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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Kota Semarang 

Kota Semarang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dengan 

letak astronomis 6050’- 7010’ LS dan 109035’ – 110050’ BT . Kota 

Semarang memililki luas wilayah sebesar 373,70 Km2 dan berbatasan 

dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah barat, 

Kabupaten  Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah 

barat 

2. Gambaran Umum Kota Semarang 

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah. Secara 

administratif, Kota Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 177 

kelurahan. Dari 16 kecamatan tersebut, Kecamatan Mijen memiliki 

wilayah paling luas sebesar 57,55 km2, dan kecamatan yang memiliki 

wilayah terkecil adalah kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93 

km2. Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara dengan 

garis pantai sepanjang 13,6 km. 

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, 

dataran rendah dan daerah pantai, maka Semarang memiliki kota atas dan 

kota bawah.  
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Kota Bawah merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, 

perindustrian dan kebudayaan, angkutan dan transportasi. Sebagian besar 

tanahnya terdiri dari pasir dan lempung, sehingga pemanfaatan lahannya 

lebih banyak digunakan untuk jalan, pemukiman, bangunan, kawasan 

industri, atau sawah dan perikanan.  

Sedangkan Kota Atas yang berupa perbukitan struktur geologinya 

sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada 

pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas 

permukaan air laut). Daerah kota atas mempunyai ketinggian 90,56 - 348 

mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan 

Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran 

rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.  

3. Profil Pariwisata Kota Semarang 

Semarang merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, 

dimana terdapat berbagai macam daya tarik wisata yang tersedia, meliputi 

wisata alam, religi, sejarah, belanja, bahkan wisata pendidikan. Daya tarik 

wisata ini juga didukung berbagai fasilitas pendukung yang mempermudah 

wisatawan untuk berwisata di Semarang. Berdasarkan data statistik 

Semarang dalam Angka 2016, data kepariwisataan Semarang adalah 

sebagai berikut :  
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a. Attractions 

Keseluruhan jumlah objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah 

Kota Semarang yang meliputi wisata alam, religi, sejarah, dan buatan 

tercatat sebanyak 21 objek wisata. 

b. Accessibilities 

Pemerintah Kota Semarang menyediakan berbagai sarana dan 

prasarana transportasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara 

yang hendak berwisata ke Semarang. Untuk dapat menuju ke 

Semarang, wisatawan dapat menggunakan transportasi umum darat (bus 

atau kereta), laut (kapal), dan udara (pesawat).  

Terminal bus Terboyo tersedia bagi wisatawan yang hendak 

berwisata dengan menggunakan bus, dan bagi yang hendak 

menggunakan kereta, tersedia 2 stasiun yaitu Stasiun Poncol dan 

Tawang. Tersedia pula Pelabuhan Tanjung Mas bagi wisatawan yang 

hendak berwisata melalui jalur laut, dan Bandara Internasional Ahmad 

Yani bagi wisatawan yang hendak berwisata menggunakan pesawat. 

Berbagai macam transportasi dalam kota yang nyaman juga 

tersedia bagi wisatawan dengan harga murah seperti BRT. Pemerintah 

Kota Semarang juga menyediakan shuttle bus gratis yang bisa 

mengantar wisatawan ke tempat-tempat wisata di area seputar Lawang 

Sewu, kawasan kuliner Batan dan kawasan oleh-oleh Pandanaran, dan 

tersedia berbagai transportasi umum lain seperti taksi, angkot, becak, 

atau transportasi online. 
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c. Amenities 

Bila berwisata di Semarang, tersedia juga berbagai layanan 

pendukung yang meliputi akomodasi, pusat perbelanjaan, dan layanan 

pendukung lainnya. Layanan pendukung ini meliputi : 

1) Akomodasi 

Data jumlah hotel kota Semarang : (Badan Pusat Statistik, 2015) 

a) Hotel bintang 1 berjumlah 11 hotel. 

b) Hotel bintang 2 berjumlah 11 hotel. 

c) Hotel bintang 3 berjumlah 13 hotel. 

d) Hotel bintang 4 berjumlah 9 hotel. 

e) Hotel bintang 5 berjumlah 4 hotel. 

Demikian data jumlah hotel di Semarang pada tahun 2015 dengan 

total jumlah 48 hotel dan sebanyak 4.414 kamar tersedia. 

2) Pusat Perbelanjaan 

Tersedia beberapa pusat perbelanjaan bagi para wisatawan di 

Semarang, baik dari yang tradisional hingga modern. Untuk pusat 

perbelanjaan tradisional tersedia pasar Johar, dan yang modern 

seperti Java Mall, Paragon, TransMart, dan Carrefour. Pusat oleh-

oleh juga tersedia di kawasan oleh-oleh Pandanaran, dan di 

Pamularsih. 
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3) Layanan lainnya 

Layanan pendukung lainnya juga tersedia seperti papan 

penunjuk jalan menuju objek wisata, halte dan shelter bus, dan lain-

lain. 

d. Ancillary Services 

Fasilitas lain juga tersedia untuk mempermudah wisatawan dalam 

berwisata seperti ketersedian ATM, bank, money changer. Tersedia juga 

rumah sakit, dan tempat beribadah. Pemerintah kota Semarang juga 

menyediakan aplikasi smartphone yang menyediakan berbagai info 

seputar pariwisata Semarang. 

 

B. Deskripsi Proses Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi objek-objek 

wisata yang ditentukan, yaitu Lawang Sewu, Sam Poo Kong, Kota Lama, dan 

Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian mencari responden untuk 

diwawancara. Proses wawancara dilakukan dengan cara menghampiri calon 

responden, berkenalan, dan menanyakan kesediaan untuk diwawancara. Jika 

responden bersedia, maka wawancara dilakukan dengan menanyakan 

pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara. Seluruh proses wawancara 

direkam menggunakan handphone. Setelah wawancara selesai, peneliti 

mengucapkan terima kasih atas kesediaan responden untuk diwawancara. 
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Tabel 4.1 Deskripsi Proses Pengumpulan Data 

No Tanggal Lokasi 

Penelitian 

Responden yang 

Diwawancarai 

Responden yang 

memenuhi kriteria 

1 5 Agustus 2017 Lawang Sewu 2 orang 1 orang 

2 6 Agustus 2017 Sam Poo Kong 2 orang 1 orang 

3 7-10 Agustus 2017 Sam Poo Kong 6 orang 1 orang 

4 12 Agustus 2017 Lawang Sewu 2 orang Tidak ada 

5 13 Agustus 2017 Lawang Sewu 2 orang Tidak ada 

6 14-16 Agustus 2017 Sam Poo Kong 5 orang 1 orang 

7 27 Agustus 2017 Lawang Sewu 3 orang 1 orang 

8 3 September 2017 Lawang Sewu 3 orang 1 orang 

9 10 September 2017 Masjid Agung 2 orang 1 orang 

10 17 September 2017 Masjid Agung 

dan Kota Lama 

5 orang 3 orang 

11 24 September 2017 Masjid Agung 3 orang 1 orang 

12 8 Oktober 2017 Masjid Agung 2 orang 1 orang 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Pengumpulan data pertama kali dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017 

di Lawang Sewu. Pada hari pertama, peneliti mewawancarai 2 orang, namun 

hanya 1 orang yang memenuhi kriteria sebagai responden, 1 orang lainnya 

hanya peneliti gunakan untuk melatih panduan wawancara yang sudah 

disusun dan menambah jam terbang peneliti. Pada tanggal 6 Agustus, peneliti 

melakukan penelitian di Sam Poo Kong, dan berhasil mewawancarai 2 orang, 

namun hanya 1 orang yang memenuhi kriteria sebagai responden dan dapat 

memberikan data yang mencukupi. 

Selanjutnya pada tanggal 7, 8, dan 10 Agustus 2017 peneliti melakukan 

pencarian responden di Sam Poo Kong, peneliti berhasil mewawancarai 6 

orang responden, namun hanya 1 responden yang memenuhi kriteria dan 

mampu memberikan data yang mencukupi. 5 orang lainnya tidak memenuhi 

kriteria responden dan tidak mampu menjawab beberapa item wawancara 
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karena tidak memiliki pengalaman terkait hal tersebut, misal terkait oleh-oleh. 

Beberapa responden yang peneliti wawancarai merupakan mahasiswa yang 

belum punya penghasilan sendiri, sehingga dana yang dimiliki terbatas dan 

memang tidak berencana untuk membeli oleh-oleh. Terdapat juga responden 

lain  yang berasal dari Banjarnegara datang ke Semarang untuk melakukan 

wawancara kerja, sehingga responden ini tidak memenuhi kriteria dalam 

penelitian ini. Pada tanggal 12 Agustus 2017, peneliti melakukan pencarian 

responden di Lawang Sewu dan berhasil mewawancarai 2 orang, namun tidak 

ada yang dapat digunakan sebagai data. Salah satu dari kedua orang tersebut 

tidak memberikan data yang lengkap sehingga tidak bisa dianalisis, dan 1 

orang lainnya tidak memenuhi kriteria sebagai responden. Pada tanggal 13 

Agustus 2017, peneliti mewawancarai 2 orang, namun kedua orang tersebut 

tidak bisa memberikan data yang mencukupi. Peneliti tetap melakukan 

wawancara seadanya untuk latihan dan menambah jam terbang.  

Penelitian kembali dilakukan pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus 2017 

di Sam Poo Kong. Selama 3 hari peneliti mewawancarai 5 orang, namun 

hanya 1 orang yang memenuhi kriteria sebagai responden dan dapat 

memberikan data yang mencukupi. 3 orang lainnya tidak memenuhi kriteria 

sebagai responden, dan 1 orang sisanya tidak mampu memberikan data yang 

lengkap sehingga data yang diperoleh tidak bisa dianalisis.  

Peneliti kemudian mengubah waktu penelitian menjadi hanya di akhir 

minggu karena dinilai tidak efektif, wisatawan yang bisa ditemui hanya 

sedikit pada hari-hari biasa. Selanjutnya, penelitian dilakukan pada 27 
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Agustus 2017 dan 3 September 2017 di Lawang Sewu, peneliti 

mewawancarai 6 orang, namun hanya 2 orang yang memenuhi kriteria 

sebagai responden dan bisa memberikan data yang mencukupi. Empat orang 

lainnya memenuhi kriteria sebagai responden namun tidak mampu 

memberikan data yang lengkap.  

Selama bulan September, peneliti hanya melakukan penelitian di hari 

Minggu di dua tempat, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah dan Kota Lama. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 10 September. Peneliti mewawancarai 3 

orang, namun 2 orang diantaranya tidak memenuhi kriteria menjadi 

responden dan 1 orang tidak mampu memberikan data yang mencukupi. 

Kemudian, peneliti kembali melakukan penelitian tanggan 17 September, 

peneliti mewawancarai 2 orang di Masjid Agung namun salah satunya tidak 

mampu memberikan data yang mencukupi, dan 1 orang sisanya tidak 

memenuhi kriteria sebagai responden, maka peneliti kemudian berpindah ke 

Kota Lama. Peneliti mewawancarai 3 orang, 2 orang diantaranya memenuhi 

kriteria dan dapat memberi data yang mencukupi, 1 orang sisanya tidak 

mampu memberi data yang mencukupi.  

Karena peneliti belum mendapat responden di Masjid Agung, maka 

peneliti memfokuskan penelitian di Masjid Agung Jawa Tengah. Peneliti 

melakukan penelitian pada tanggal 24 September 2017 dan 8 Oktober 2017. 

Pada 2 hari tersebut, peneliti berhasil mewawancarai 5 orang. Hanya 2 orang 

yang memenuhi kriteria dan mampu memberikan data yang mencukupi, 2 
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orang lainnya tidak mampu memberi data yang lengkap, dan 1 orang sisanya 

tidak memenuhi kriteria sebagai responden.  

Terdapat tiga kendala utama yang dialami peneliti dalam penelitian ini. 

Pertama, kesulitan menentukan timing yang tepat untuk menghampiri dan 

menanyakan kesediaan calon responden untuk diwawancarai. Kendala kedua 

adalah mencari responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

agar data yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, terkadang 

meskipun sudah sesuai kriteria, beberapa responden tidak mampu menjawab 

terkait salah satu dari enam preferensi wisatawan yang diteliti, sehingga sulit 

untuk mendapatkan data yang setara untuk diteliti. 

C. Analisis Data 

Seluruh data yang didapat selama proses pengumpulan disusun dalam 

bentuk tabel untuk mempermudah analisis. Data dalam tabel adalah hasil asli 

wawancara dengan responden tanpa melakukan editing bahasa. 

1. Profil Responden 

Data profil responden yang didapat selama proses wawancara 

disusun dalam bentuk tabel dan dikategorikan menurut nama, usia, kota 

asal, dan lokasi wawancara.  

Tabel di bawah menunjukkan bahwa responden berasal dari 

berbagai kota, yaitu Bandung, Jogja, Purwokerto, Surabaya, Pekalongan, 

dan Jakarta. Responden terbanyak berasal dari Jogja yaitu berjumlah 3 

orang (R2, R4, R5), namun 2 diantaranya sesungguhnya berasal dari 

Medan dan Cilacap yang berkuliah di Jogja, yaitu R4 dan R5. 
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Tabel 4.2 

Profil Responden 

No Kode Nama Usia Kota Asal Lokasi Wawancara 

1 R1 Deden Jaelani 25 Bandung Lawang Sewu 

2 R2 Jafar 19 Jogja Sam Poo Kong 

3 R3 Budi  38 Puwokerto Sam Poo Kong 

4 R4 Felix 20 Medan (kuliah 

di Jogja) 

Sam Poo Kong 

5 R5 Yonas, Andre, 

Dimas 

21 Cilacap (kuliah 

di Jogja) 

Lawang Sewu 

6 R6 Suwandi 56 Surabaya Lawang Sewu 

7 R7 Ridwan, Andri 30 Bandung Kota Lama 

8 R8 Arif 21 Pekalongan Kota Lama 

9 R9 Fadhil  26 Jakarta Masjid Agung 

10 R10 Lukman 23 Pekalongan Masjid Agung 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Seluruh responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki. 

Rentang usia responden yang dominan dalam penelitian ini adalah 20-30 

tahun, yaitu sebanyak 7 responden. Sebanyak 3 responden sisanya yaitu 

R2 berusia 19 tahun, R3 berusia 38 tahun, dan R6 berusia 56 tahun. 

  Selama proses wawancara, terdapat responden yang berjumlah 

lebih dari satu orang, namun hanya dihitung sebagai satu responden, yaitu 

R5 dan R7, dengan alasan karena mereka berwisata bersama, sehingga 

dapat dianggap preferensi yang dimiliki sekelompok responden tersebut 

sama. Total responden dalam penelitian ini adalah 13 orang. Seluruh 

responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. 
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2. Informasi Wisata 

Pada bagian ini dibahas berbagai informasi dari hasil wawancara 

terkait dengan informasi apa saja besrta sumber-sumber informasi yang 

mereka dapat yang mendorong kedatangan mereka ke Semarang. 

P1. Informasi tentang Kota Semarang yang Terkenal di Kota Asal 

  P1 ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana responden paham 

mengenai pariwisata kota Semarang. Informasi ini meliputi objek wisata, 

kuliner, tempat belanja, transportasi, atau informasi lainnya yang terkait 

dengan pariwisata Kota Semarang. 

Tabel 4.3 

Informasi Tentang Kota Semarang yang Terkenal di Kota Asal 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Kalo aku sih tahunya sini itu ada Air Terjun 

Semirang, terus lumpia juga, Lawang 

Sewu... Itu kayanya yang paling terkenal. 

 

Lumpia, Lawang 

Sewu 

2 Eeee ini mas, wisatanya. Seperti Sam Poo 

Kong, terus.. Lawang Sewu juga.. 

Wisatanya, Sam Poo 

Kong, Lawang Sewu 

3 Masjid Agungnya pasti, terus ini Sam Poo 

Kong terkenal juga, Lawang Sewu terutama. 

Masjid Agung, Sam 

Poo Kong, Lawang 

Sewu 

4 Paling ya ini, apa.. Lawang Sewu paling 

terkenal 

Lawang Sewu 

5 Eee...Pariwisata sama kuliner 

(Pariwisata sama kuliner? Wisatanya apa yg 

terkenal?) 

Wisatanya yg terkenal itu ini.... Lawang 

Sewu, terus eee Sam Poo Kong, terus... yaa, 

banyak lagi yang belum ke eksplor hahaha 

Pariwisata, kuliner 

 

 

Lawang Sewu 

Sam Poo Kong 

6 Opo yo.. Situ satu ini apa, Lawang Sewu,  

terus makanannya 

Lawang Sewu 

Makanannya 

7 Lawang Sewu mas, sama Ambarawa. 

Lawang Sewu sih paling terkenal. AI nggak 

masuk ya? Hahahah 

Lawang Sewu 

8 Yaa salah satunya ini (Kota Lama),  Lawang 

Sewu, Tugumuda, Simpang 5 

Kota Lama, Lawang 

Sewu, Tugumuda, 

Simpang Lima 
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9 Lawang Sewu 

(Terus?) 

Lumpia, Tahu bakso... Eee ini semuanya 

kan, ngga cuma tentang pariwisata? 

(Iya) 

Simpang Limanya terkenal juga 

Lawang Sewu 

 

Lumpia, tahu bakso 

 

 

Simpang Lima 

10 Kalau Semarang sih yang terkenal apa ya... 

Lawang Sewunya mas, terus Sam Poo 

Kong, sama sini (Masjid Agung), Simpang 

Lima juga. 

