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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.     Latar Belakang Masalah 

     Indonesia adalah sebuah negara yang yang terdiri dari pulau – pulau. Pulau – pulau yang 

ada di Indonesia terdiri dari beberapa provinsi yang didalamnya terbagi menjadi beberapa 

kabupaten dan kota. Setiap kota yang ada di Indonesia memiliki daya tariknya sendiri – sendiri, 

termasuk kota Rembang.  

 

     I.1.1.     Rembang 

     Rembang adalah adalah salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Tengah, yang 

memiliki daya tarik atau potensi pariwisata yang cukup tinggi. Kabupaten Rembang terletak di 

ujung paling timur dari laut Jawa bagian Tengah, dan berada di lintang antara 111° 00”-111° 

30” BT dan 06° 30”-07° 60” LS. Kabupaten Rembang sebagian besar wilayahnya adalah 

daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara dari pulau Jawa atau jaraknya sekitar 

62 km. Ketinggian terendah dari kabupaten Rembang adalah 0 meter, sedangkan ketinggian 

tertinggi dari kabupaten Rembang adalah 806 meter dari permukaan laut, dan ketinggian 

tersebut terletak pada Gunung Lasem (Rembang dalam Angka 2010 dalam Putra, 2014). 

 

 

Gambar 1.1.  Peta Kabupaten Rembang 

Sumber: rembangkab.co.id 
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     Kota Rembang merupakan ibukota dari kabupaten Rembang, yang didalamnya  memiliki 

beberapa kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Bulu, Gunem, Kaliori, Kragan, Lasem, 

Pamotan, Pancur, Rembang, Sale, Sarang, Sedan, Sluke, Sulang, dan Sumber. Selain itu, 

kota Rembang termasuk kedalam sebuah wilayah pinggiran utara di Jawa Tengah yang 

strategis, karena kota Rembang terletak pada persimpangan antara jalur lalu lintas : 

 Rembang menuju kota Tuban dan Surabaya (ke arah Timur) 

 Rembang menuju kota Blora (ke arah Selatan) 

 Dan Rembang menuju kota Pati dan Semarang (ke arah Barat) 

Lokasi strategis dari kota Rembang, dapat membuat kota Rembang menjadi mudah untuk 

dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melakukan pariwisata di kota Rembang.  

 

     I.1.2.     Pariwisata 

     Pariwisata adalah sebuah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang sifatnya 

sementara dan dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang digunakan untuk 

mencari keseimbangan, keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup, baik dalam 

hal social, budaya, alam maupun ilmu. Sedangkan wisatawan adalah orang yang mengadakan 

suatu perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang dikunjungi atau 

dengan kata lain hanya tinggal untuk sementara waktu (Spillane, 1985: 5, dalam Jahrona, 

2011). 

     Pariwisata telah banyak memberikan devisa yang cukup besar pada berbagai negara 

termasuk negara Indonesia. Tertulis dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, bahwa pariwisata 

yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan dan diperluas dengan tujuan untuk meningkatkan 

devisa, memperluas lapangan pekerjaan dan memperkenalkan kebudayaan yang ada di 

Indonesia.  

     Menurut Oka Yoeti (1996: 174 – 176) terdapat beberapa hal yang dapat menjadi daya tarik 

bagi para wisatawan untuk berpariwisata di suatu tempat, yaitu benda – benda yang tersedia 

dialam semesta dan hasil ciptaan manusia yang berupa benda bersejarah, kebudayaan dan 

keagamaan (Jahrona, 2011).  

 

     I.1.3.     Pariwisata Rembang 

     Rembang dan sekitarnya memiliki hal – hal yang dapat menjadi daya tarik bagi para 

wisatawan untuk melakukan pariwisatanya di kota Rembang, baik daya tarik berupa alam, 

benda – benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan, serta makanan – makanan yang 

menjadi khas dari kota Rembang dan sekitarnya, seperti : 
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Gambar 1.2.  Pantai Dampo Awang 

Sumber: yasiryafiat.files.wordpress.com 

 

1. Pantai Dampo Awang 

2. Pantai Karangjahe 

3. Hutan Mangrove Rembang 

4. Pasujudan Sunan Bonang 

5. Makam Raden Adjeng Kartini 

6. Tiongkok Kecil Heritage 

7. Klenteng Cu An Kiong 

8. Lontong Tuyuhan 

9. Nasi Tahu dan Sate Srepeh 

10. Sirup Kawista 

11. Batik Tulis  

 

     Akan tetapi, masih banyak dari para wisatawan yang tidak mengetahui daya tarik – daya 

tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. Berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah daya tarik wisata yang ada pada kabupaten 

Rembang hanya tercatat dengan jumlah 6 daya tarik, dan kabupaten Rembang termasuk 

kedalam kabupaten ke 5 dengan jumlah daya tarik paling sedikit dari 28 kabupaten dan 6 kota 

yang ada di Jawa Tengah (badan pusat statistic Jawa Tengah tahun 2014). 

