merupakan kode-kode yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

Tema/ Subtema/ Responden/ Nomor Urut Jawaban 
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Tabel 1. 1 

Pengkodean Hasil Wawancara 

Tema Sub Tema Responden Nomor Urut 

Jawaban 

 Kampung 

tematik (KT) 

 

- Tujuan kampung tematik (1) 

- Alasan pemilihan Kampung 

Jawi (2 

- Panduan teknis (3) 

- Peran stakeholder (4) 

 

 Bappeda Kota 

Semarang (B) 

 Dinas Pariwisata 

Kota Semaang (DP) 

 Pemerintah 

Kecamatan 

Gunungpati (KG) 

 Pemerintah 

Kelurahan Sukorejo 

(KS) 

 Kelompok sadar 

wisata Kampung 

Jawi (KSW) 

Nomor Urut Jawaban 

 Gambaran 

umum wisata 

Kampung 

Jawi (GUW) 

 

- Sejarah Kampung Jawi (1) 

- Pengembangan desa wisata 

(2) 

- Target pengembangan(3) 

- Potensi wisata (4) 

- Dampak wisata (5) 

 Penawaran 

wisata (PW) 

 

- Promosi (1) 

- Sosial masyarakat2) 

- Event Kampung Jawi (3) 

- Sarana dan Prasarana (4) 

- Pelayanan (5) 

- Pendanaan (06) 

 Permintaan 

wisata (PN) 

- Segmentasi wisatawan (1) 

 

 Sumber : hasil analisis, 2018 

c. Analisis data 

Pada tahapan ini dilakukan analisis dari data yang telah dikompilasi sebelumnya. Penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskiptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis data hasil kuisioner yaitu penilaian wisata kampung oleh 

wisatawan. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari 

hasil wawancara dan survey lapangan. 

d. Pelaporan  

Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari penelitian yaitu dengan membuat laporan 

akhir. Laporan akhir berisi informasi dan kesimpulan yang didapatkan dari kompilasi data 

dan analisis data. 

1.9 Teknik Pengumpulan Data 

Kualitas data penelitian dipengaruhi oleh kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 

(Sugiyono, 2013). Kualitas instrumen berkaitan dengan validitas dan reabilitas instrumen sedangkan 

kualitas pengumpulan data dilihat dari ketepatan cara yang digunakan. Instrumen dan teknik 

pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang berkualitas. Teknik pengumpulan data 

dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan 

yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapatkan secara 

langsung dilapangan. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan berupa wawancara, observasi 
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dan kuisioner. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan melakukan telaah pada dokumen pada 

instansi terkait.  

A. Data primer 

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber data. Teknik 

pengumpulan data primer yang digunakan yaitu dengan kuisioner, observasi, dan wawancara.  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung 

oleh pewawancara kepada responden (Sugiyono, 2013). Teknik wawancara digunakan untuk menggali 

informasi secara lebih lengkap dan mendalam. Pelakasanaanya wawancara dilakukan secara 

terstruktur dan eksploatif sehingga menghasilkan data yang lebih komplit. Wawancara terstruktur 

digunakan untuk menggali informasi wajib yang harus diketahui sehingga terdapat instrumen dan 

alternatif Jawaban yang digunakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menggali 

lebih lanjut informasi kepada responden tanpa adanya pedoman wawancara terstruktur namun telah 

terdapat garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik pengumpulan data ini digunakan 

untuk memperoleh informasi terkait kondisi pariwisata, konsep penembangan wisata, serta kondisi 

permintaan dan penawaran wisata berdasarkan penjelasan dai faktor kunci pelaksana wisata yaitu 

pemerintah dan masyarakat Kampung Jawi. Wawancara dilakukan kepada kolompok sadar wisata, 

ketua RW, tokoh masyarakat Kampung Jawi, Bappeda Kota Semarang, Dinas Pariwisata Kota 

Semarang, pemerintah Kecamatan Gunungpati dan pemerintah Kelurahan Sukorejo. 

2. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada 

responden (Sugiyono, 2013). Pertanyaan yang digunakan bisanya berupa pertanyaan tertulis yang 

nantinya akan diisi oleh responden. Kuisioner yang telah dilengkapi diberikan kembali kepada 

peneliti. Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data secara efisien dan efektif. Dalam 

pengumpulan data menggunakan kuisioner variabel yang digunakan telah jelas serta telah terdapat 

pilihan Jawabannya. Kuisioner digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi karakteristik 

wisataa dan penilaian wisata di Kampung Jawi. 

Dalam penelitian ini teknik pemilihan sample yang digunakan adalah purposive sampling 

dimana terdapat kriteria-kriteria khusus untuk untuk wisatawan yang akan dijadikan responden. 

Tahapan awal dilakukan pendefenisian terhadap wisatawan yang akan dijadikan sebagai responden 

penelitian. Wisatawan merupakan pengunjung yang datang ke Kampung Jawi baik untuk tujuan 

belajar maupun rekreasi. Wisatawan harus memenuhi persyaratan yaitu melakukan kunjungan ke 

Kampung Jawi dalam rentan waktu Januari 2018 hingga oktober 2018. Wisatawan yang melakukan 

perjalanan wisata berkelompok diambil beberapa sample saja. Pengambilan sample wisatawan yang 

akan dijadikan sebagai responden dilakukan secara insidental pada saat kegiatan atau event di 
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Kampung Jawi. Hal ini disebabkan karena atraksi wisata sebagian besar seperti pertunjukan kesenian 

hanya dapat ditemukan pada waktu-waktu tertentu. Data didapat dari kuisioner pengunjung Kampung 

Jawi dengan jumlah sampel 40 orang. 

3. Observasi lapangan  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses-proses pengamatan 

baik kepada orang-orang maupun objek-objek tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini 

dilakukan observasi untuk mengetahui informasi dan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. 

Kegiatan observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai gambaran 

keberlangsungan kegiatan wisata, kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.  

 

B. Data sekunder 

Dalam pengumpulan data sekunder digunakan teknik pengumpulan data berupa: 

1. Studi Literatur 

Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dilakukan dengan mengkaji literatur yang 

berkaitan dengan penelitian yang serupa sebelumnya. Kajian literatur dilakukan untuk menguatkan 

penelitian serta membantu dalam melakukan observasi dilapangan. Kajian literatur dapat berasal dari 

web, jurnal, buku serta sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian.  

2. Studi Dokumen Instansi 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dari istansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian. Studi dokumen instansi dalam penelitian ini ditujukan kepada 

Bappeda sebagai penanggung Jawab penyelenggaraan kampung tematik di Kota Semarang.  

 

1.10 Metode Analisis 

Dalam penelitian ini digunakan metode kombinasi anatara kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kuantitatif digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap data secara statistik. Sedangkan metode 

kualitatif digunakan untuk mempertajam hasil analisis metode kuantitatif. Untuk tahapan pengolahan 

data dilakukan setelah pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan 

dianalisis. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif  

merupakan teknik analisis menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat) berdasarkan fakta – fakta eksisiting. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan dan mengambarkan karakteristik dari aspek permintaan dan penawaran dari data 

hasil kuisioner, wawancara, dan observasi lapangan yang berkaitan dengan penelitian permintaan dan 

penawaran wisata di Kampung Jawi. Berikut merupakan penjelasan jenis analisis yang digunakan 

dalam penelitian : 
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a. Analisis deskriptif kualitatif 

Analisis deskriptif dalam penelitian  ini digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting dan 

karakteristik penawaran wisata di kawasan Kampung Jawi. Substansi yang dilihat yaitu komponen 

penawaran wisata yaitu atraksi wisata, pelayanan, promosi dan informasi, transportasi, sarana dan 

prasaran wisata, masyarakat dan kelembagaan, dan faktor lainnya pendukung penawaran wisata. 

Analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan terhadap hasil observasi kondisi 

eksisting kawasan, wawancara dengan ahli dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata 

di Kampung Jawi. Dengan analisis ini akan didapatkan gambaran dan kondisi ketersediaan komponen 

penawaran pariwisata di Kampung Jawi.  

b. Analisis deskriptif statistik 

Analisis deskriptif statistik adalah merupakan teknik analisis dengan cara menggambarkan 

data yang dimiliki secara statistik yaitu dengan cara menata data. Penyajian data yang ada pada 

analisis deskriptif statistik dapat melalui tabel, grafik, diagram (batang, lingkaran dan pencar) 

lingkaran, polygon, histogram, perhitungan mean, median, modus, persentil, quartil, desil, perhitungan 

penyebaran data dan melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Dalam 

penelitian statistik deskriptif dilakukan untuk menganalisis kondisi permintaan dan penawaran wisata. 

Metode deskriptif  kuantitatif dilakukan dengan menggambarkan suatu fenomena atau hubungan 

fenomena seara sistematis, akurat, dan faktual. Statistik deskriptif diggunakan dalam analisa data 

dengan alat bantu statistik. 

Dalam penelitian teknik analisis deskriptif ditujukan untuk memberi gambaran mengenai 

kondisi Kampung Jawi berdasarkan faktor-faktor permintaan wisata. Setiap faktor-faktor dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif.  Dalam analisis permintaan wisata akan dilakukan analisis dengan 

mengelompokan wisatawan berdasarkan karakteristik permintaan terhadap produk wisata, geografis, 

sosioekonomi/demografis dan psikografis. darAkan didapat kecenderungan wisatawan yang 

berkunjung di Kampung Jawi yang dilihat dari karakteristik sosial ekonomi, geografis, produk wisata, 

dan psikologis wisatawan. 
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1.11 Kerangka Analisis 

Input Proses Output 

  
 
 
 
 
  

 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1.  3 
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1.12 Sitematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir dibagi menjadi 5 (lima) BAB , yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penulisan tugas akhir, perumusan masalah penelitian, tujuan dan 

sasaran,manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yaitu  ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, kerangka analisis, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR PENGEMBANGAN KAMPUNG JAWI SEBAGAI KAWASAN 

WISATA BUDAYA KOTA SEMARANG 

Bab ini menjelasan kajian literatur terkait judul dan tema yang diambil mengenai kampung kota, 

kemiskinan dan permukiman kumuh, pengertian pariwisata, jenis-jenis pariwisata, sistem pariwisata, 

penawaran pariwisata, permintaan pariwisata, wisata budaya, pengembangan pariwisata, kampung 

tematik, program kampung tematik di Kota Semarang,ulasan penelitian terdahulu dan sintesa literatur.  

BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG JAWI 

Bab ini berisi tinjauan umum Kampung Jawi dilihat dari lokasi, penggunaan lahan, sejarah,  kondisi 

wisata dan potensi dan masalah Kampung Jawi. Kondisi wisata yang dibahas berupa atraksi wisata, 

sarana pendukung, prasarana pendukung, dan promosi wisata. 

BAB IV ANALISIS PERMINTAAN  WISATA, PENEWARAN WISATA, DAN KESESUAIAN 

PERMINTAAN DAN PENAWARAN WISATA DI KAMPUNG JAWI 

Bab ini menjelaskan pembahasan berupa kajian analisis berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian. 

Pembahasan diawali dengan analisis penawaran wisata di Kampung Jawi kemudian dilanjutkan 

dengan analisis permintaan wisata di Kampung Jawi sehingga didapat kondisi permintaan dan 

penawaran wisata di Kampung Jawi. Analisis penawaran wisata terdiri dari analisis atraksi, pelayanan, 

informasi dan promosi, transportasi, sarana dan prasarana, serta masyarakat dan kelembagaan. 

Analisis permintaan wisata terdiri dari analisis sosioekonomi/demografis, geografis, produk wisata, 

dan psikografis. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian permintaan dan penawaran wisata di 

Kampung Jawi.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan 