 

Lawang Sewu, Sam 

Poo Kong, Masjid 

Agung, Simpang 

Lima 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 Jawaban responden di bawah terbagi menjadi dua. Pertama 

responden yang menjawab tentang objek wisata yang ada di Semarang. 

Seluruh responden termasuk dalam kategori ini. Objek wisata yang 

disebutkan adalah Lawang Sewu, Simpang Lima, Masjid Agung, Sam Poo 

Kong. Kedua, responden yang menyebutkan tentang makanan atau kuliner, 

yaitu R1, R5, R6, dan R9. Nama kuliner yang muncul adalah lumpia dan 

tahu bakso. 

 

P2. Sumber Informasi Responden Tentang Semarang 

Peneliti telah mengetahui sejauh mana responden paham mengenai 

pariwisata kota Semarang. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui lebih 

jauh darimana saja sumber informasi yang dimiliki para responden. 

Sumber informasi utama responden adalah dari kerabat dan 

internet. Kerabat responden ini adalah orang-orang terdekat responden 

yaitu teman, anak, atau saudara responden. Responden yang mendapat 

informasi dari kerabat berjumlah 9 responden, yaitu seluruh responden 

kecuali R5. Responden juga mendapat informasi yang berasal dari internet, 
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diantaranya adalah dari Google, Instagram, Facebook. Beberapa responden 

yang mendapat informasi dari internet ini adalah R2, R5, dan R9. Terdapat 

1 responden yang memiliki sumber informasi berbeda, yaitu R4 yang 

mendapat informasi dari televisi. 

Tabel 4.4 

Sumber Informasi Responden Tentang Semarang 

R Jawaban Inti Jawaban 

R1 Dulu... kalau nggak salah pertama kali denger 

dari temen yang di kantor sini. 

Teman 

R2 Ohh jelas dari google mas hahaha, ya 

sebagian cerita temen tapi cuma Masjid 

Agung, Sam Poo Kong, ya udah sih sisanya 

lihat internet. 

Google 

Cerita teman, 

tentang Masjid 

Agung dan Sam Poo 

Kong 

R3 Dari temen-temen, saudara juga Teman-teman, 

saudara 

R4 Eee... dari film pernah lihat, di tv, terus 

diajak teman juga. 

Dari film pernah 

lihat di tv, diajak 

teman 

R5 Ya... biasanya dari medsos, instagram, 

facebook. Liat explore Semarang gitu 

Media sosial, 

instagram, facebook 

R6 Ya dari temen-temen itu, ya...... yang sudah 

pernah kesini, terus kita penasaran, baru kita 

kesini.. 

(Oh ada temen juga pak disini?) 

Dimana? 

(Di Semarang) 

Ohh ndak ada, ndak ada. Ndak ada keluarga, 

ndak ada apa-apa. Yaa kebetulan ada anak 

sering touring kan kesini hahaha.. Ke 

Semarang, ke Jogja gitu, lha ini katanya kok 

lebih bagus, ‘ayo pak ke Semarang aja’ , 

yowis ayo cobo.. ternyata bagus juga 

Teman-teman 

 

 

 

 

 

 

Anak 

R7 Dari temen, ada temen disini. Teman 

R8 Yaaa... dari temen-temen. Teman 

R9 Temen, internet. Instagram sih, jadi nyari-

nyari info sendiri 

Teman, internet, 

instagram 

R10 Temen–temen. Teman 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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D. Pembahasan 

Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang 

menjadi rumusan masalah penelitian ini. 

1. Alasan berwisata di Semarang 

Bertujuan untuk mengetahui alasan wisatawan dari luar Kota 

Semarang memilih Kota Semarang sebagai tujuan wisata. 

P3. Hal-hal yang Membuat Wisatawan Tertarik untuk Berwisata ke 

Semarang 

Tabel di bawah menunjukkan jawaban responden terkait pertanyaan 

tentang “Apa yang membuat anda tertarik untuk berwisata ke 

Semarang?”, maka peneliti menyusun seluruh jawaban responden dalam 

bentuk tabel di bawah. 

Tabel 4.5 

Hal-Hal yang Membuat Wisatawan Tertarik untuk Berwisata ke 

Semarang 

R Jawaban Inti Jawaban 

R1 Kalau saya tertarik pertama Lawang Sewu, 

karena kalau di televisi sering ya jd tempat 

syuting horor, karena saya memang suka 

dunia selain manusia, memang saya 

interest. Terus masa sih ke Semarang kali ini 

cuma ke Lawang Sewu doang, terus saya 

searching, dapetlah air terjun Semirang itu, 

saya suka air terjun gitu. Tapi Lawang Sewu 

memang jadi tujuan utama. 

Iya saya suka horornya. Terus sama itu sih 

arsitekturnya. Saya suka sejarah kayak 

Belanda gitu kan juga ada di Bandung, 

banyak juga gedung peninggalan Belanda, 

Jepang, kayak gitu, makanya emang tertarik 

sejarah juga sih, walaupun saya nggak terlalu 

fasih juga sih tentang sejarah. 

Iyaa, saya emang suka sejarah sih, 

Lawang Sewu 

 

Suka dunia selain 

manusia 

 

 

 

 

 

Horornya 

Suka arsitektur, suka 

sejarah 
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penasaran 

2 Sebetulnya tertarik Sam Poo Kong nya mas, 

diceritain temen tapi belum sempet, dan cari 

tujuan touring yang memang nggak terlalu 

jauh tapi juga nggak deket-deket banget, 

kalau jauh kecapekan 

Tertarik Sam Poo 

Kong  

Cari tujuan touring 

yang nggak terlalu 

jauh 

3 Yaa karena banyak saudara juga, terus saya 

juga suka wisata...... terutama ke sininya 

(Sam Poo Kong) 

(Ohh ya. Nah, ini kalo misal saya nih pak, 

saya suka ke Jogja karena budayanya, 

angkringannya. Nah kalo bapak bener-bener 

tertarik ke Semarang karena apanya?) 

Apa mas ya, jelas wisatanya sih. Terutama 

itu tadi, sini sama masjid 

(Sini sama Masjid Agung pak?) 

Iya 

Karena banyak 

saudara 

Suka wisata ke Sam 

Poo Kong  

 

 

 

 

 

Masjid Agung 

4 Apa ya.. nggak tau ya, kemarin diajak 

temen ‘ayok ke Semarang, sekali-sekali ikut 

jalan2 

(Berarti karena diajak teman ya? Kalau misal 

ngga diajak temen, ada nggak rencana ke 

Semarang?) 

Belum.. 

Diajak teman 

5 Yaa.. cari sesuatu yang baru aja mas, sama 

mungkin menarik ini peninggalan-

peninggalan sejarahnya 
(Menariknya gimana mas?) 

Ya...kayak ini bangunan Belanda tapi masih 

bagus dan terawat, dan dijadiin tempat wisata 

gini, bisa lihat-lihat dalamnya, arsitekturnya, 

menarik 

Cari sesuatu yang 

baru 

Tertarik peninggalan 

sejarahnya. 

6 Yaa...... kalo saya menilai langsung kesini ya 

mungkin sejarahnya, peninggalan dari 

Belanda ini, tertata dengan bagus, tidak 

seperti di tempat saya 

 

Tertarik sejarah, 

peninggalan 

Belanda, tertata 

dengan bagus 

7 Karena banyak temen (Andri) Iya banyak 

temen (Ridwan), terus sekalian keliling-

kelling sama kuliner 

Karena banyak 

teman 

Sekalian keliling-

keliling dan mencari 

kuliner 

8 Kangen aja, dulu pernah kerja disini Kangen, dulu pernah 

kerja disini 

9 Belum, ini juga mumpung ada temen 

nikahan (di Purwodadi), dan hari Sabtu 

Karena ada teman 

nikahan di 
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Minggu kita free, jadi nyari tujuan buat jalan-

jalan. 

(Nah, kenapa milihnya tujuan ke Semarang? 

Tertarik karena apanya nih?) 

Kita cuma cari yang terdekat sih mas, dan 

yang kayaknya paling menarik dan 

terdekat ya Semarang 
(Menarik apanya mas?) 

Yaa, kita kan turun kereta di Semarang, nah 

kita coba aja nyari explore Semarang di 

instagram, dan tempatnya bagus-bagus, 

terus penasaran 

Purwodadi  

 

 

 

Lalu mencari tujuan 

terdekat  

 

 

 

 

Tertarik setelah 

melihat explore 

Semarang di 

instagram 

10 Karena gampang sih sebetulnya, jalurnya 

simple. Yang paling tahu jalurnya kesini sama 

yang Lawang Sewu. 

(Oh ya terus kenapa tertarik ke Semarang 

mas? Kok nggak Tegal misal, atau 

Banjarnegara. Kan deket ya kalau dari 

Pekalongan? Nah kok bisa milih Semarang 

kira-kira nyari apanya?) 

Yang pertama karena saya pengen ke 

Lawang Sewu lagi, pacar saya juga pengen. 

Terus mau nyoba ke tempat yang belum 

pernah dikunjungi. Kan deket juga 

Semarang kalo dari Pekalongan, mumpung 

libur kerja 

(Ke Lawang Sewu lagi? Udah berapa kali mas 

kesana?) 

Dua kali 

(Dua kali sama kali ini ya?) 

Iya 

(Sampe pengen balik kesitu lagi ya, kenapa 

mas tertarik kesitu?) 

Suka artistiknya sih kalau aku 

(Sukanya gimana mas?) 

Eee..ya suka aja lihatnya, hobi sih mas. Hobi 

lihat landscape gitu yang bagus-bagus) 

(Oh landscape itu yang gimana mas?) 

Pemandangan mas, bisa alam, atau kota gitu 

namanya cityscape kalo di fotografi 

(Ohh.. Masnya suka foto-foto?) 

Iya mas hahaha baru belajar sih 

 

 

 

 

 

 

Pengen ke Lawang 

Sewu, pacarnya 

juga. Mau nyoba ke 

tempat yang belum 

pernah dikunjungi, 

dan Semarang dekat 

dari Pekalongan. 

 

 

 

 

 

 

 

Tertarik landscape 

 

 

 

 

Suka foto-foto 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kategori alasan mengapa 

pengunjung tertarik berwisata ke Kota Semarang. Pertama, terkait dengan 

objek wisata. Muncul nama-nama objek wisata yang disebutkan oleh R1, 

R2, R3, dan R10 yang mendorong mereka untuk datang ke Semarang, 

yaitu Lawang Sewu, Sam Poo Kong, dan Masjid Agung. Kedua, alasan 

yang terkait dengan dorongan internal individu, seperti mencari sesuatu 

yang baru, ketertarikan individu kepada tempat horor, atau kepada  

peninggalan sejarah, landscape, objek fotografi, dan kuliner, mengunjungi 

saudara atau teman, kangen karena pernah bekerja di Semarang, dan 

mencari tujuan touring yang tidak terlalu jauh dari kota asal. Sebanyak 9 

dari 10 responden dipengaruhi dorongan internal ini, yaitu seluruh 

responden kecuali R4. Ketiga, adanya dorongan dari eksternal individu, 

yaitu karena ajakan teman, dan ada acara pernikahan teman di dekat 

Semarang. Ada dua responden yang masuk dalam kategori ini, yaitu R4 

dan R9. 

 Uraian jawaban responden di atas menunjukkan bahwa alasan 

wisatawan tertarik untuk berwisata di Semarang didominasi oleh alasan 

yang terkait dengan dorongan internal individu. Hal ini dapat dilihat dari 

jawaban seluruh responden, kecuali R4 yang mengatakan bahwa dia diajak 

teman. Sisi dorongan internal yang muncul sangat bermacam-macam, 

hampir seluruh responden memiliki ketertarikan yang berbeda. R1 

mengungkapkan ketertarikannya pada dunia selain manusia, hal-hal yang 

bersifat horor, berbeda dengan R10 yang mengatakan ketertarikannya pada 
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menariknya landscape kota Semarang untuk dijadikan objek foto lah yang 

mendorong dia untuk datang ke Semarang. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa alasan responden tertarik ke 

Semarang didominasi oleh alasan yang terkait dengan dorongan internal 

individu. Dorongan internal ini sangat bermacam-macam tergantung dari 

minat masing-masing responden dalam hal tertentu.   

P4. Semarang Sebagai Destinasi Utama 

Jika responden langsung menuju Semarang, tanpa ada alternatif 

tujuan lain, kemungkinan responden memang memiliki ketertarikan yang 

cukup kuat untuk berwisata ke Semarang. Maka, peneliti menanyakan 

pertanyaan “Sebelum berwisata ke Semarang, adakah kota atau daerah lain 

yang menjadi alternatif pilihan?” dengan tujuan untuk melihat ketertarikan 

dari masing-masing responden untuk berwisata ke Semarang. 

Tabel 4.6 

Semarang Sebagai Destinasi Utama 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Karena memang untuk bulan ini saya 

target ke Semarang. Biasanya tiap bulan 

saya target itu untuk trip – trip dua kali. 

Kemarin sebelum kesini saya ke Lampung, 

karena capek juga kalo terus – terusan kerja. 

Tidak ada, memang 

tujuannya ke 

Semarang 

2 Sama temen-temen ke Lamongan, ke WBL 

tapi ya keterbatasan dana hahahaha. 

Pengen kesana, tapi kalo pas dana ada, 

temen-temen yang ga ada kan ga enak 

berangkat sendiri. Jadi kan enak yang 

bareng-bareng aja. Semarang kan juga deket 

mas 

Ke Lamongan, ke 

WBL, tapi 

keterbatasan dana 

3 Nggak sih, ke Semarang. Memang tertarik 

ke Semarang 

Tidak ada, memang 

tujuannya ke 

Semarang 
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4 Enggak Enggak, karena diajak 

teman 

5 Nggak, nggak ada, langsung ke Semarang Tidak ada, memang 

tujuannya ke 

Semarang 

6 Ndak, emang tujuannya langsung kesini. 

Anak ngajak kesini lagi, mau ke pantai. 

Kemarin cuma ke pantai apa... Kucing? 

Sikucing Kendal itu, main kesana 

Tidak ada, memang 

tujuannya ke 

Semarang 

7 Nggak ada mas, temennya banyakan disini 

ahahaha 

Tidak ada, memang 

tujuannya ke 

Semarang karena 

banyak teman disini. 

8 Iya ada, aslinya memang mau ke Jogja, 

tapi karena temen yang satu liburnya 

cuma sampai besok terus ngga jadi. Takut 

capek 

Ada, rencana mau ke 

Jogja tapi karena 

keterbatasan 

9 Ngga ada mas, emang tujuannya ke 

Semarang 

Tidak ada, memang 

tujuannya ke 

Semarang 

10 Ngga mas, langsung kesini tujuannya Tidak ada, memang 

tujuannya ke 

Semarang 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Maka, berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa 

sebanyak tujuh dari sepuluh  responden memiliki ketertarikan yang cukup 

kuat terhadap Semarang, dan menjadikan Semarang menjadi 

pilihan/alternatif utama dalam kunjungan mereka. 

P5. Adanya Daya Tarik Menurut Wisatawan yang Hanya Bisa 

Ditemukan di Semarang. 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat responden terkait 

adanya suatu daya tarik menurut mereka yang hanya bisa ditemukan di 

Semarang. Ketika ada daya tarik yang tidak bisa ditemukan di kota lain, 

maka hal ini dapat menjadi alasan yang kuat bagi wisatawan untuk datang 

berwisata ke Semarang. 
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Tabel 4.7 

Daya Tarik Menurut Wisatawan yang Hanya Bisa Ditemukan di 

Semarang 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Apa yaa.. Kayaknya belum ada deh. 

Sebetulnya buat saya yang nonjol itu 

sejarahnya, di Kota Lama dan sini (Lawang 

Sewu) tapi kan mirip Kota Tua ya, atau jalan 

braga. Kalo di Bandung mirip gedung kantor 

pos yang tadi saya ceritain, tapi bukan tempat 

wisata sih. Ya ini mungkin Lawang Sewu 

yang menarik dan ngga bisa ditemukan di 

kota lain 

 

 

 

 

 

Lawang Sewu 

2 Sam Poo Kong  

(Oh memang tertarik ya sama Sam Poo 

Kong?) 

ya.. terus sama Masjid Agung itu lho mas. 

Kan bagus payungnya bisa buka, penasaran, 

tapi belum pernah liat pas bukanya 

(Kalau klenteng gini kan banyak ya pak di 

kota lain, apa sih yang bikin Sam Poo Kong 

beda) 

Eee apa ya mas, ya asik aja. Jarang ada 

klenteng yang bisa dikunjungi masyarakat 

umum, jarang juga ada yang kita bisa 

duduk-duduk santai gini nikmati. Biasanya 

klenteng kan cuma buat sembahyang mas 

Sam Poo Kong 

 

Masjid Agung 

karena payungnya 

bisa membuka.  

 

 

 

Sam Poo Kong unik 

karena jarang ada 

klenteng yang bisa 

dikunjungi 

masyarakat umum, 

duduk-duduk santai 

di dalamnya 

menikmati suasana. 

3 Ini mas, saya ini sih, SamPooKong sih Sam Poo Kong 

4 Bingung hahaha... Belum ada sih kayanya Belum ada 

5 Belum kepikiran sih mas, belum terlalu 

mengenal, baru 2x kesini haha 

Belum kepikiran, 

belum terlalu  

mengenal 

6 Ya kalo saya keunikannnya itu di Simpang 5 

itu mas, pake sepeda itu..dionthel itu, 

karena di Surabaya odong2 mas, itu pake 

motor.. 