     Selain itu, berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa 

Tengah, jumlah pengunjung domestic daya tarik dari kabupaten Rembang berjumlah 392.389 

orang. Jumlah tersebut berada jauh dibawah rata – rata dari keseluruhan jumlah pengunjung 

domestic yang ada di Jawa Tengah, bahkan kabupaten rembang termasuk kabupaten ke 16 

dengan jumlah pengunjung domestic paling sedikit dibandingkan dengan 28 kabupaten dan 6 

kota yang ada di Jawa Tengah (badan pusat statistic Jawa Tengah tahun 2014). 
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     Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masih banyak dari para wisatawan yang tidak 

mengetahui daya tarik – daya tarik yang ada di kota Rembang tersebut. Sehingga perlunya 

dilakukan sebuah perancangan buku yang berisi mengenai pengetahuan dari tempat wisata – 

tempat wisata yang ada di kota Rembang, untuk meningkatkan pengetahuan dan minat para 

wisatawan terhadap daya tarik yang ada di kota Rembang. 

 

     I.1.4.     Buku Pengetahuan Wisata Rembang Melalui Pendekatan Fotografi 

     Perancangan buku pengetahuan wisata kota Rembang dianggap efektif dalam 

menyampaikan daya tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya, karena menurut Deddy 

Mulyana (2000: h.83), buku merupakan salah satu media cetak yang termasuk kedalam media 

komunikasi massa, yang ditujukan kepada banyak orang yang tersebar dibanyak tempat. 

Selain itu, menurut Alice Twemlow (2006: h.104) buku dapat memberikan system yang 

memudahkan pembaca untuk menerima informasi yang ingin disampaikan (Sanjaya, 2015). 

     Tidak hanya itu, perancangan buku pengetahuan wisata kota Rembang dan sekitarnya 

dengan menggunakan pendekatan fotografi dianggap dapat menarik para wisatawan untuk 

melakukan pariwisata di kota Rembang dan sekitarnya, karena sebuah foto dapat 

menampilkan keadaan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, sebuah foto juga 

dapat menjadi fokus utama dari sebuah desain. Akan tetapi, sebuah foto hanya dapat 

menyampaikan pesan dengan terbatas. Oleh karena itu, sebuah foto harus didampingi dengan 

unsur typografi (text) untuk dapat memperkuat pesan yang ingin di sampaikan (Kusrianto, 

2007: 117 – 119, dalam Setiawan, 2015). Sehingga perancangan buku pengetahuan wisata 

kota Rembang dan sekitarnya dengan menggunakan pendekatan fotografi yang dilengkapi 

dengan typografi (text) dianggap efektif dalam memperkenalkan dan menyampaikan daya tarik 

wisata yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. 

 

I.2.     Identifikasi Masalah 

     Rembang adalah salah satu kota dan kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah, 

yang memiliki daya tarik atau potensi pariwisata yang cukup tinggi, karena kota Rembang dan 

sekitarnya memiliki hal – hal yang dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk 

melakukan pariwisatanya di kota Rembang dan sekitarnya, seperti benda – benda bersejarah, 

kebudayaan dan keagamaan, serta makanan – makanan yang menjadi khas dari kota 

Rembang dan sekitarnya (Oka Yoeti, 1996: 174 – 176, dalam Jahrona, 2011). Selain itu, 

Rembang juga termasuk kedalam sebuah wilayah pinggiran utara di Jawa Tengah yang 

strategis, karena Rembang terletak pada pertengahan antara jalur lalu lintas kota Semarang 
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dan kota Surabaya, sehingga lokasi strategis dari kota Rembang dan sekitarnya membuat 

para wisatawan mudah untuk mengunjungi kota Rembang dan sekitarnya.  

     Akan tetapi, masih banyak dari para wisatawan yang tidak mengetahui daya tarik – daya 

tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. Berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah daya tarik wisata yang ada pada kabupaten 

Rembang hanya tercatat dengan jumlah 6 daya tarik, dan kabupaten Rembang termasuk 

kedalam kabupaten ke 5 dengan jumlah daya tarik paling sedikit dari 28 kabupaten dan 6 kota 

yang ada di Jawa Tengah (badan pusat statistic Jawa Tengah tahun 2014). 