Sepeda onthel di 

Simpang Lima 

7 Eeee ya.. Sam Poo Kong tadi itu sih, unik 

dan belum pernah lihat ada yang kayak gitu 

di tempat lain 

(Sam Poo Kong unik gimana mas?) 

Ya bagus, jarang ada bangunan arsitekturnya 

Cina gini kayak di luar negeri 

Sam Poo Kong 
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(Kalau klenteng kan banyak mas di kota-kota 

lain) 

Iya, tapi biasanya yang kaya gini kan 

klenteng-klenteng buat ibadah, bukan buat 

wisata 

8 Kalo situ... Semarang sejarahnya sih 

banyak 
(Berarti masnya penggemar sejarah juga?) 

Iya lumayan hahaha... Lumayan pen.asaran 

sama sejarahnya 

(Menurut mas di Semarang peninggalan 

sejarah dimana aja?) 

Lawang Sewu, sini (Kota Lama), sama.... 

mana ya lupa aku hahaha. 

(Ohh Lawang Sewu ya, paham ngga mas 

sejarahnya?) 

Nggak begitu hahaha. 

(Oh nggak begitu, ee belum pernah masuk-

masuk? Baca2 gitu) 

Kalo baca nggak, tapi cuma sekedar masuk 

jalan-jalan. 

(Berarti sejarah Lawang Sewu kurang tahu 

ya, sejarah sini (Kota Lama) juga?) 

Kalo disini cuma sekedar foto2 aja sih 

hahaha. 

(Oh suka kesini sama Lawang Sewu 

karena nyari objek foto yang bagus?) 

Iya. 

Semarang banyak 

peninggalan sejarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk objek foto. 

9 Apa ya... eee mungkin soto ya, sama tahu 

gimbal 

Soto dan tahu gimbal 

10 Ehhh apa ya.... 

.... 

Kayaknya belum ada ya mas, sebetulnya 

saya tertarik kesini (Masjid Agung) waktu 

payungnya mbuka, tapi ngga tahu kapan. 

Sebetulnya mungkin sini bisa jadi, cuma kan 

ini payungnya ngga mbuka jadi biasa aja 

heheh 

 

 

 

Belum ada 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 Jawaban responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 

empat kategori jawaban responden mengenai daya tarik yang menurut 

mereka menarik dan hanya ada di Semarang. Pertama, responden yang 



 

50 

 

berpendapat bahwa daya tarik tersebut adalah objek wisata, ada beberapa 

nama objek yang muncul yaitu Lawang Sewu, Sam Poo kong, dan Masjid 

Agung. Pendapat ini diungkapkan oleh R1, R2, R3, dan R7. Kedua, 

responden yang berpendapat bahwa yang menjadi daya tarik adalah 

kulinernya, yaitu soto (kemudian responden menyebut lebih jelas yaitu 

soto Bangkong pada P10) dan tahu gimbal. Jawaban ini diungkapkan oleh 

R9. Ketiga, responden yang berpendapat bahwa yang menjadi daya tarik 

adalah kegiatan yang dapat dilakukan di sebuah objek. Kegiatan yang 

disebutkan adalah bersepeda onthel di Simpang Lima, dan berfoto di objek 

peninggalan sejarah, yang diungkapkan oleh R6 dan R8. Keempat, adalah 

kategori yang belum tahu daya tarik yang hanya dimiliki Semarang. R4, 

R5, R10 belum bisa menjawab daya tarik yang menurut mereka menarik 

dan hanya ada di Semarang.  

 Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jawaban 

responden mengenai daya tarik yang menurut mereka menarik dan hanya 

ada di Semarang didominasi oleh jawaban mengenai objek wisata. Nama 

objek wisata yang paling banyak muncul adalah Sam Poo Kong, yang 

disebutkan oleh R2, R3, dan R7. 

 

2. Preferensi wisatawan dari luar Kota Semarang terhadap : atraksi, 

kuliner, tempat belanja, tempat hiburan, transportasi, dan tempat 

menginap. 
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Bertujuan untuk mengetahui preferensi wisatawan meliputi atraksi, 

kuliner, tempat belanja , tempat hiburan, transportasi, dan tempat 

menginap selama berwisata di Semarang. 

Preferensi terhadap atraksi 

P6. Objek Wisata di Semarang yang Diketahui Wisatawan 

Untuk mengetahui sejauh apa responden mengetahui objek-objek 

wisata di Semarang, maka peneliti menanyakan, “objek wisata apa saja 

yang anda ketahui di Semarang?”. Terkait dengan pengelolaan 

kepariwisataan, pemahaman atas obyek-obyek wisata yang dikenal 

responden dapat digunakan untuk langkah-langkah pengelolaan di masa 

yang akan datang.  

Tabel 4.8 

Objek Wisata di Semarang yang Diketahui Wisatawan 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Eee yang aku tahu ya itu tadi sih, sini 

(Lawang Sewu), Sam Poo Kong, Kota 

Lama, sama Air Terjun Semirang. 

Ah ya, kalo yang belum pernah dikunjungi itu 

ada Vihara yang ada pagodanya itu, saya 

cari di internet, terus sama Masjid Agung. 

Kepengen sih cuma untuk saat ini belum 

sempat, mungkin lain kali kalo balik sini. 

Lawang Sewu, Sam 

Poo Kong, Kota 

Lama 

 

 

Vihara yang ada 

pagodanya 

Masjid Agung 

2 Itu, Brown Canyon, Lawang Sewu, Masjid 

Agung, Sam Poo Kong, Simpang Lima, 

udah sih 

(Kayak Goa Kreo, Pantai Marina juga belum 

ya?) 

Pantai pernah mas, mau kesana tapi liat di 

google map wah, kok jauh banget. Haduh 

haduh terus nggak jadi. 

(Lhoo pantai apa itu mas?) 

Pantai apa itu tadi, Marina. Jauh terus nggak 

jadi, ya udah lah. Itu kan pas hari terakhir, 

Brown Canyon, 

Lawang Sewu, 

Masjid Agung, Sam 

Poo Kong, Simpang 

Lima 

 

 

 

Pantai Marina. 
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jadi mikir-mikir. Mending yang deket aja, 

mending deket banyak daripada satu jauh. 

3 Apa ya.. tadi itu Lawang Sewu... sini, 

Masjid Agung.... Kota Lama, Pantai.. ya 

ada lagi Bandungan ke Candi Gedong Songo, 

cuma itu sih mas 

(Kalau yang belum pernah dikunjungi?) 

Ada mas, yang ada pagoda nya itu, di daerah 

atas. Kalau saya pulang naik bis saya lihat itu 

bagus 

(Tapi belum pernah kesana ya pak? Tahu 

namanya?) 

Belum mas, belum sempat. Kalau namanya 

saya nggak tahu 

Lawang Sewu, Sam 

Poo Kong, Masjid 

Agung, Kota Lama, 

Pantai Marina 

 

pagoda  

4 Hari ini ke itu, Goa Kreo, Sam Poo Kong, 

ke itu tadi dawet duren, ni ntar mau ke 

Lawang Sewu sama ke Kampung pelangi 

(Ada nggak tempat lain yang tahu tapi belum 

pernah dikunjungi?) 

Kampung Pelangi itu, baru nanti mau 

kesana 

Goa Kreo, Sam Poo 

Kong, Lawang 

Sewu, Kampung 

Pelangi 

5 Sini (Lawang Sewu), terus eee... Sam Poo 

Kong, Masjid Agung itu yang di Simpang 5 

itu, yang tadi itu apa, Brown Canyon 

Lawang Sewu, Sam 

Poo Kong, Masjid 

Agung, Brown 

Canyon 

6 Apa mas, Simpang Lima tadi malam, terus 

dari Kendal itu juga. Habis dari Kendal pagi 

terus sorenya saya istirahat, malemnya ke 

Simpang Lima, itu aja. 

(Oh berarti baru Simpang Lima, Sikucing, 

terus sama ini (Lawang Sewu) ya?)  

Iya.. terus paginya saya berangkat kesini jam 

setengah 11 

(Terus habis itu mau ke Masjid Agung?) 

Iyaa, InsyaAllah mau kesana. 

(Kalau sebelumnya, ke Semarang main 

kemana aja pak?) 

Ke sini (Lawang Sewu), terus itu tadi ke 

Kota Lama, sama simpang 5 mas. Waktu itu 

cuma 1 malem 

(Ada nggak pak tempat yang tahu tapi belum 

pernah dikunjungi?) 

Itu mas, Sam Poo Kong, saya diceritain 

temen katanya bagus. Klenteng 

Simpang Lima,  

 

 

 

Lawang Sewu,  

 

 

Masjid Agung,  

 

 

 

Kota Lama,  

 

 

 

Sam Poo Kong 

7 Sini (Kota Lama), terusss... Lawang Sewu 

pernah... Pecinan pernah...Sam Poo Kong, 

Kota Lama, Lawang 

Sewu, Pe 



 

53 

 

terus... Vihara Buddhagaya pernah, eee..  

pantainya pernah tapi saya lupa namanya... 

Eeee terus goa monyet tadi, Goa Kreo. Udah 

sih, kayaknya itu doang. 

(Kalau yang tahu tapi belum pernah 

dikunjungi ada mas?) 

Apa ya,  kayanya udah pernah semua deh 

yang saya tahu hahaha, oh ya kampung 

pelangi itu tadi belum, baru denger saya 

hahaha, mungkin nanti. Sama Maerokoco. 

cinan, Vihara 

Buddhagaya, Sam 

Poo Kong, pantai 

tapi lupa namanya, 

Goa Kreo, Kampung 

Pelangi, Maerokoco 

8 Eee.. Puri Maerokoco pernah, Eling Bening 

kan masuknya Semarang ya? Ambarawa kan? 

(Eling Bening masuknya Ambarawa sih, kan 

kabupaten) 

Iyaa Kabupaten Semarang. Terus Ungaran, 

sini (Kota Lama) Lawang Sewu, Simpang 

Lima udah sering banget hahaha, terus Sam 

Poo Kong 

(Kalau yang tahu tapi belum pernah 

dikunjungi ada?) 

Apa ya....Mungkin eee, Kampung Pelangi, 

situ baru kan ya. Belum pernah tapi) 

(Nah kenapa masnya milih objek-objek itu? 

Kenapa nggak ke pantai, Goa Kreo) 

Eee..Nggak enak aja sih kalo ke Marina itu, 

pantainya kurang enak, kurang menarik. Kalo 

ke atas ituu... Bagus sih pemandangannya, 

cuma kadang males naiknya. Kalo objek-

objek tadi kan deket sama kota, wisata 

lainnya kan juga deketan.) 

(Ke Pantai Marina sama Goa Kreo 

pernah?) 

Iya, dulu pernah sekali. 

Puri Maerokoco, 

Kota Lama, Lawang 

Sewu, Simpang 

Lima, Sam Poo 

Kong, Kampung 

Pelangi, Pantai 

Marina, Goa Kreo 

9 Sam Poo Kong, Lawang Sewu, terus eee 

Simpang Lima, sini (Masjid Agung Jawa 

Tengah), terus tadi apa... Brown Canyon 

(Temannya ada yang nyeletuk, ‘Taman 

Maerokoco’), saya lupa namanya) 

Oh iya itu Maerokoco, mau kesana belum 

sempet) 

Sam Poo Kong, 

Lawang Sewu, 

Simpang Lima, 

Masjid Agung Jawa 

Tengah, Brown 

Canyon, Taman 

Maerokoco 

10 Di Semarang sudah pernah ke objek wisata 

mana aja mas? 

Sini (Masjid Agung), terus eee Lawang 

Sewu.... terus Sam Poo Kong, Pantai 

Marina....kayaknya cuma itu mas. 

(Ada yang tahu tapi belum pernah 

Masjid Agung Jawa 

Tengah, Lawang 

Sewu, Sam Poo 

Kong, Pantai 

Marina, Kota Lama, 

Kampung Pelangi. 
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dikunjungi?) 

Eee mana ya.... oh Kota Lama 

(Kota Lama belum pernah?) 

Iya itu, tahu, banyak juga di instagram, tapi 

belum pernah kesana. 

(Oh belum pernah ya, ada rencana nggak 

habis ini?) 

Eeeee iya mungkin setelah ini, sebentar. Ini 

saya bawa pacar, nggak bisa pulang malem-

malem, besok kerja 

(Oh iya kalau jam segini masih sempet. Ada 

lagi mas tempat yang tahu tapi belum pernah 

kesana?) 

Ada.. itu Kampung Pelangi. Baru ya itu? 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 Pada pertanyaan mengenai objek wisata apa saja yang diketahui di 

Semarang, ada beberapa nama objek wisata yang disebutkan oleh para 

responden yaitu, Lawang Sewu, Sam Poo Kong, Vihara Buddhagaya, 

Masjid Agung, Kota Lama, Taman Maerokoco, Simpang Lima, Kampung 

Pelangi, Pecinan, Pantai Marina, Goa Kreo dan Brown Canyon. Terdapat 

juga satu objek yang disebutkan oleh 3 orang responden, namun 2 

diantaranya tidak mengetahui nama dari objek tersebut, yaitu R1 dan R3. 

R1 berkata, “Ah ya, kalo yang belum pernah dikunjungi itu ada Vihara 

yang ada pagodanya itu..” dan R3 berkata, “Ada mas, yang ada pagoda 

nya itu, di daerah atas. Kalau saya pulang naik bis saya lihat itu bagus.”, 

Kesamaan dalam ciri objek wisata yang disebutkan adalah pagoda, dan 

satu-satunya vihara di Semarang yang memiliki pagoda adalah Vihara 

Buddhagaya, atau masyarakat Semarang biasa menyebutnya dengan 

Watugong. 
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 Tabel di atas juga menunjukkan bahwa meskipun seluruh 

responden diwawancarai di lokasi yang berbeda-beda, objek wisata yang 

mereka ketahui kurang lebih sama. Sebagian besar nama objek yang 

muncul disebutkan lebih dari satu responden, dan dari keseluruhan  objek 

yang disebutkan, ada dua objek yang disebutkan oleh seluruh responden, 

yaitu Lawang Sewu, Sam Poo Kong. Ini berarti objek wisata Lawang 

Sewu dan Sam Poo Kong lebih dikenal para wisatawan dibanding objek-

objek lainnya. 

P7. Objek Wisata yang Sudah Pernah Dikunjungi di Semarang 

Pada pertanyaan sebelumnya, peneliti sudah mengetahui objek-objek 

wisata yang diketahui responden di Semarang. Selanjutnya, peneliti ingin 

mengetahui apakah responden sudah pernah mengunjungi objek-objek 

yang diketahui tersebut. Jika wisatawan lebih memilih mengunjungi suatu 

objek dibanding objek lainnya, maka kemungkinan objek tersebut 

memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan. Apabila sebuah objek sudah 

dikunjungi, maka dapat dianggap objek tersebut memiliki daya tarik lebih 

bagi responden, dibanding objek yang belum dikunjungi 

Tabel 4.9 

Objek Wisata yang Sudah Pernah Dikunjungi di Semarang 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Eee yang aku tahu ya itu tadi sih, sini 

(Lawang Sewu), Sam Poo Kong, Kota 

Lama, sama Air Terjun Semirang. 

 

Lawang Sewu 

Kota Lama. 

2 Itu, Brown Canyon, Lawang Sewu, Masjid 

Agung, Sam Poo Kong, Simpang Lima, 

udah sih 

Brown Canyon, 

Lawang Sewu, 

Masjid Agung, Sam 
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 Poo Kong, Simpang 

Lima 

3 Apa ya.. tadi itu Lawang Sewu... sini, 

Masjid Agung.... Kota Lama, Pantai.. ya 

ada lagi Bandungan ke Candi Gedong Songo, 

cuma itu sih mas 

 

Lawang Sewu, Sam 

Poo Kong, Masjid 

Agung, Kota Lama, 

Pantai Marina 

4 Hari ini ke itu, Goa Kreo, Sam Poo Kong, 

ke itu tadi dawet duren, ni ntar mau ke 

Lawang Sewu sama ke Kampung pelangi 

Goa Kreo, Sam Poo 

Kong, Lawang 

Sewu, Kampung 

Pelangi 

5 Simpang Lima, terus Brown Canyon, sama 

ini sih Lawang Sewu 

Simpang Lima, 

Brown Canyon, 

Lawang Sewu 

6 Apa mas, Simpang Lima tadi malam, terus 

dari Kendal itu juga. Habis dari Kendal pagi 

terus sorenya saya istirahat, malemnya ke 

Simpang Lima, itu aja. 

(Oh berarti baru Simpang Lima, Sikucing, 

terus sama ini (Lawang Sewu) ya?)  

Iya.. terus paginya saya berangkat kesini jam 

setengah 11 

(Kalau sebelumnya, ke Semarang main 

kemana aja pak?) 

Ke sini (Lawang Sewu), terus itu tadi ke 

Kota Lama, sama simpang 5 mas. Waktu itu 

cuma 1 malem 

Simpang Lima,  

 

 

 

Lawang Sewu 

 

 

 

 

Kota Lama 

7 Sini (Kota Lama), terusss... Lawang Sewu 

pernah... Pecinan pernah...Sam Poo Kong, 

terus... Vihara Buddhagaya pernah, eee..  

pantainya pernah tapi saya lupa namanya... 

Eeee terus goa monyet tadi, Goa Kreo. Udah 

sih, kayaknya itu doang. 

Kota Lama, Lawang 

Sewu, Pecinan, Sam 

Poo Kong, Vihara 

Buddhagaya, pantai 

tapi lupa namanya, 

Goa Kreo 

8 Eee.. Puri Maerokoco pernah, Eling Bening 

kan masuknya Semarang ya? Ambarawa kan? 

(Eling Bening masuknya Ambarawa sih, kan 

kabupaten) 

Iyaa Kabupaten Semarang. Terus Ungaran, 

sini (Kota Lama) Lawang Sewu, Simpang 

Lima udah sering banget hahaha, terus Sam 

Poo Kong 

 (Nah kenapa masnya milih objek-objek itu? 

Kenapa nggak ke pantai, Goa Kreo) 

Eee..Nggak enak aja sih kalo ke Marina itu, 

pantainya kurang enak, kurang menarik. Kalo 

ke atas ituu... Bagus sih pemandangannya, 

Puri Maerokoco 

 

 

 

Kota Lama 

Lawang Sewu, 

Simpang Lima, Sam 

Poo Kong,  

 

 

Pantai Marina 
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cuma kadang males naiknya. Kalo objek-

objek tadi kan deket sama kota, wisata 

lainnya kan juga deketan.) 

(Ke Pantai Marina sama Goa Kreo 

pernah?) 

Iya, dulu pernah sekali. 

 

 

Goa Kreo 

9 Sam Poo Kong, Lawang Sewu, terus eee 

Simpang Lima, sini (Masjid Agung Jawa 

Tengah), terus tadi apa... Brown Canyon 

Sam Poo Kong, 

Lawang Sewu, 

Simpang Lima, 

Masjid Agung Jawa 

Tengah, Brown 

Canyon 

10 Sini (Masjid Agung), terus eee Lawang 

Sewu.... terus Sam Poo Kong, Pantai 

Marina....kayaknya cuma itu mas 

Masjid Agung Jawa 

Tengah, Lawang 

Sewu, Sam Poo 

Kong, Pantai Marina 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Meskipun responden mengetahui berbagai objek wisata yang ada di 

Semarang, ternyata tidak semua sudah pernah dikunjungi. Seperti contoh 

R10 yang menyebutkan Kampung pelangi pada pertanyaan sebelumnya, 

namun pada pertanyaan kali ini R10 tidak menyebutkan bahwa dia sudah 

pernah mengunjungi Kampung Pelangi, atau seperti R1 yang mengatakan 

dengan jelas, “Ah ya, kalo yang belum pernah dikunjungi itu ada Vihara 

yang ada pagodanya itu, saya cari di internet, terus sama Masjid Agung.” 

Beberapa objek wisata yang sudah pernah dikunjungi responden 

adalah Lawang Sewu, Sam Poo Kong (R2, R3, R4, R7, R8, R9, R10), 

Masjid Agung (R2, R3, R9, R10), Pantai Marina (R3, R8, R10), Goa Kreo 

(R4, R7, R8), Puri Maerokoco (R8), Kota Lama (R1, R3, R6, R7, R8), 

Vihara Buddhagaya (R7), Brown Canyon (R2, R5, R9), Simpang Lima 

(R2, R5, R6, R8, R9), dan Pecinan (R7). Lawang Sewu adalah satu-

satunya objek yang sudah pernah dikunjungi seluruh responden. Jika 
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seluruh responden mengunjungi Lawang Sewu, artinya Lawang Sewu 

memiliki daya tarik yang kuat bagi seluruh responden. Daya tarik yang 

ditangkap responden juga bermacam-macam, hal ini dapat dilihat dari 

jawaban responden pada pertanyaan selanjutnya. 

P8. Alasan Responden dalam Memilih Objek yang Dikunjungi 

Setelah mengetahui objek yang sudah pernah dikunjungi para 

responden, maka sekarang peneliti ingin mengetahui alasan masing-

masing responden dalam memilih mengunjungi objek-objek wisata 

tersebut. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apa yang 

menjadi daya tarik  dari sebuah objek wisata bagi wisatawan, sehingga 

menarik untuk dikunjungi. 

Tabel 4.10 

Alasan Responden dalam Memilih Objek-Objek yang Sudah Dikunjungi 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Kalau saya tertarik pertama Lawang Sewu, 

karena kalau di televisi sering ya jd tempat 

syuting horor, karena saya memang suka 

dunia selain manusia, memang saya interest. 

Terus masa sih ke Semarang kali ini cuma ke 

Lawang Sewu doang, terus saya searching, 

dapetlah air terjun Semirang itu, saya suka air 

terjun gitu. Tapi Lawang Sewu memang jadi 

tujuan utama. 

Iya saya suka horornya. Terus sama itu sih 

arsitekturnya. Saya suka sejarah kayak 

Belanda gitu kan juga ada di Bandung, banyak 

juga gedung peninggalan Belanda, Jepang, 

kayak gitu, makanya emang tertarik sejarah 

juga sih, walaupun saya nggak terlalu fasih 

juga sih tentang sejarah. 

Iyaa, saya emang suka sejarah sih, penasaran 

Iya, saya tertarik sama Gereja Blenduknya 

sih, karena kata temen2 cukup terkenal, terus 

saya searching2 sejarahnya, dan makin 

Lawang Sewu 

tertarik karena horor 

dan sejarahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Kota Lama 

tertarik dengan 

Gereja Blenduknya. 

Sejarah Gereja 
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tertarik. Kalau Kota Lamanya sih ngga jauh 

beda ya sama di Jakarta, Kota Tua 

Blenduk 

2 Iyaa ini, nganterin ini sama ini yang baru 

pertama ke Semarang (menunjuk 

temannya) 

Mengantar temannya 

3 Eeeee... Apa ya.... Ya karena tempatnya enak 

mas kayak sini, bagus juga kan buat foto-

foto, dan nyarinya gampang, masih daerah 

kota. Kalau pagoda tadi juga tertarik sih, tapi 

jauh dari kota jadi agak susah, saya nggak tahu 

nama tempatnya dan nama daerahnya juga. 

Kalau sini kan gampang 

(Enaknya karena tadi itu ya pak? Apa itu..) 

Ya itu tadi mas, asik liatnya, suasana adem, 

arsitekturnya juga bagus, jadi disini duduk-

duduk gitu liat pemandangan sekitar ya betah 

Tempatnya enak, 

bagus untuk foto-

foto, mudah dicari, 

masih daerah kota 

 

 

 

 

Asik lihatnya, 

suasana adem, dan 

arsitekturnya bagus. 

4 Belum pernah aja sih soalnya 

(Belum pernah? Tapi kalo Lawang Sewu tadi 

sudah pernah ya?) 

Lawang Sewu pernah, cuma kan temen2 

pengen ke situ yang belum pernah. 

Karena belum 

pernah 

 

 

Lawang Sewu hanya 

ikut teman 

5 Kalo brown canyon kan karena emang unik aja 

sih, soalnya jarang kan di Indonesia. Kaya di 

Eropa gitu kan banyak, ya tertarik aja sih, 

penasaran. 

(Tau dari mana mas tempat itu?) 

Dari instagram juga, media sosial. Karena buat 

foto-foto kan bagus juga tempatnya, kesannya 

kaya di luar negri ahahah 

(Hoo memang cenderung cari objek yang unik 

ya kalau dilihat, kayak sini (Lawang Sewu), 

Sam Poo Kong gitu?) 

Iya mas, kayak landmarknya 

(Itu karena tertarik pengen tahu atau untuk jadi 

objek foto?) 

Ya pengen tahu juga mas, kan belum pernah, 

terus ya pasti foto-foto juga, instagram-able 

kalo istilahnya hahaha 

(Kalau Lawang Sewu kan udah pernah ya? 

Kenapa main kesini lagi?) 

Ya.... itu mas, sini menarik buat foto-foto, di 

dalemnya juga bagus, foto di pintu-pintu 

(Kalau Sam Poo Kong juga belum pernah ya) 

Belum mas 

(Berarti tiap wisata memang cari objek-objek 

Unik 

 

 

 

Foto-foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengen tahu 

Untuk foto-foto. 



 

60 

 

foto yang bagus?) 

Emm iya juga sih mas, kayanya wisata pasti, 

wajib foto-foto, ada yang kurang kalo ngga 

ada foto yang bisa diupload ahaha 

6 Ke tempat-tempat yang belum pernah aja 

mas, kalau sikucing tadi kan anak saya yang 

pengen. Masjid Agung itu terkenal juga, jadi 

penasaran 
(Kalo Lawang Sewu kan sudah pernah pak, 

kok kesana lagi?) 

Saya tertarik kesini tadi soalnya ya masih 

suka, pengen liat-liat lagi. Lha ini kok 

sekarang jadi bagus, ada museum, musik, 

jadi lebih bersih juga 
(Memang masih suka sejarahnya sini pak?) 

Iya, bagus ini peninggalan sejarah dirawat, 

dan rosone kok kurang yo lungo Semarang 

ora neng Lawang Sewu hahaha 

Ke tempat yang 

belum pernah, 

penasaran dengan 

Masjid Agung 

karena terkenal.  

 

Kalau ke Lawang 

Sewu karena masih 

suka, ingin lihat lagi, 

bagus karena 

peninggalan 

sejarahnya terawat 

dan ada yang kurang 

rasanya kalau ke 

Semarang tidak ke 

Lawang Sewu. 

7 (Biasanya kalo masnya wisata nyari objek apa? 

Objek yang kayak gimana?) 

Alam, alam sama makanan sih. Kulineran. 

(Andri) 

(Alam sama kulineran ya, kalau di Semarang 

gimana?) 

Kalo di Semarang.. mungkin historiknya ya, 

bangunan ya. Sama kayak Sam Poo Kong itu, 

kan unik ya, ngga ada di tempat lain. (Andri) 

(Sam Poo Kong unik gimana mas?) 

Ya bagus, jarang ada bangunan arsitekturnya 

Cina gini kayak di luar negeri. (Andri) 

(Kalau klenteng kan banyak mas di kota-kota 

lain) 

Iya, tapi biasanya yang kaya gini kan klenteng-

klenteng buat ibadah, bukan buat wisata. 

(Andri) 

(Berarti yang bener-bener catchy di Semarang 

menurut mas itu bangunan-bangunannya ya?) 

Historiknya, mungkin lebih... landscape. 

(Andri) 

(Masnya emang penggemar sejarah gitu ya?) 

Fotografer dia. (Ridwan) 

(Mas Andri berarti cenderung cari objek foto 

ya kalau ke tempat wisata?) 

Iya.(Andri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari objek foto 

 

 

 

 

 

Ke Pecinan karena 
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..... 

(Kalau ke tempat-tempat tadi karena nyari 

objek foto ya mas? 

Iya. (Andri)  

(Nah kenapa pergi ke pecinan?) 

Suka makan. Kulineran hahaha sama 

nyariii... (Andri) 

Babi (Ridwan) 

suka kulineran, dan 

mencari kuliner 

babi. 

8 Eee..Nggak enak aja sih kalo ke Marina itu, 

pantainya kurang enak, kurang menarik. Kalo 

ke atas ituu... Bagus sih pemandangannya, 

cuma kadang males naiknya. Kalo objek-

objek tadi kan deket sama kota, wisata 

lainnya kan juga deketan. 
Apa ya, ya disana buat foto-foto bagus mas, 

kan banyak juga di instagram foto-foto yang 

bagus gitu, jadi tertarik terus nyoba. 

 

 

 

Dekat dengan kota, 

dan berdekatan 

dengan objek wisata 

lain, untuk berfoto-

foto. 

9 Hunting foto sih.. hahahah, salah satu yang 

terkenal disini juga sih. Lagi belajar2 cari 

spot2 foto 

Hunting foto, lagi 

belajar cari spot foto. 

10 Eee ya tertarik aja 

(Tertarik karena apa nih?) 

Yaaa kalo kesini (Masjid Agung), itu tadi, 

tertarik sama payungnya, penasaran tapi kok 

nggak lagi dibuka. 

(Kalau ke yang lain?) 

Ya itu mas, saya suka landscape gitu, 

pemandangan, dulu kan nyoba-nyoba cari 

landscape foto yang bagus walau masih 

pake hp 

(Ohh ya yang tadi itu yam emang suka foto-

foto ya mas) 

Iya, emang tertarik fotografi mas 

 

 

 

Kalau ke Masjid 

Agung tertarik 

dengan payungnya 

saat terbuka.  

 

 

Tertarik landscape, 

untuk objek foto 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Responden memiliki alasan yang sangat bermacam-macam dalam 

memilih objek wisata yang dikunjungi, contohnya, dalam mengunjungi 

Lawang Sewu, R1, R4, R5, R6 memiliki alasan yang berbeda-beda. R1 

mengungkapkan bahwa tertarik ke Lawang Sewu karena kisah horornya, 
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sedangkan R4 hanya mengikuti teman-temannya. Lain lagi dengan 

pendapat R5 yang tertarik ke Lawang Sewu sebagai objek foto, dan R6 

yang mengungkapkan ketertarikannya pada sejarah Lawang Sewu. 

Meskipun responden memiliki alasan yang berbeda-beda, namun ada 

beberapa pola yang dapat dilihat dari keseluruhan jawaban responden. 

Pertama, ada responden yang berkunjung ke objek wisata karena 

ketertarikannya terhadap sejarah, yaitu R1 dan R6. Kedua responden ini 

sama-sama mengunjungi Lawang Sewu, dan R1 juga mengunjungi Kota 

Lama. Maka, ketika responden memiliki ketertarikan dengan sejarah, 

objek yang dikunjungi adalah peninggalan Belanda seperti Lawang Sewu 

atau Kota Lama, R1 menyebutkan lebih spesifik ketertarikannya pada 

Gereja Blenduk.  

Kedua, sebanyak 6 dari 10 responden menyebutkan alasan mereka 

dalam mengunjungi objek wisata adalah untuk berfoto atau mencari objek 

foto, yaitu R3, R5, R7, R8, R9, dan R10. Masing-masing responden 

mengunjungi objek yang berbeda-beda saat diwawancarai, ini berarti 

ketika responden bertujuan untuk mencari objek foto saat berwisata, 

pilihannya bisa sangat banyak. Maka, untuk melihat apakah terdapat pola 

tertentu dari preferensi responden, peneliti kembali melihat pertanyaan 

sebelumnya, yaitu objek mana saja yang sudah pernah dikunjungi R3, R5, 

R7, R8, R9, R10. Objek wisata yang sudah dikunjungi para responden 

yaitu Lawang Sewu, Masjid Agung, Simpang Lima, Sam Poo Kong, Kota 

Lama, Brown Canyon, Puri  Maerokoco, Pantai Marina, Vihara 
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Buddhagaya, dan Goa Kreo. Beberapa objek dikunjungi lebih dari satu 

responden yaitu, Lawang Sewu, Sam Poo Kong, Simpang Lima, Masjid 

Agung, dan Brown Canyon. Adanya kesamaan objek wisata yang 

dikunjungi berarti objek tersebut adalah objek yang menarik untuk 

dijadikan objek berfoto bagi beberapa responden.  

Kemudian yang ketiga, ada beberapa alasan lain yang dimiliki 

responden dalam mengunjungi objek wisata, terkait dengan daya tarik 

khusus objek wisata tersebut, seperti R7 yang mengatakan pergi ke 

Pecinan karena mencari kuliner babi, atau R10 yang memilih berwisata di 

Masjid Agung karena tertarik dengan payung raksasa yang bisa terbuka. 

Kemudian ada juga responden yang memilih berkunjung ke objek-objek 

wisata tersebut karena hanya ingin mengujungi yang belum pernah 

dikunjungi. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa responden tertarik dengan objek 

wisata di Semarang dengan alasan yang berbeda-beda, dan objek yang 

tersedia di Semarang mampu memenuhi ketertarikan seluruh responden. 

Alasan yang paling banyak disebut responden adalah karena daya tariknya 

untuk dijadikan objek foto, alasan ini disebutkan oleh sebanyak 6 dari 10 

responden. Objek wisata yang cukup menarik dijadikan objek foto 

menurut responden bisa bermacam-macam, baik alami maupun buatan 

seperti Lawang Sewu (R3, R5, R7, R8, R9, R10), Sam Poo Kong (R3, R7, 

R8, R9, R10), Brown Canyon (R5, R9), dan Kota Lama (R3, R7, R8). 
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Preferensi terhadap kuliner 

P9. Jenis Kuliner yang Dicari Saat Berwisata di Semarang 

Ketika berwisata di Semarang, yang menjadi daya tarik bagi 

wisatawan tidak hanya objek wisata saja. Wisatawan yang sedang 

berwisata juga tentu ingin merasakan hal yang berbeda ketika berwisata di 

suatu tempat. Kuliner atau makanan khas daerah tersebut juga menjadi 

daya tarik tersendiri. Seperti pada pertanyaan, “Ketika anda berwisata di 

Semarang, biasanya anda tertarik dengan jenis kuliner / makanan apa?”, 

R9 menjawab “Apa ya... eee mungkin soto ya, sama tahu gimbal”. Ini 

menandakan bahwa yang pertama kali muncul di benak R9 tentang 

Semarang adalah kulinernya.  

Maka, peneliti kemudian menanyakan, “Ketika anda berwisata di 

Semarang, biasanya anda tertarik dengan jenis kuliner / makanan apa?” 

dengan tujuan untuk mengetahui kuliner apa yang diminati wisatawan 

ketika berwisata di Semarang. 