     Selain itu, berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa 

Tengah, jumlah pengunjung domestic daya tarik dari kabupaten Rembang berjumlah 392.389 

orang. Jumlah tersebut berada jauh dibawah rata – rata dari keseluruhan jumlah pengunjung 

domestic yang ada di Jawa Tengah, bahkan kabupaten rembang termasuk kabupaten ke 16 

dengan jumlah pengunjung domestic paling sedikit dibandingkan dengan 28 kabupaten dan 6 

kota yang ada di Jawa Tengah (badan pusat statistic Jawa Tengah tahun 2014). Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa masih banyak dari para wisatawan yang tidak mengetahui daya 

tarik – daya tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. 

 

I.3.     Pembatasan Masalah 

 Kota Rembang dan sekitarnya memiliki hal – hal yang dapat menjadi daya tarik bagi 

para wisatawan untuk melakukan pariwisatanya di kota Rembang dan sekitarnya. 

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, pada 

tahun 2014 jumlah daya tarik wisata yang ada pada kabupaten Rembang hanya 

tercatat dengan jumlah 6 daya tarik, yaitu (badan pusat statistic Jawa Tengah, 2014) :  

 

 Pantai Karang Jahe 

 Taman Rekreasi Pantai Kartini (Pantai Dampo Awang) 

 Pantai Caruban 

 Pasujudan Sunan Bonang 

 Makam RA Kartini 

 Taman WIsata Alam Sumber Semen 

 

Akan tetapi Rembang mempunyai daya tarik lebih dengan keunikannya sendiri – 

sendiri, seperti : 
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Daya Tarik Keunikan 

Pantai Dampo Awang 

 Pantai berpasir putih 

 Pantai yang juga menyediakan beberapa 

wahana bermain, seperti permainan air, perahu 

wisata, dan lain – lain 

Pantai Karangjahe 

 Pantai berpasir putih 

 Pantai yang menyediakan payung – paying 

untuk bersantai, dan menyediakan beberapa 

permainan seperti ATV, dan lain - lain 

Hutan Mangrove Rembang 

 Hutan yang menampilkan keindahan dan 

memberikan kesejukan 

 Terdapat jembatan merah yang banyak 

digunakan untuk tempat foto shoot 

Pasujudan Sunan Bonang 

 Sunan Bonang adalah seorang sayyid dan 

waliyullah yang menyebarkan ajaran Islam di 

tanah Jawa 

 Terdapat empat buah andesit yang salah 

satunya dipercaya sebagai pasujudan dari 

Sunan Bonang 

Makam R.A. Kartini 

 Terdapat juga museum yang bernama museum 

Kamar Pengabdian R.A. Kartini 

 Museum tersebut menceritakan masa Kartini 

setelah menikah hingga akhir usianya 

 Museum yang menyimpan barang – barang 

pribadi milik R.A. Kartini 

Tiongkok Kecil Heritage 

 Salah satu bangunan termegah di kota Lasem, 

Rembang dengan bergaya Hindia – Indische 

Empire 

Lontong Tuyuhan 

 Makanan khas Rembang 

 Lokasi yang di latar belakangi dengan 

persawahan dan pegunungan 

Nasi Tahu dan Sate Srepeh 

 Makanan khas Rembang 

 Makanan yang disajikan dengan beralaskan 

daun jati 

Sirup Kawista  Minuman khas Rembang 
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 Dikenal juga dengan sebutan “Cola Van Java” 

 Minuman yang terbuat dari pohon kawista yang 

jarang ditemukan di kota – kota lain 

Batik Tulis Lasem 

 Terdapat desa wisata kampung batik Lasem 

 Batik tulis Lasem memiliki motif yang unik dan 

warna berani yang khas 

 
Tabel 1.1.  Keunikan Daya Tarik Rembang 

 

 Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak dari para wisatawan yang tidak 

mengetahui daya tarik – daya tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. Oleh 

karena itu, perlunya dilakukan sebuah perancangan buku yang berisi mengenai 

pengetahuan dari tempat wisata – tempat wisata yang ada di kota Rembang dan 

sekitarnya, untuk meningkatkan pengetahuan dan minat para wisatawan terhadap 

daya tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. 