Tabel 4.11 

Jenis Kuliner yang Dicari Saat Berwisata di Semarang 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Saya sih  kulinernya asal khasnya daerah situ 

ya mas. Saya pengen itu.. tahu gimbal! Oh, 

sama lumpia sama bandeng 

 

Tahu gimbal, 

lumpia, dan bandeng 

2 Ahahahahahah, waktu di Semarang sih, 

terkenalnya, denger-denger tu lumpia. Tapi 

kalo kesini, nyarinya yang murah aja. 

(Berarti nggak nyari lumpia/bandeng ya kali 

ini?) 

Buat njajan sih enggak mas, tapi kalo buat 

oleh-oleh orang rumah ya pasti 
(Nah biasanya makan apa kalo di Semarang?) 

 

Lumpia untuk oleh-

oleh 
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Yaa kayak tadi nyari warteg.... terus ketemu 

bakso ya udah makan situ, atau kadang tahu 

gimbal 

(Ada nggak kira-kira kuliner yang selalu 

dicari setiap ke Semarang?) 

Apa ya.. Sebetulnya saya suka tahu gimbal 

mas, tapi cuma kadang nyari, ga setiap ke 

Semarang pasti nyari. 

 

 

 

 

Tahu gimbal 

3 Saya sotonya mas, suka banget, soto 

ayamnya. Sotonya beda sih sama disana, sana 

pake tauco. Kalo sini tanpa tauco, enak seger 

Soto  ayam 

4 Makan apa ya.. Semua makan sih sebenernya 

(Ngga ada yg khusus tertarik, misa ‘ini ngga 

ada di Medan, aku pengen nyoba’ gitu?) 

Sebetulnya soto sih, saya suka kalo disini itu 

sotonya 

(Soto apa mas?) 

Soto ayam, dulu pernah makan sekali diajak 

temen, ya enak 

 

 

 

 

 

Soto ayam 

5 Banyak sih... eee ada bandeng presto, tahu 

gimbal, nasi gandul, lumpia juga, 

tengkleng juga 

Bandeng presto, tahu 

gimbal, nasi gandul, 

lumpia, tengkleng 

6 Lumpia mas, khasnya sini to Lumpia 

7 Paimo mungkin. (Ridwan) 

Tapi kan bukan makanan berat, masuk ngga 

sih? (Andri) 

Tahu gimbal juga. (Ridwan) 

Nahhh itu tahu gimbal juga, leker, soto.. 

Tapi biasa aja sih sotonya. Kalo tahu 

mungkin unik, beda, enak. (Andri) 

Leker Paimo 

 

 

Tahu gimbal 

Soto 

8 Kuliner sini.. Apa ya? Paling itu, tahu 

gimbal hahaha. Kan di daerah lain nggak ada 

Tahu gimbal 

9 (Kalo selama di Semarang, ada ngga sesuatu 

yang bener-bener bikin masnya tertarik dan 

ngga ada di kota lain?) 

Apa ya... eee mungkin soto ya, sama tahu 

gimbal 

.... 

Berarti selama di Semarang, tertarik makan 

soto sama tahu gimbal itu ya?) 

Iya, soto ciri khasnya Semarang sih. Saya 

ngikut temen aja 

 

 

 

Soto dan tahu 

gimbal 

10 Apa ya.. eee mungkin soto nya mas 

(Oh soto sini ya, soto apa mas?) 

Soto ayam 

 

 

Soto ayam 

Sumber :  Data primer diolah, 2017 
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Tabel di atas menunjukkan macam-macam kuliner atau makanan 

yang membuat wisatawan tertarik ketika berwisata di Semarang. Ada 

beberapa nama makanan yang muncul yaitu tahu gimbal, soto ayam, 

lumpia, bandeng presto, tengkleng, dan nasi gandul. Jawaban dari 

responden cukup didominasi oleh tahu gimbal dan soto ayam, namun yang 

paling banyak dicari adalah tahu gimbal. Sebanyak 6 dari 10 responden 

mengatakan bahwa mereka tertarik dengan tahu gimbal, yaitu R1, R2, R5, 

R7, R8, R9. Muncul juga nama Leker Paimo, yang bukan merupakan suatu 

kuliner yang khas, namun cukup terkenal bagi masyarakat Semarang.  

 Meskipun begitu, tidak semua wisatawan benar-benar tertarik 

dengan kuliner tersebut, seperti R2 yang mengatakan “Apa ya.. Sebetulnya 

saya suka tahu gimbal mas, tapi cuma kadang nyari, ga setiap ke 

Semarang pasti nyari.”, juga R7 yang mengatakan “Nahhh itu tahu gimbal 

juga, leker, soto.. Tapi biasa aja sih sotonya. Kalo tahu mungkin unik, 

beda, enak.”. Ungkapan R2 yang mengatakan bahwa tidak setiap ke 

Semarang dia mencari tahu gimbal atau R7 yang menambahkan “tapi 

biasa aja sih sotonya” menunjukkan bahwa ketertarikan mereka kurang 

kuat terhadap kuliner tersebut. R9 menjawab dengan “Apa ya... eee 

mungkin soto ya, sama tahu gimbal”. Ungkapan ini menunjukkan 

ketidakyakinan responden dengan jawabannya, dan R9 juga menegaskan 

dengan “Iya, soto ciri khasnya Semarang sih. Saya ngikut temen aja”. R9 

hanya mengikuti kemana temannya mengajak, ini menunjukkan 

ketertarikan yang kurang kuat. 
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  Ada responden yang menunjukkan ketertarikan kuat terhadap suatu 

kuliner di Semarang, seperti R3 yang mengatakan ”Saya sotonya mas, 

suka banget, soto ayamnya. Sotonya beda sih sama disana, sana pake 

tauco. Kalo sini tanpa tauco, enak seger”. R1 juga mengungkapkan 

ketertarikannya pada tahu gimbal, dapat dilihat pada jawabannya, “Saya 

sih  kulinernya asal khasnya daerah situ ya mas. Saya pengen itu.. tahu 

gimbal! Oh, sama lumpia sama bandeng”. Penekanan yang mantap saat 

dia mengatakan tahu gimbal menunjukkan bahwa dia tertarik pada kuliner 

tersebut. 

  Kuliner yang disebutkan tadi tidak semuanya untuk dinikmati di 

Semarang, ada wisatawan yang tertarik untuk dijadikan oleh-oleh, seperti 

yang diungkapkan R2, “Buat njajan sih enggak mas, tapi kalo buat oleh-

oleh orang rumah ya pasti.” 

  Uraian di atas menunjukkan bahwa tahu gimbal menjadi kuliner 

yang paling menarik bagi wisatawan, meskipun beberapa responden tidak 

memiliki ketertarikan yang cukup kuat terhadap kuliner tersebut. 

P10. Lokasi yang Dipilih Wisatawan untuk Mencari Kuliner Tersebut 

Ketika berwisata kuliner, tentunya wisatawan memiliki lokasi-lokasi 

favorit dimana mereka biasa mencari suatu kuliner atau makanan. Tempat 

itu bisa seperti warung, rumah makan atau restoran, bahkan berupa 

kawasan kuliner. Setelah mengetahui kuliner yang diminati masing-masing 

responden, peneliti ingin mengetahui lokasi dimana para wisatawan biasa 
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mencari kuliner tersebut dengan menanyakan, “Dimana biasanya anda 

mencari kuliner tersebut?” 

Tabel 4.12 

Lokasi yang Dipilih Wisatawan untuk Mencari Kuliner Tersebut 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Saya sih waktu itu nyari yang pertama diajak 

temen ke taman KB, kedua kalinya saya juga 

balik situ lagi karena deket hotel, enak juga 

sih disitu. 

Dimana ya, saya lupa namanya tapi di 

tempatnya kecil sih, tapi lumpianya enak, 

deket klenteng. Waktu itu ke Semarang lagi 

saya mau nyari lagi juga ngga sempet karena 

cuma sehari. Besok saya maunya nyari 

lumpia juga disana, nama tempatnya masnya 

tahu? 

(Oh itu namanya lumpia Gang Lombok, di 

daerah pecinan. Coba aja mas dicari di Maps) 

Ah iya betul, saya agak lupa, seinget saya ada 

‘blok blok’ nya gitu ahahah 

 

Tahu gimbal di 

Taman KB 

 

 

 

 

 

 

Lumpia di Gang 

Lombok 

2 Wah nggak mesti sih mas, asal ngeliat ada 

tahu gimbal, ya udah beli disitu. Nggak mesti 

nyari juga kan 

Nggak mesti 

3 Kalau soto tadi nyari di thamrin mas, pagi. 

(Memang selalu disitu?) 

Nggak selalu sih, asal soto semarang aja 

(Oh jadi nggak fanatik ya, kayak saya kalo 

pengen kopi jos ya di tugu) 

Nggak sih, kalo saya asal soto njih 

 

 

Nggak selalu, asal 

soto Semarang 

4 Eee.. ngga pasti mas, waktu itu asal ngikut 

aja sih, tadi pagi nyari yang sejalan dari 

rumah 

Nggak pasti 

5 Kalo nasi gandul sih pernah di Simpang 5, 

deket mall apa  itu. Mungkin dari referensi 

dari media sosial apa website, rekomendasi 

tempat makanan enak di Semarang dimana 

(Media sosial apa mas?) 

Foursquare 

(Oh foursquare ya, tapi memang pasti nyari 

di Simpang Lima itu?) 
Nggak mas, cuma yang terdekat aja, kalau 

ratingnya tinggi tapi jauh, kita nggak kesana. 

Nasi gandul cari 

yang terdekat 
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(Kalau tahu gimbal?) 

Sama dari foursquare juga 

(Oh bukan, maksudnya biasa nyari dimana?) 

Diii......Taman KB mas, disitu kan jualannya 

tahu gimbal semua. Kita nyari yang ratingnya 

paling tinggi dan kebetulan dekat, dan 

tempatnya enak buat ngobrol lama, jadi kita 

kesitu terus. 

 

 

 

Tahu gimbal di 

taman KB 

6 Di itu mas, Pandanaran, anak saya yang 

tahu. Di dekat hotel juga ada, lumpia 

express. 

Pandanaran 

Lumpia Express 

7 Di taman KB 

Di pak Hj. Edi tuh, kan ada dua, Hj. Edi 

sama yang satu belum haji, hahaha. Hj. Edi 

yang terkenal hahahaha. Ini saya ada aplikasi 

kan, saya lihat ratingnya gede, yang penting 

enak gitu. 

Di Taman KB 

Tahu Gimbal Pak 

Hj. Edi 

8 Aku? Disini loh, yang mau kee...Mataram 

Sakti yang sini, yang mau ke Dr. Cipto sini 

lagi, Thamrin tu kan ada kantor pos tu, 

biasanya ada disitu, sebelum pertigaan 

Indomaret 

Arah Mataram Sakti, 

dekat Kantor Pos 

Thamrin, sebelum 

pertigaan Indomaret. 

9 Soto.. kemarin apa.. ee Bangkong. Soto 

Bangkong.  

Tahu gimbal nyari di taman KB mas 

Soto Bangkong 

Tahu gimbal di 

taman KB 

10 Ee...nggak mesti mas, seketemunya aja 

(Kalo sebelumnya nyoba soto dimana mas?) 

Di Simpang Lima, deket kantor polisi itu 

ada 

(Oh yaa, itu sekolah saya dulu hahaha. Kok 

nggak nyoba kesitu lagi?) 

Nggak mas, nyarinya yang deket penginapan, 

soto Mbak Lin tahu mas? 

(Oh tahu saya, tadi makan soto disitu?) 

Iya 

Nggak mesti, 

seketemunya aja.  

Sebelumnya pernah 

di Simpang Lima 

 

Soto Mbak Lin 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan responden 

cukup berbeda-beda, bahkan untuk kuliner yang sama, beberapa responden 

memiliki jawaban yang berbeda. Ada dua kategori dari jawaban responden 

mengenai lokasi wisatawan biasa mencari kuliner tersebut, yaitu 
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wisatawan yang tidak biasa mencari kuliner tersebut di satu tempat yang 

sama, dan wisatawan yang biasa mencari di satu tempat yang sama. 

Pertama, kelompok responden yang tidak biasa mencari di satu 

tempat yang sama, yaitu R2, R3, R4, R10. Kategori responden ini 

mengungkapkan bahwa mereka tidak pasti mencari kuliner yang diminati 

di satu tempat yang sama, seperti yang diungkapkan R3 “Nggak selalu sih, 

asal soto Semarang aja.” 

Kedua, wisatawan yang biasa mencari kuliner pilihan di satu tempat 

yang sama. R1, R5, R6, R7, R8, dan R9 mengungkapkan bahwa mereka 

memiliki lokasi yang pasti dimana mereka mencari kuliner yang diminati. 

Beberapa jawaban yang muncul adalah tahu gimbal di taman KB atau di 

Thamrin, soto ayam di soto bangkong, dan lumpia di Gang Lombok, 

Pandanaran atau di Lumpia Express. Maka, peneliti melihat bahwa 

responden memiliki preferensi lokasi yang berbeda-beda, seperti tahu 

gimbal, R1 dan R8 memberi jawaban yang berbeda yaitu di Taman KB 

dan di daerah Thamrin. Mengenai referensi lokasi untuk lumpia, R1 dan 

R6 memberikan jawaban yang berbeda, yaitu di Gang Lombok, 

Pandanaran, dan Lumpia Express. 

Lokasi yang paling banyak disebut adalah untuk kuliner tahu gimbal, 

di Taman KB. Sebanyak 4 responden menyebutkan lokasi ini, yaitu R1, 

R5, R7, R9. Bahkan R7 menyebutkan secara spesifik lokasi warung tahu 

gimbal yang dimaksud yaitu Tahu Gimbal Hj. Edi. 
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Uraian jawaban responden di atas menunjukkan bahwa masing-

masing responden memiliki preferensi yang berbeda-beda untuk mencari 

kuliner yang diinginkan, namun khusus untuk tahu gimbal, sebanyak 4 dari 

10 responden (R1, R5, R7, dan R9) memiliki preferensi lokasi yang sama 

yaitu taman KB.  

P11. Kuliner Favorit Wisatawan 

Pada pertanyaan sebelumnya, peneliti telah mengetahui beberapa 

macam kuliner yang diminati responden ketika berwisata di Semarang. 

Tentunya dari sekian kuliner tersebut, ada satu yang menjadi favorit. 

Maka, peneliti ingin mengetahui kuliner yang menjadi favorit wisatawan 

dari sekian nama kuliner yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya. 

Kuliner yang menjadi favorit berarti memiliki daya tarik paling kuat bagi 

responden, maka kemungkinan besar, responden akan mencoba lagi 

kuliner tersebut ketika berwisata ke Semarang. 

Tabel 4.13 

Kuliner Favorit Wisatawan 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Eeee boleh nyebut 2 ya? Hahah saya suka 

tahu gimbal sama lumpia 

Tahu gimbal dan 

lumpia 

2 Hmmm apa ya mas... Tahu gimbal mungkin. 

Enak mas, di Jogja juga nggak ada kan 

Tahu gimbal 

3 Pasti, iya saya pasti cari soto semarangan. 

Soto ayam 

(Karena memang suka aja ya) 

Suka soto, hahaha 

(Kalau kuliner lain ada?) 

Apa... kalo orang Semarang kan, tadi saya 

makan bayem sama kepala manyung sih. 

Pedes, enak juga 

(Oh suka pedes pak?) 

Soto ayam 
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Iya hahaha suka pedes 

(Kalo disini nyari makanan pedes seringnya 

apa pak?) 

Apa ya mas.. jarang saya sih. Kebetulan cuma 

tadi makan kepala manyung, kalau pedes 

lainnya ya mungkin sambel-sambel, atau tahu 

gimbal 

(Sambel-sambel itu kayak..) 

Ya..... Ya kayak warung lamongan gitu mas, 

tapi jarang. Cuma kalo diajak saudara, sambil 

lesehan ngobrol. Jarang sih. 

(Tahu gimbal juga jarang?) 

Jarang mas.... Paling sering ya soto, enak 

seger 

(Favoritnya di antara semua makanan tadi 

berarti soto ya pak?) 

Iya mas 

4 Apa ya... ya mungkin soto tadi itu mas, yang 

saya paling suka 

Soto ayam 

5 Lumpia sih kalo saya Lumpia 

6 Lumpia mas, khas nya sini, dan memang 

enak 

Lumpia 

7 Kalo sekarang tahu gimbal! Hahahaha belum 

nyoba yang lain lagi 

Tahu gimbal 

8 Apa ya, bingung juga sih hahhhahaa. 

Makannya sih seadanya aja. 

(Ngga ada yang tiap ke Semarang, ‘aku 

pengen makan ini’ gitu?) 

Ngga ada sih, senemunya aja hahaha. 

Bingung, hanya 

makan seadanya 

9 Eeeee... tahu gimbal mungkin Tahu gimbal 

10 Wah ahaha...apa ya, ya mungkin soto itu mas. 

Saya belum banyak nyoba kuliner khas sini 

soalnya, kalo rames kan biasa aja. 

(Dibanding sama lumpia, bandeng?) 

Eee... kalo lumpia itu kan snack ya, lumpia 

juga suka sih heheh. 

(Kalo antara lumpia sama soto lebih enak 

mana menurut mas?) 

Saya milih lumpia mas haha. 

Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumpia 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 
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Meskipun banyak nama makanan yang muncul dalam pertanyaan 

mengenai kuliner yang dicari, namun dalam hal kuliner yang menjadi 

favorit wisatawan, hanya 3 nama yang muncul. Tiga kuliner yang 

menjadi favorit responden adalah tahu gimbal, lumpia, dan soto. 

Tabel di atas menunjukkan berbagai jawaban responden. Jawaban 

responden dapat digolongkan menjadi tiga kategori, pertama, yang 

dengan tegas menyebutkan 1 nama kuliner. Responden yang masuk 

kategori ini adalah R2, R3, R4, R5, R6, R7, dan R9. Kedua, yang tidak 

bisa memilih diantara 2 nama kuliner yang diminati, yaitu R1 dan R10. 

Ketiga, belum memiliki kuliner yang menjadi favorit, yaitu R8. 

Kemudian, jawaban responden juga dapat dikelompokkan 

berdasarkan nama kuliner yang disebut. Terdapat 4 responden yang 

menyebutkan tahu gimbal sebagai kuliner favoritnya, yaitu R1, R2, R7, 

dan R9. Untuk lumpia juga sama, ada 4 responden yang menyebutkan 

lumpia sebagai kuliner favoritnya yaitu, R1, R5, R6, dan R10. Kemudian, 

untuk soto sebagai kuliner favorit, ada 3 responden yang menjawab, yaitu 

R3, R4, dan R10.  Meskipun begitu, ada responden yang tidak terlalu 

yakin dengan pilihan kuliner favoritnya, seperti R10 yang 

mengungkapkan bahwa “Wah ahaha...apa ya, ya mungkin soto itu mas. 

Saya belum banyak nyoba kuliner khas sini soalnya, kalo rames kan 

biasa aja.”, lalu peneliti mencoba menanyakan, “Kalo antara lumpia 

sama soto lebih enak mana menurut mas?”. Kemudian R10 menjawab 

“Saya milih lumpia mas haha”. Lumpia tidak muncul di jawaban pertama 
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karena menurut R10, lumpia hanya sebagai snack, sedangkan kuliner 

favorit yang dimaksud adalah makan kenyang, yaitu soto. 

Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kuliner di Semarang yang menjadi favorit wisatawan adalah tahu 

gimbal dan lumpia. 

 

P12. Sumber informasi Wisatawan tentang kuliner yang diminati 

Ketika berwisata, tentunya wisatawan belum tahu tentang kuliner-

kuliner apa saja yang terkenal enak, atau kuliner khas daerah yang dituju. 

Wisatawan umumnya akan mencari tahu kuliner mana yang menarik. 

Maka, kemudian peneliti menanyakan sumber informasi responden 

mengenai kuliner yang diminati dengan tujuan untuk menggali sumber 

informasi mana saja yang mereka dapatkan. 

Tabel 4.14 

Sumber Informasi Wisatawan Tentang Kuliner yang Diminati 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 (Ohh tahu gimbal. Kok bisa pengen tahu 

gimbal mas?) 

Iya itu sih tujuan utamanya. Dulu waktu 

saya kesini diajak makan temen, dan 

rasanya enak aja. Mirip ketoprak ya, cuma 

disini ada gimbal udangnya, dan bumbu 

kacangnya juga rasanya beda, lebih enak aja 

sih 

 

 

Tahu dari teman 

2 Iya, dulu muter-muter aja sih sama 

temen-temen terus tiba-tiba temen saya 

yang orang sini nyeletuk, ‘ayo njajal tahu 

gimbal, enak iki’ 

(Hoo berarti tahu tentang tahu gimbal dari 

temennya?) 

Iya mas 

Dari teman 
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3 Eeeee ya nyoba-nyoba sih, dari saudara 

juga, katanya enak soto Semarang 

Nyoba-nyoba, dari 

saudara 

4 Tahu karena diajak temen waktu itu. Tahu karena diajak 

teman 

5 (Kalo tahu tentang makanan itu dari temen, 

saudara atau karena sudah pernah searching-

searching sendiri?) 

Iya dari temen sama saudara (Yonas) 

Kalau gandul tadi nyoba-nyoba (Andre) 

Nah kita tahu dari dia (Yonas) 

 

 

Dari teman dan 

saudara. 

Untuk nasi gandul, 

Andre awalnya 

hanya asal mencoba 

6 Ya tahu aja mas, lumayan sering denger 

‘Semarang... lumpia’ gitu disana. Temen-

temen sama anak saya juga kalo cerita ke 

Semarang suruh nyoba lumpia 

Lumayan sering 

dengar, dari teman 

dan anak juga. 

7 Di pak Hj. Edi tuh, kan ada dua, Hj. Edi 

sama yang satu belum haji, hahaha. Hj. Edi 

yang terkenal hahahaha. Ini saya ada 

aplikasi kan, saya lihat ratingnya gede, 

yang penting enak gitu. 

(Aplikasi apa ya?) 

Foursquare, kan cari yang buat food gitu 

kan, nanti keluar. Nah ini cari yang deket 

terus ratingnya gimana..  

(Ohh berarti taunya dari aplikasi itu ya, 

Foursquare ya) 

Iya 

 

 

 

 

 

Dari aplikasi 

foursquare 

8 (Kalo tahu tentang tahu gimbal darimana?) 

Dari temen aku. Katanya enak, jadi 

penasaran haha 

Dari teman 

9 Dari temen saya itu, si Eka yang lagi foto-

foto (menunjuk temannya) 

Dari teman, 

namanya Eka 

10 Kalau lumpia jelas tahu, kan khasnya 

sini. Kalau soto.... ee kalo nggak salah 

cuma nyoba-nyoba aja, pengen yang seger-

seger kebetulan nemunya soto, nah kok 

beda nggak kayak setaunya saya, ternyata 

enak juga 

Kalau lumpia jelas 

tahu karena khasnya 

sini. Kalau soto 

kalau nggak salah 

cuma nyoba-nyoba 

aja. 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Sebagian besar responden, yaitu 8 dari 10 responden mengatakan 

bahwa mereka mendapat informasi tentang kuliner tersebut dari kerabat, 

baik itu teman ataupun saudara. Hanya 1 responden yang memberi 
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jawaban yang berbeda yaitu R7 yang mengatakan bahwa dia mengetahui 

kuliner tersebut dari aplikasi smartphone yaitu Foursquare. R10 juga 

memberi jawaban berbeda, dia mengatakan bahwa dia awalnya tahu 

karena mencoba saja. Namun, R10 tidak terlalu yakin bagaimana awal 

dia mengeahui kuliner tersebut, dengan mengucapkan “kalau nggak 

salah...”, dan yang pasti dia tidak mendengar informasi tersebut dari 

kerabatnya. 

Uraian di atas menunjukan bahwa penyampaian informasi yang 

efektif untuk mempromosikan kuliner adalah melalui kerabat. 

Preferensi terhadap tempat belanja 

P13. Tempat Belanja yang Diketahui Wisatawan 

Ketika seseorang berwisata ke suatu tempat, maka kemungkinan 

wisatawan tersebut akan berbelanja entah itu berupa oleh-oleh makanan, 

pakaian, atau benda-benda souvenir. Begitu pula di Semarang, tidak semua 

orang hanya sekedar berwisata mengunjungi objek-objek wisata yang ada, 

terutama ketika wisatawan tersebut berasal dari kota yang jauh dari 

Semarang. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

responden mengetahui lokasi untuk berbelanja selama berwisata di 

Semarang. 
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Tabel 4.15 

Tempat belanja yang diketahui Wisatawan 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Tahu, ya tadi Pandanaran itu. Cuma belum 

pernah kesana dan belum tahu juga kalo ada 

batik 

Pandanaran 

2 Di itu mas, Bandeng Juwana Pandanaran, 

sekitar situ kan toko oleh-oleh semua 

Bandeng Juwana 

Pandanaran 

3 Thamrin mas, gang Thamrin pojokan ndak 

tau namanya, Thamrin pojokan belok ada 

gang. Dekat Kentucky, belakang Kentucky 

Pandanaran, tapi nggak pernah kesana sih. 

Terlalu  mahal sih katanya. Yang masuk 

gang situ lebih murah 

Iya.. kalo apa namanya, kalo saya pernah 

sekali ke Pasar Johar, bandeng prestonya 

lebih kecil tapi juga lebih apa ya, lebih kecil 

tapi lebih enak sih 

(Di johar? Mananya pak?) 

Bud : Tengah-tengah Johar ada, 2x  kesana. 

Lebih kecil lebih enak juga. Apa namanya 

ya saya lupa, bandeng presto apa lupa 

Thamrin 

 

belakang KFC  

Pandanaran 

 

 

Pasar Johar 

4 Di Pandanaran tadi itu, ya sama, baru 

sekali sih. 

(Nah nanti ada rencana beli oleh-oleh lagi 

nggak? Lumpia atau yang lain gitu) 

Ada, rencana beli lumpia, sama mungkin 

wingko 

(Bandeng nggak beli?) 

Nggak dulu, lagi nggak pengen 

(Oh ya ya. Beli lumpia sama wingko kira-

kira mau kemana?) 

Yaa...di Pandanaran itu tadi, kan memang 

satu area situ jual lumpia, sama oleh-oleh 

lainnya 

(Tahu tempat belanja oleh-oleh lainnya mas 

di Semarang?) 

Belum tahu mas, baru tahu itu 

Pandanaran 

5 Tahunya cuma di Pandanaran hahah, kalo 

masnya mau ngasi tahu nggak apa-apa 

Pandanaran 

6 Ya di Pandanaran ini aja, tadi saya suruh 

istri saya belanja, saya nunggu disini. 

Ngenteni dia ngebel baru saya kesana 

hahaha. Cuma orang 5 mas 

Pandanaran 
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(Tahunya baru di Pandanaran ini ya pak? 

Untuk tempat lain belum tahu?) 

Untuk kuliner? 

(Untuk oleh2 pak) 

Iya baru Pandanaran 

7 Kebanyakan ehh.. Semarang ya mas? Kalo 

Semarang makanan sih. Kalo Jogja itu lebih 

ke baju, souvenir. Semarang cenderung 

makanan. 

(Biasanya nyarinya dimana ya mas?) 

Itu lho, yang banyak.. Ada lumpia lumba 

lumba itu jalan apa itu? 

(Yang jalan gede itu? Deket Lawang 

Sewu?) 

Iya 

(Jalan Pandanaran) 

Iyaa, jalan situ.. 

(Kalau tahu tempat belanja oleh-oleh 

dimana aja mas kira-kira?) 

Ya itu doang, jalan itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandanaran 

8 Thamrin, Lumpia Express. Eh, itu 

masuknya Thamrin nggak ya? Gajahmada 

deng. 

(Oh oleh2nya sukanya Lumpia Express?) 

Iyaa, kalau enggak, itu sih... Paling 

brownies Amanda 
(Memang yang selalu dicari 2 itu?) 

Iya, 2 itu paling hahaha 

(Kalo lokasi pusat oleh2 tahunya dimana?) 

Disini, di Pandanaran ini aja sih tahunya. 

Pusatnya disini sih setahu aku 

Lumpia Express  

 

 

Brownies Amanda 

 

 

 

Pandanaran 

9 (Oh ya ya. Nah terus kepikiran beli oleh-

oleh ngga?) 

Oleh2.. kita udah beli sih 

(Loh udah beli? Tadi beli dimana mas?) 

Tadi di Pandanaran 

(Kenapa milih belanja disana?) 

Tahunya disana mas hahah, tapi lengkap 

juga kok, dekat hotel juga 

Terus ini sih, ini Thal Cake, ada titipan. 

Cake artis itu ya, cuma nitip itu sih. Kalo 

nggak mah nggak, males hahaha 

 

 

 

 

Pandanaran 

 

 

 

 

 

Thal Cake 

10 Ee..tahunya saya cuma Pandanaran mas Pandanaran 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Beberapa nama tempat perbelanjaan muncul pada jawaban para 

responden, baik pusat oleh-oleh, ataupun hanya suatu nama toko. Beberapa 

nama tempat yang muncul adalah Pandanaran, Pasar Johar, Lumpia 

Express, Brownies Amanda, Thal Cake, Bandeng Juwana Pandanaran, dan 

ada satu responden yang menyebut area belakang KFC, sekitar Thamrin 

namun tidak mengetahui nama tempatnya. Tabel di atas juga menunjukkan 

tidak ada responden yang menyebutkan mall atau pusat perbelanjaan 

lainnya sebagai lokasi untuk berbelanja di Semarang, ini berarti wisatawan 

dari luar kota yang datang ke Semarang cenderung tidak berbelanja di 

mall. 

Diantara seluruh tempat yang telah disebutkan, ada satu tempat yang 

disebutkan oleh seluruh responden yaitu Pandanaran, bahkan sebanyak 6 

responden yaitu R1, R4, R5, R6 ,R7, dan R10 hanya menyebutkan 

Pandanaran sebagai satu-satunya lokasi berbelanja yang diketahui. Ada 

juga salah satu responden yang menyebutkan dengan spesifik nama toko 

Bandeng Juwana Pandanaran, yaitu R2. Maka, dapat diambil kesimpulan 

bahwa kawasan oleh-oleh Pandanaran sangat dikenal oleh wisatawan dari 

luar Kota Semarang. 

P14.  Lokasi Dimana Wisatawan Biasa Berbelanja 

Setelah mengetahui sejauh mana responden tahu mengenai tempat 

berbelanja selama di Semarang, selanjutnya peneliti menanyakan lokasi 

dimana responden biasa berbelanja, sekaligus mengetahui oleh-oleh apa 
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yang dibeli para responden. Jenis oleh-oleh yang dibeli responden akan 

berpengaruh pada lokasi responden berbelanja. 

 Tabel di bawah menunjukkan bahwa sebanyak 7 dari 10 

responden, yaitu R1, R3, R4, R5, R7, R8, dan R10 membeli oleh-oleh 

berupa makanan, dan dengan jelas menyebutkan makanan yang dibeli 

sebagai oleh-oleh, meskipun R1 juga membeli batik. R7 bahkan 

menjelaskan lebih jauh bahwa oleh-oleh di Semarang yang biasa dicari 

berupa makanan dengan mengatakan, “Kebanyakan ehh.. Semarang ya 

mas? Kalo Semarang makanan sih. Kalo Jogja itu lebih ke baju, souvenir. 

Semarang cenderung makanan.” 

Tabel 4.16 

Lokasi Dimana Wisatawan Biasa Berbelanja 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Di Gang Lombok tadi, hahah karena saya 

nyari lumpia, dan besok pun saya bakal 

kesana kan hahahah 

(Sudah tahu kira – kira cari batik dimana?) 

Belum tahu sih mas, tapi saya searching 

katanya disini ada kampung batik ya? 

Terus diarahin temen ke jalan... 

Pandanaran? Ah iya itu pandanaran, 

diarahin kesana sih. Saya belum tahu bener 

– bener karena belum searching lagi tapi 

diarahin temen ‘kesini aja Den’. Ya udah 

nanti mungkin habis dari tempat – tempat 

saya searching sendiri. Karena saya 

orangnya otodidak sih mas, apa yang saya 

inginin misal batik, kadang saya tujuannya 

ke toko A, saya belok kemana. Ya itu dia 

otodidak, jadi sesuka hati saya gitu. 

Di Gang Lombok 

karena nyari lumpia.  

 

 

Di Kampung Batik 

karena nyari batik 

2 (Biasa di Pandanaran?) 

Iya, soalnya gampang dicari, kan  dekat 

pusat kota, pilihannya banyak juga, tapi 

dibilang biasa ya ndak sih mas 

Pandanaran 
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(Lho apa ga mesti kesitu?) 

Iya ga mesti, ga mesti beli oleh-oleh mas 

kita. Tapi kalo misal pas beli oleh-oleh, 

kita kesana, kan cari oleh-oleh apa aja 

disana ada mas. 

3 Thamrin mas, gang Thamrin pojokan ndak 

tau namanya, Thamrin pojokan belok ada 

gang. Dekat Kentucky, belakang Kentucky 

(Yang tengahnya ada sungainya pak?) 

Iya itu betul 

(Ohh dekat kawasan kuliner itu) 

Iya situ mas, belakangnya kan ada gang-

gang itu. Di situ ada beberapa toko yang 

jual oleh-oleh kayak wingko tadi, lumpia, 

bandeng presto, jajan lainnya ada juga 

Thamrin 

 

belakang KFC  

 

 

 

ada gang-gang, di 

sekitar situ 

4 Di Pandanaran tadi itu, ya sama, baru 

sekali sih. 

(Nah nanti ada rencana beli oleh-oleh lagi 

nggak? Lumpia atau yang lain gitu) 

Ada, rencana beli lumpia, sama mungkin 

wingko 

(Bandeng nggak beli?) 

Nggak dulu, lagi nggak pengen 

(Oh ya ya. Beli lumpia sama wingko 

kira-kira mau kemana?) 

Yaa...di Pandanaran itu tadi, kan 

memang satu area situ jual lumpia, sama 

oleh-oleh lainnya 

Pandanaran, baru 

kesana sekali, tapi 

ada rencana beli 

oleh-oleh disana 

lagi. 

5 Kalo lumpia saya biasa di Gang Lombok 

mas, kalau bandeng presto di Pandanaran 

Lumpia di Gang 

Lombok 

Bandeng presto di 

Pandanaran 

6 Ya di Pandanaran ini aja, tadi saya suruh 

istri saya belanja, saya nunggu disini. 