 

I.4.     Perumusan Masalah 

     Bagaimana cara yang tepat dalam menyampaikan pengetahuan dan informasi dari daya 

tarik yang ada di kota Rembang dan sekitarnya, dengan tujuan untuk meningkatkan minat para 

wisatawan untuk melakukan pariwisatanya di kota Rembang dan sekitarnya? 

 

I.5.     Tujuan Perancangan 

     Tujuan dari perancangan buku pengetahuan pariwisata kota Rembang dan sekitarnya 

adalah : 

a. Untuk memperkenalkan kota dan kabupaten Rembang. 

b. Untuk memperkenalkan dan menunjukan daya tarik – daya tarik (alam, benda – benda 

bersejarah, kebudayaan dan keagamaan, serta makanan – makanan) yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya. 

c. Untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi dari daya tarik – daya tarik yang ada 

di kota Rembang dan sekitarnya. 

d. Untuk meningkatkan minat para wisatawan untuk melakukan pariwisatanya di kota 

Rembang dan sekitarnya. 
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I.6.     Manfaat Perancangan 

     Manfaat – manfaat yang diperoleh dari penelitian dan perancangan buku pengetahuan 

wisata kota Rembang dan sekitarnya yaitu : 

a. Segi Teoritis : 

Perancangan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber informasi bagi para 

peneliti yang akan melakukan penelitian atau perancangan di waktu lain yang serupa 

dengan perancangan buku pengetahuan pariwisata kota Rembang dan sekitarnya ini. 

b. Segi Metodologis : 

Melalui perancangan ini, penulis menjadi lebih memahami dan mengenal mengenai 

pengetahuan dan informasi dari daya tarik – daya tarik yang ada di kota Rembang dan 

sekitarnya. 

c. Segi Praktis : 

Perancangan ini diharapkan dapat membuat orang – orang yang membacanya 

menjadi mengenal akan Rembang dan daya tarik – daya tarik yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya. Selain itu, diharapkan orang – orang akan lebih mengerti 

mengenai pengetahuan dan informasi dari daya tarik – daya tarik tersebut, dan 

kemudian menjadi tertarik untuk melakukan pariwisatanya di kota Rembang dan 

sekitarnya.  

 

I.7.     Metode Perancangan 

     Metode – metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah : 

a. Metode Kepustakaan :  

Metode ini digunakan dalam mengumpulkan data – data yang diperlukan, seperti 

mengenai teori – teori yang akan digunakan dalam pembuatan buku tersebut (fotografi, 

layout, warna dll), karakteristik dari keluarga muda dan lain – lain. 

b. Media Massa :  

Metode ini digunakan dalam mengumpulkan data – data yang diperlukan atau data – 

data yang tidak dapat ditemukan melalui metode kepustakaan (berupa data dalam 

berita, maupun jurnal – jurnal online). 

c. Wawancara :  

Metode ini dilakukan pada para ahli atau orang – orang yang memahami daya tarik – 

daya tarik yang ada di kota Rembang. Hal ini dilakukan guna untuk mencari tahu 

mengenai pengetahuan dan informasi dari daya tarik tersebut. 
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d. Observasi :  

Metode ini dilakukan dengan melakukan kunjungan terhadap daya tarik – daya tarik 

yang akan digunakan sebagai isi dari buku yang akan dirancang, dan kemudian 

dilakukannya pengambilan foto yang nantinya akan digunakan juga sebagai isi dari 

buku tersebut. 

 

I.8.     Sistematika Penulisan 

     Penulisan penelitian dan perancangan ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu : 

     BAB I   :   PENDAHULUAN 

     Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

     BAB II  :   TINJAUAN UMUM 

     Bab II membahas mengenai kerangka berpikir, landasan teori yang digunakan untuk 

menganalisa dan menjawab data – data yang diperoleh, serta studi komparasi yang 

digunakan untuk membandingkan perancangan ini dengan penelitian atau perancangan 

sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

     BAB III :   STRATEGI KOMUNIKASI 

     Bab III membahas mengenai analisi, sasaran khalayak dari perancangan yang akan 

dilakukan, dan strategi komunikasi.     

     BAB IV :   STRATEGI KREATIF 

     Bab IV membahas mengenai konsep – konsep yang akan digunakan dalam desain 

perancangan yang akan dilakukan, baik berupa konsep visual maupun konsep verbal, 

serta visualisasi desain dari perancangan itu sendiri. 

     BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN 

     Bab V membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil perancangan, serta 

saran – sara yang akan diberikan penulis untuk kedepannya. 

 

 

 

 

 