Ngenteni dia ngebel baru saya kesana 

hahaha. Cuma orang 5 mas 

Pandanaran 

7 Kebanyakan ehh.. Semarang ya mas? Kalo 

Semarang makanan sih. Kalo Jogja itu lebih 

ke baju, souvenir. Semarang cenderung 

makanan. 

(Biasanya nyarinya dimana ya mas?) 

Itu lho, yang banyak.. Ada lumpia lumba 

lumba itu jalan apa itu? 

(Yang jalan gede itu? Deket Lawang 

Sewu?) 

Iya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandanaran 
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(Jalan Pandanaran) 

Iyaa, jalan situ.. 

8 Thamrin, Lumpia Express. Eh, itu 

masuknya Thamrin nggak ya? Gajahmada 

deng.) 

(Oh oleh2nya sukanya Lumpia Express?) 

Iyaa, kalau enggak, itu sih... Paling 

brownies Amanda. 

Lumpia Express 

 

 

Brownies Amanda 

9 (Oh ya ya. Nah terus kepikiran beli oleh-

oleh ngga?) 

Oleh2.. kita udah beli sih 

(Loh udah beli? Tadi beli dimana mas?) 

Tadi di Pandanaran 

(Kenapa milih belanja disana?) 

Tahunya disana mas hahah, tapi lengkap 

juga kok, dekat hotel juga 

 

 

 

 

 

Pandanaran 

10 Lumpia? Eee..... Biasa di Pandanaran mas Pandanaran 

Sumber :  Data primer diolah, 2017 

Meskipun seluruh responden menyebutkan nama Pandanaran pada 

pertanyaan sebelumnya, ternyata tidak semua responden terbiasa 

berbelanja oleh-oleh disana. Berdasarkan data di atas, sebanyak 3 

responden mengatakan bahwa mereka tidak berbelanja di Pandanaran, 

yaitu R1, R3, dan R8. R1 memilih berbelanja lumpia di Gang Lombok, 

dan mencari batik di kampung batik, meskipun P13, dia hanya 

menyebutkan Pandanaran sebagai lokasi  belanja di Semarang. Sedangkan 

R3 lebih memilih berbelanja di sekitar Jl. Thamrin di belakang KFC. 

Untuk R8, dia biasa berbelanja lumpia di Lumpia Express dan Brownies 

Amanda. Sebanyak 6 responden sisanya yaitu R2, R4, R6, R7, R9, dan 

R10 memilih untuk berbelanja di Pandanaran, dan ada 1 orang lagi 

responden yang memilih untuk belanja oleh-oleh di lokasi terpisah, yaitu 

R5. R5 berbelanja lumpia di Gang Lombok, dan berbelanja bandeng presto 

di Pandanaran. 
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Maka, dapat disimpulkan, Pandanaran masih menjadi lokasi belanja 

favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke Semarang. 

P15. Alasan Wisatawan Memilih Berbelanja di Tempat Tersebut 

Uraian pada pertanyaan sebelumnya menunjukkan bahwa responden 

memiliki pilihan masing-masing tentang dimana mereka memilih untuk 

berbelanja selama berwisata di Semarang. Pada pertanyaan sebelumnya 

juga  dapat diketahui bahwa ada responden memilih untuk berbelanja di 

tempat lain yang tidak disebutkan pada P13. Salah satunya adalah R1 yang 

memilih untuk berbelanja batik di Kampung Batik. Maka, peneliti ingin 

mengetahui alasan responden dalam memilih lokasi untuk berbelanja, 

dengan menanyakan lebih jauh alasan responden untuk memilih berbelanja 

di suatu tempat. 

Tabel 4.17 

Alasan Wisatawan Memilih Berbelanja di Tempat Tersebut 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 (Waktu itu beli oleh-oleh lumpia dimana 

mas?) 

Dimana ya, saya lupa namanya tapi di 

tempatnya kecil sih, tapi lumpianya enak, 

deket klenteng. Waktu itu ke Semarang lagi 

saya mau nyari lagi juga ngga sempet 

karena cuma sehari. Besok saya maunya 

nyari lumpia juga disana, nama tempatnya 

masnya tahu? 

(Hoo, belum pernah nyoba lumpia lainnya?) 

Kepengen sih sebetulnya, tapi saya masih 

pengen lumpia Gang Lombok itu. Saya 

juga cari di internet ‘lumpia enak 

Semarang’ gitu kalo nggak salah lumpia 

Gang Lombok keluar di list paling atas, 

jadi makin yakin deh 

 

Pertama karena namanya kampung 

 

 

 

 

 

 

 

Karena sebelumnya 

pernah mencoba 

lumpia disana dan 

enak, ditambah 

informasi dari 

internet. 

 

 

Belanja batik di 

kampung batik 

karena yakin banyak 
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batik, pasti batiknya banyak pilihan dan 

pasti ada batik tulis asli, jadi saya yakin 

meskipun jauh dari pusat kota dan saya 

belum tahu lokasinya dimana, pasti worth it 

buat dikunjungi, saya juga sebelumnya 

pernah ke kampung batik kota lain sih. Nah 

yang kedua, saya belum tahu di Pandanaran 

ada batik atau nggak, kalau adapun pasti 

ngga lebih menarik dari kampung batik. 

pilihan dan pasti ada 

batik tulis asli. 

 

2 (Biasa di Pandanaran?) 

Iya, soalnya gampang dicari, kan  dekat 

pusat kota, pilihannya banyak juga, tapi 

dibilang biasa ya ndak sih mas 

(Lho apa ga mesti kesitu?) 

Iya ga mesti, ga mesti beli oleh-oleh mas 

kita. Tapi kalo misal pas beli oleh-oleh, kita 

kesana, kan cari oleh-oleh apa aja disana 

ada mas. 

 

Gampang dicari, 

dekat pusat kota, dan 

pilihannya banyak 

 

 

 

Mau cari oleh-oleh 

apa saja disana ada. 

3 Lengkap mas disitu, dan lebih murah juga Lengkap dan lebih 

murah 

4 Eeee ya tahunya situ, dan lengkap juga, 

belanja situ aja udah cukup kok 

Tahunya situ, 

lengkap, belanja 

disitu sudah cukup 

5 Kalo lumpia saya biasa di Gang Lombok 

mas, kalau bandeng presto di Pandanaran. 

(Wah tahu Gang Lombok darimana mas?) 

Dari ayah, kan saya nanya biasa ayah nyari 

lumpia dimana, terus tinggal liat maps aja. 

(Tapi memang enak ya mas kalau beli 

disana?) 

Iya enak mas, saya pernah coba beli yang 

di Pandanaran, nggak seenak yang di 

Gang Lombok 
(Untuk soal harga gimana dibanding sama 

di Pandanaran?) 

Harganya hampir sama kalo ngga salah, eh 

selisih lumayan mungkin. Di Gang Lombok 

itu Rp 12.000,- kalau di Pandanaran seinget 

saya ngga nyampe Rp 10.000,- atau berapa 

saya lupa. Cuma ya itu kalau di Gang 

Lombok ngantri mas, dan tempatnya kecil, 

tapi ya lumpianya memang enak. 

(Berarti memang lebih minat beli disana, 

karena enak ya meskipun harga lebih 

mahal dan ngantri?) 

Iya mas, masih sesuai lah, lumpianya 

 

 

 

 

 

 

Kalau lumpia, 

karena enak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun harganya 

lebih mahal dan 

harus mengantre tapi 

masih sesuai.  

 

Kalau bandeng, beli 
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enak. 
(Kalau Bandeng beli dimana?) 

Di Pandanaran mas 

(Kenapa milih beli disana?) 

Adanya disana kan ya mas? Saya tahunya 

disana ahaha. Sekalian pulang juga kan 

ngelewati 

di Pandanaran 

karena hanya tahu 

disitu, dan searah 

jalan pulang. 

6 (Berarti kalau belanja di Pandanaran karena 

memang tahunya masih situ ya pak?) 

Iyaa.. lengkap juga, jadi kesitu saja sudah 

cukup, mau oleh-oleh apa ada disitu 

semua. Yang khas sini lho, lumpia, bandeng 

Karena hanya tahu 

Pandanaran 

Lengkap, jadi 

berbelanja disitu 

sudah cukup 

7 Ya karena tahunya situ mas hahaha. 

Karena jalan besar juga, dan dekat 

tempat nginep. 

Karena hanya tahu 

disitu, dekat jalan 

besar dan dekat 

dengan tempat 

menginap. 

8 Kalo lumpia itu kan khasnya Semarang, 

lagian enak juga sih kalo disana hahaha, 

kalau brownies Amanda itu titipan orang 

rumah. 

Karena lumpia 

khasnya Semarang, 

dan Lumpia Express 

enak. Kalau 

brownies Amanda 

titipan orang rumah. 

9 Tahunya disana mas hahah, tapi lengkap 

juga kok, dekat hotel juga 

Karena hanya tahu 

disitu, lengkap dan 

dekat hotel 

10 Karena apa ya.. ya tahunya situ, gampang 

dicari juga kan di jalan utama mas. 

Lengkap juga 

Tahunya situ, 

gampang dicari 

karena di jalan 

utama, lengkap 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Responden memiliki alasan yang bermacam-macam dalam memilih 

lokasi untuk berbelanja. Ada tiga kategori jawaban yang dapat 

dikelompokkan, yang pertama terkait dengan tempat perbelanjaan tersebut. 

R2, R4, R6, R7, R9, dan R10 mengungkapkan alasan mereka berbelanja di 

Pandanaran adalah sebagian besar karena lengkap, dan hanya tahu 

berbelanja di Pandanaran. Alasan lainnya adalah karena Pandanaran 

berada di jalan utama, jadi mudah ditemui, atau karena dekat dengan 
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penginapan. R3 memiliki pendapat berbeda mengenai tempat belanja yang 

dia pilih, R3 memilih berbelanja di Thamrin karena lengkap juga, namun 

harganya lebih murah dari Pandanaran.  

Kedua, terkait dengan oleh-oleh yang dibeli. R1 memiliki kebiasaan 

mencari batik khas dari setiap daerah yang dikunjungi, maka R1 lebih 

memilih berbelanja di Kampung Batik dengan alasan batik yang ada 

disana lebih lengkap, dan  ada batik tulis asli, seperti dikatakan R1 

“Pertama karena namanya kampung batik, pasti batiknya banyak pilihan 

dan pasti ada batik tulis asli, jadi saya yakin meskipun jauh dari pusat 

kota dan saya belum tahu lokasinya dimana, pasti worth it buat 

dikunjungi, saya juga sebelumnya pernah ke kampung batik kota lain sih.” 

Kemudian ada R1, R5, dan R8 yang membeli oleh-oleh yang sama, yaitu 

lumpia. Masing-masing mengungkapkan bahwa alasan mereka membeli 

lumpia di tempat yang dipilih adalah karena lumpianya enak. R1 dan R5 

memilih berbelanja lumpia di Gang Lombok, sedangkan R8 memilih 

berbelanja lumpia di Lumpia Express. Namun hanya R5 dan R8 yang 

pernah mencoba lumpia di 2 tempat dan tetap berbelanja di tempat 

pilihannya tersebut. R5 pernah mencoba di Gang Lombok dan Pandanaran, 

R8 pernah mencoba di Lumpia Express dan Lumpia Cik Me Me. Ini 

berarti rasa enak menurut masing-masing responden itu tidak pasti. 

Ketiga, terkait dengan faktor eksternal, yaitu oleh-oleh yang menjadi 

titipan kerabat. R8 memilih berbelanja di Brownies Amanda karena oleh-

oleh tersebut merupakan titipan keluarga di rumah. 
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Kesimpulannya adalah responden memilih lokasi berbelanja dengan 

beberapa pertimbangan, yaitu lokasi yang mudah ditemui, dan lengkap, 

kecuali untuk jenis oleh-oleh yang khusus hanya ada di tempat tertentu. 

 

Preferensi terhadap tempat hiburan 

P16. Lokasi Dimana Wisatawan Mencari Hiburan Selain di Tempat 

Wisata 

Ketika berwisata di suatu tempat selama beberapa waktu, wisatawan 

mungkin akan mencari hiburan lain, mungkin selain di objek wisata yang 

ada. Hiburan ini dapat berupa kegiatan apa saja yang dilakukan para 

responden untuk refreshing, bersantai, atau melepas penat. Saat berwisata 

di Semarang pun, wisatawan juga dapat mencari hiburan lain selain di 

objek wisata yang ada. Maka, peneliti berusaha mencari tahu dimana 

responden biasa mencari hiburan. 

Tabel 4.18 

Lokasi Dimana Wisatawan Mencari Hiburan Selain di Tempat 

Wisata 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Saya kurang suka nongkrong. Kurang suka 

sama sekali. Kayak nongkrong gitu di 

Jakarta juga ada, makanya saya nggak 

pernah, apalagi mall. Kalo travel gitu cari 

hiburan saya prefer ya cari oleh-oleh, 

biasanya sih saya cari batik itu. 

 

 

 

Cari oleh-oleh, cari 

batik, di kampung 

batik 

2 Ohh ya mas, eee kita biasanya refreshing tu 

nyari spot foto, hunting istilahnya. Ya 

kayak di Tugumuda gini, atau di Simpang 

Lima, ya sementara tahunya itu mas 

Mencari spot foto 

Tugumuda 

Simpang Lima 

3 Hiburan saya kalau ke Semarang selain 

tempat wisata ya apa ya... Eeee ke Simpang 

 

Ke Simpang Lima 
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Lima palingan, atau jalan-jalan sama 

keluarga nyari makan sambil ngobrol-

ngobrol, tapi nggak pasti sih, seringnya di 

rumah aja rame-rame main kartu 

sekeluarga 

(Kalau jalan-jalan nyari makan gitu 

biasanya dimana pak?) 

Eeeee itu kadang ke warung lamongan gitu 

mas, seringnya di taman KB sih yang saya 

inget, enak tempatnya, bisa jalan-jalan dan 

pilihannya banyak 

Jalan-jalan sama 

keluarga, nyari 

makan 

di rumah saudara, 

main kartu 

sekeluarga 

 

 

 

Warung Lamongan 

Taman KB  

4 Kemana ya... mungkin nongkrong sih mas, 

atau kulineran kaya di pecinan 

(Nongkrong dimana biasanya?) 

Tadi malam itu di.... angkringannn .... eeee 

di Tugumuda, blenduk. Tempatnya enak 

(Ohh enak ya, makanannya juga enak mas?) 

Iya enak, banyak pilihannya, tempatnya 

juga asik buat ngobrol lama, tambah itu di 

tengah kota kan, jadi enak gampang 

nyarinya dan pemandangannya langsung 

kota 

Nongkrong 

Kulineran di Pecinan 

 

Angkringan blenduk 

5 Ohh iya iya paham, biasa kita 

eee...nongkrong di pinggir jalan mungkin, 

menikmati suasana kota. Atau kulineran 

(Biasanya nongkrong dimana mas kalo di 

Semarang?) 

Paling baru di Simpang Lima mas, belum 

nyoba yang lain 

Nongkrong 

 

Kulineran 

 

Simpang Lima 

6 Selain tempat wisata... eee opo yo mas 

.... 

Eee Simpang Lima iku mau mas, asik 

ngonthel. Sambil nikmati suasana pusat 

kota, jalan-jalan sama keluarga. Kan enak 

mas 

 

 

Simpang Lima, 

ngonthel 

Menikmati suasana 

kota 

7 Iya, nongkrong, ngopi 

(Dimana?) 

Eeeee, kemarin saya di Jendela di jalan 

deket tembalang, di atas ada kampus. 

(Andri) 

Pernah kemana aja? Jendela, Nuri (Andri) 

Iya Nuri, itu di kota lama. Memang lebih 

suka ke bangunan lama juga kan, tapi kopi 

juga seneng. Terus kopi yang kemarin tu 

sebelumnya juga ada di kota apa itu..(Andri) 

Steam and Brew. (Ridwan) 

Nongkrong, ngopi 

 

Jendela Coffee n 

Brewers 

 

 

Nuri 

 

 

 

Steam n Brew 
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Iyaa ituu Steam and Brew, itu di tengah 

kota. Tapi lebih seneng tertarik bukan 

karena tempat, kalau kopinya enak ya 

mungkin kesitu lagi. Sama ini juga kan.. 

suka bikin, jadi tahu mana yang enak. 

(Andri) 

8 Cenderung nongkrong sih, biasanya di 

Hans Kopi 

Nongkrong, di Hans 

Kopi 

9 Kalo refreshing kita hunting haha, hunting 

kan bisa dimana aja 

Kita baru nyoba Simpang 5 sih, karena 

deket hotel dan tempat tahu gimbal juga 

Hunting foto 

 

Simpang Lima 

10 Ohh ya kemana ya... Kalau kemarin saya ke 

Simpang Lima aja, naik odong-odong itu 

lho mas, jalan-jalan sekalian nyari makan 

(Ohh ya ya. Kenapa milih ke Simpang Lima 

mas?) 

Ya.. kan kita sampe sini maghrib, terus 

waktu mau ke hotel ngelewati Simpang 5, 

ya pengen kesana. Kita istirahat dulu, 

mandi-mandi, baru berangkat jalan-jalan. 

Hotel kita juga deket simpang 5, jadi 

sekalian nyari makannya pun di pinggiran 

situ, daripada malam cuma di penginapan 

(Sebelumnya pernah ke Simpang Lima?) 

Pernah mas, cuma nyari makan tapi 

(Sebelumnya juga sudah ada odong-

odongnya, dan segala macem?) 

Udah mas 

(Oh kok dulu nggak nyoba mas?) 

Nggak apa-apa, enak nongkrong mas, 

nyari kopi-kopi 
(Nah kok ini nggak nongkrong?) 

Nah itu mas, biasanya saya nongkrong, tapi 

ini karena sama pacar, ya nggak dulu, 

kasian kalau saya ajak keluar malem-malem 

hahah 

(Ohh ya ya betul hahah. Sebelumnya pernah 

nongkrong dimana gitu kalo di Semarang?) 

Di Semarang sih... dulu di apa itu saya lupa 

nama tempatnya, dekat Simpang Lima 

(Di daerah dekat Simpang 5?) 

Iyaa, tapi saya lupa tempatnya 

(Tempatnya kayak gimana mas? Cafe gitu 

indoor, atau lesehan?) 

Lesehan mas 

Simpang Lima 

naik odong-odong, 

jalan-jalan sekalian 

nyari makan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nongkrong, nyari 

kopi-kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekat Simpang 

Lima 
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(Ohh bisa buat nobar?) 

Hah..nggak tahu hahah, dulu lagi nggak pas 

ada bola mas 

(Leesehan ya, mungkin ya Hans Kopi) 

Iya mungkin itu, saya juga lupa mas 

 

 

 

Mungkin Hans Kopi 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Ternyata dalam berwisata di Semarang, wisatawan memang tidak 

hanya mencari hiburan di objek wisata yang ada. Seluruh responden yang 

diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka memang mencari hiburan 

lain selain di objek wisata yang ada. Jawaban yang diberikan responden 

bermacam-macam. Ada beberapa pengelompokan yang dapat diambil 

berdasarkan jawaban yang diberikan responden, yaitu berdasarkan lokasi 

yang dipilih, atau kegiatan yang dilakukan.  

Pertama, berdasarkan lokasi yang dipilih. Ketika responden 

mencari hiburan berdasarkan lokasi yang dipilih, maka responden 

cenderung mencari hiburan dengan melakukan apa yang bisa dilakukan di 

tempat tersebut, maka kegiatan yang dilakukan bukan menjadi fokus 

wisatawan, tempat yang dikunjungi lah yang lebih penting. Sebanyak 3 

responden yang masuk kedalam kategori ini, yaitu R3, R6, dan R10. R3 

mengungkapkan bahwa dia biasa ke Simpang Lima untuk mencari 

hiburan, atau di rumah saja bermain kartu bersama keluarga. Namun 

sebetulnya R3 juga masuk kategori kedua dimana kegiatan yang dilakukan 

yang menjadi fokus. R3 biasa berjalan-jalan atau mencari kuliner bersama 

keluarga, di taman KB, atau di warung makan Lamongan. R10 juga tidak 

sepenuhnya berfokus pada tempat yang dikunjungi, karena R10 

mengatakan bahwa biasanya dia mencari hiburan dengan nongkrong 
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bersama teman-teman, namun dalam kunjungan kali ini, R10 bersama 

pacar sehingga tidak bisa nongkrong sampai malam. R6 adalah satu-

satunya responden yang benar-benar mencari hiburan berdasarkan lokasi 

yang dipilih. R6 memilih lokasi di Simpang Lima untuk mencari hiburan 

dengan menaiki sepeda onthel, atau menikmati suasa kota. 

Kategori kedua adalah mencari hiburan berdasarkan kegiatan yang 

dilakukan. Ketika wisatawan mencari hiburan berdasarkan kegiatan yang 

dilakukan, maka lokasi yang dipilih tidak menjadi fokus bagi wisatawan. 

Sebanyak 7 responden masuk dalam kategori kedua ini, yaitu R1, R2, R4, 

R5, R7, R8, dan R9 . Kegiatan yang dilakukan menurut responden ada 

berbagai macam,  seperti nongkrong, ngopi,  mencari objek foto, mencari 

kuliner, dan berbelanja oleh-oleh. Karena kegiatan yang dilakukan saling 

berbeda, maka lokasi yang dipilih pun berbeda. R2 dan R9 mencari 

hiburan dengan hunting objek foto, dan mereka mencari objek foto di 

Tugumuda, atau Simpang Lima. Berbeda lagi dengan R1 yang mencari 

hiburan dengan berbelanja batik khas daerah, R1 memilih untuk berbelanja 

di Kampung Batik. 

Dari bermacam kegiatan tersebut, yang paling banyak disebutkan 

oleh responden adalah nongkrong. Sebanyak 5 responden yaitu R4, R5, 

R7, R8, dan R10 mengatakan bahwa mereka cenderung nongkrong untuk 

mencari hiburan. Lokasi yang dipilih untuk nongkrong pun bervariasi, 

yaitu di angkringan, di Pecinan, atau di tempat ngopi seperti Hans Kopi, 

Steam n Brew, dan Jendela Coffee n Brewers seperti yang disebutkan oleh 
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R7. Dari antara 5 responden yang memilih nongkrong, 3 diantaranya 

cenderung untuk nongkrong di tempat ngopi, yaitu R7, R8, dan R10. 

Kesimpulannya adalah dalam mencari hiburan, wisatawan 

melakukan kegiatan yang berbeda-beda, sehingga lokasi yang dipilih pun 

berbeda-beda juga.. Kegiatan yang paling banyak disebutkan responden 

dadalah nongkrong, dan lokasi nongkrong  yang diminati responden adalah 

tempat ngopi, atau angkringan. 

P17. Alasan Wisatawan Memilih Tempat Tersebut Ketika Mencari 

Hiburan 

Tempat yang dapat menjadi tujuan wisatawan untuk mencari 

hiburan sangat bermacam-macam. Seperti diungkapkan para responden 

sebelumnya, tempat tersebut dapat berupa cafe, alun-alun, kawasan 

kuliner, bahkan rumah saudara juga dapat menjadi tujuan. Setelah melihat 

jawaban responden dalam pertanyaan sebelumnya yang bermacam-

macam, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh alasan masing-masing 

responden dalam memilih tempat tersebut. 

Tabel 4.19 

Alasan Wisatawan Memilih Tempat Tersebut Ketika Mencari 

Hiburan 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Pertama karena namanya kampung 

batik, pasti batiknya banyak pilihan dan 

pasti ada batik tulis asli, jadi saya yakin 

meskipun jauh dari pusat kota dan saya 

belum tahu lokasinya dimana, pasti worth it 

buat dikunjungi, saya juga sebelumnya 

pernah ke kampung batik kota lain sih. Nah 

yang kedua, saya belum tahu di Pandanaran 

Belanja batik di 

kampung batik 

karena yakin banyak 

pilihan dan pasti ada 

batik tulis asli. 
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ada batik atau nggak, kalau adapun pasti 

ngga lebih menarik dari kampung batik. 

2 (Kenapa mas? Apa emang nyari yang 

tempatnya bagus buat difoto?) 

Iya to mas, sama tempat yang ciri 

khasnya sih, kayak kalo di Semarang ya 

Tugumuda, kan orang lihat dah jelas itu di 

Semarang 

 

Bagus buat foto, ciri 

khas kotanya 

3 Eeeee itu kadang ke warung lamongan gitu 

mas, seringnya di taman KB sih yang saya 

inget, enak tempatnya, bisa jalan-jalan 

dan pilihannya banyak. 
(Berarti kesitu karena itu ya pak, tempatnya 

enak, dan...)  

Sebetulnya sih saya diajak aja mas, kalau 

saudara ngajak ‘ayo kesini’ ya saya ikut, 

tapi memang enak tempatnya buat ngobrol 

santai juga sih 

Enak tempatnya, 

bisa jalan-jalan dan 

pilihannya banyak.  

 

 

Sebetulnya karena 

diajak 

4 Iya enak, banyak pilihannya, tempatnya 

juga asik buat ngobrol lama, tambah itu di 

tengah kota kan, jadi enak gampang 

nyarinya dan pemandangannya langsung 

kota (Angkringan Blenduk) 

Iya enak, dan pilihannya banyak, jadi 

bukan cuma satu itu doang. Jadi kita bisa 

memilih makanan yg kita mau, sambil kita 

bisa lihat orang sekitar, ramai gitu kan, 

suasana enak 
(Pecinan) 

Pilihannya banyak, 

tempatnya asik buat 

ngobrol lama, 

suasana enak, 

terletak di tengah 

kota jadi mudah 

dicari dan 

pemandangannya 

langsung kota. 

 

5 Paling populer itu mas, nyarinya juga 

paling gampang hahaha 

Paling populer, 

mudah dicari 

 

6 Yaa karena memang biasa kalo liburan 

saya ngajak keluarga ‘ayok cobo nang 

alun-alun’, biasa mas.. enak sambil jalan-

jalan santai. Kecuali Jakarta mas, kalau ke 

Jakarta wes mending golek mangan terus 

mulih hotel wae 

Kalau liburan ke 

kota lain selalu cari 

alun-alun. 

 

7 Karena kopinya enak, sekalian ngobrol sih 

biasanya lebih enaknya.. Jadi terutama 

karena tempatnya enak, asal kopinya 

nggak yang nggak enak aja, kalo masih 

lumayan ga masalah 

Karena kopinya 

enak, terutama 

karena tempatnya 

enak 

 

8 Tempatnya makananannya juga enak, 

murah daripada di cafe-cafe, ya lebih 

murah sih, dan tempatnya bersih juga 

Tempat dan 

makanannya enak, 

lebih murah daripada 
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enak. Temen2 yang suka bola bisa nobar 

juga 

di cafe-cafe, bersih, 

bisa nobar.  

9 Kita baru nyoba Simpang 5 sih, karena 

deket hotel dan tempat tahu gimbal juga, 

sekalian. 

Karena dekat hotel 

dan sekalian nyari 

tahu gimbal. 

 

10 Ya.. kan kita sampe sini maghrib, terus 

waktu mau ke hotel ngelewati Simpang 5, 

ya pengen kesana. Kita istirahat dulu, 

mandi-mandi, baru berangkat jalan-jalan. 

Hotel kita juga deket simpang 5, jadi 

sekalian nyari makannya pun di 

pinggiran situ, daripada malam cuma di 

penginapan 

(Sebelumnya pernah ke Simpang Lima?) 

Pernah mas, cuma nyari makan tapi 

(Sebelumnya juga sudah ada odong-

odongnya, dan segala macem?) 

Udah mas 

(Oh kok dulu nggak nyoba mas?) 

Nggak apa-apa, enak nongkrong mas, 

nyari kopi-kopi 
(Nah kok ini nggak nongkrong?) 

Nah itu mas, biasanya saya nongkrong, 

tapi ini karena sama pacar, ya nggak 

dulu, kasian kalau saya ajak keluar 

malem-malem hahah 

(Ohh ya ya betul hahah. Sebelumnya pernah 

nongkrong dimana gitu kalo di Semarang?) 

Di Semarang sih... dulu di apa itu saya lupa 

nama tempatnya, dekat Simpang Lima 

(Di daerah dekat Simpang 5?) 

Iyaa, tapi saya lupa tempatnya 

(Tempatnya kayak gimana mas? Cafe gitu 

indoor, atau lesehan?) 

Lesehan mas 

(Ohh bisa buat nobar?) 

Hah..nggak tahu hahah, dulu lagi nggak pas 

ada bola mas 

(Leesehan ya, mungkin ya Hans Kopi) 

Iya mungkin itu, saya juga lupa mas 

 

 

 

Hotelnya di dekat 

simpang Lima, jadi 

pengen jalan-jalan 

sekalian cari makan, 

daripada malam 

cuma di penginapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biasanya nongkrong 

ngopi-ngopi, tapi 

karena ngajak pacar 

jadi nggak ngopi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelumnya 

mungkin di Hans 

Kopi. 

 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Masing-masing responden memiliki alasan yang berbeda. Bahkan 

untuk satu tempat yang sama, responden bisa memiliki alasan yang 

berbeda. Contoh R2, R5, R6, R9, dan R10 sama-sama memilih Simpang 

Lima, namun seluruhnya memiliki alasan yang berbeda. R2 memilih 

Simpang Lima karena untuk objek foto. R5 memiliki alasan yang 

sederhana yaitu karena Simpang Lima terkenal dan mudah dicari, 

sedangkan R6 memiliki ketertarikan tersendiri terhadap alun-alun. R9 dan 

R10 memiliki alasan yang kurang lebih sama, yaitu karena dekat dengan 

hotel dan mencari makan di sekitar hotel. 

Ada juga responden yang memiliki alasan yang kurang lebih sama 

untuk objek yang berbeda, yaitu R3, R4, R7, R8. Keempat responden ini 

memilih tempat yang berbeda namun memberi alasan yang sama, yaitu 

“tempatnya enak”. R7 bahkan menegaskan alasan ini dengan berkata, 

“Karena kopinya enak, sekalian ngobrol sih biasanya lebih enaknya.. Jadi 

terutama karena tempatnya enak, asal kopinya nggak yang nggak enak aja, 

kalo masih lumayan ga masalah,”. Senada dengan R7, R4 juga 

mengatakan hal yang hampir sama mengenai tempat yang dia pilih yaitu 

Angkringan Blenduk. R4 berkata, “Iya enak, banyak pilihannya, 

tempatnya juga asik buat ngobrol lama, tambah itu di tengah kota kan, jadi 

enak gampang nyarinya dan pemandangannya langsung kota,”. R4 dan R7 

sama-sama mengatakan bahwa tempat yang mereka pilih enak untuk 

ngobrol bersama teman. Kesamaan dari tempat yang dipilih keempat 
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responden ini adalah semuanya tempat untuk nongkrong, yaitu angkringan 

Blenduk, Hans Kopi, Jendela Coffee n Brewers, dan Taman KB. 

Sebagian besar alasan yang diungkapan responden diatas, dirasa 

bukan merupakan alasan yang cukup kuat terhadap satu objek, sebagai 

contoh ketika responden memilih sebuah tempat karena tempatnya enak 

untuk mengobrol bersama teman-teman, maka akan ada banyak tempat 

lain yang memiliki kelebihan yang sama. Atau ketika responden 

mengatakan tempatnya mudah dicari, dekat dengan penginapan, hal ini 

sangat tergantung dengan ke arah mana responden berkeliling selama di 

Semarang, ataupun dimana responden menginap, meskipun beberapa 

responden memang sengaja mencari penginapan yang dekat dengan pusat 

kota. 

Dari 10 responden, hanya R1 dan R6 yang memiliki alasan paling 

kuat untuk satu objek. R1 mengungkapkan alasannya memilih Kampung 

Batik karena hiburan baginya adalah dengan berbelanja oleh-oleh, dan 

oleh-oleh yang selalu dia cari di setiap daerah yang dikunjungi adalah 

batik. Maka, ketika berwisata di Semarang, Kampung Batik lah yang 

menjadi tujuan bagi R1. Sedangkan R6 memang memiliki ketertarikan 

dengan alun-alun. Hal ini dapat diketahui dari R6 yang mengatakan, “Yaa 

karena memang biasa kalo liburan saya ngajak keluarga ‘ayok cobo nang 

alun-alun’, biasa mas.. enak sambil jalan-jalan santai. “ 
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Kesimpulannya adalah, seluruh responden memiliki alasan yang 

sangat beragam dalam memilih tempat untuk mencari hiburan, dan Kota 

Semarang mampu memenuhi kebutuhan para responden. 

P18. Sumber Informasi Wisatawan Tentang Tempat yang Dituju 

untuk Mencari Hiburan 

Dalam pertanyaan sebelumnya, beberapa responden menyebutkan 

nama-nama tempat yang spesifik, dan beberapa dari tempat tersebut 

terletak di tempat yang cukup jauh dari pusat kota atau jalan utama. 

Contohnya, seperti yang disebutkan oleh R7 yaitu Jendela Coffee n 

Brewers, Nuri, atau Steam and Brew. Wisatawan yang bukan berasal dari 

Kota Semarang kemungkinan akan kesulitan menemukan tempat-tempat 

tersebut, dan umumnya akan lebih memilih lokasi yang dekat dengan pusat 

kota karena lebih mudah ditemui. Maka, peneliti kemudian mencoba 

mencari tahu sumber informasi mana saja yang didapat responden 

mengenai tempat yang dituju ketika hendak mencari hiburan. 

Tabel di bawah menampilkan sumber-sumber informasi darimana 

responden mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Responden mendapat 

informasi dari berbagai sumber seperti internet baik website maupun 

aplikasi media sosial, atau dari kerabat. Ada juga responden yang awalnya 

hanya mencoba kemudian tahu mengenai lokasi tersebut, atau karena dekat 

dengan lokasi penginapan. 
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Tabel 4.20 

Sumber Infomasi Wisatawan Tentang Tempat yang Dituju untuk 

Mencari Hiburan 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Belum tahu sih mas, tapi saya searching 

katanya disini ada kampung batik ya? 

Terus diarahin temen ke jalan... 

Pandanaran? Ah iya itu pandanaran, 

diarahin kesana sih. Saya belum tahu bener 

– bener karena belum searching lagi tapi 

diarahin temen ‘kesini aja Den’. Ya udah 

nanti mungkin habis dari tempat – tempat 

saya searching sendiri. Karena saya 

orangnya otodidak sih mas, apa yang saya 

inginin misal batik, kadang saya tujuannya 

ke toko A, saya belok kemana. Ya itu dia 

otodidak, jadi sesuka hati saya gitu. 

Searching di internet mas saya 

Searching internet 

2 Sementara tahunya ya cuma eeee ... 

Tugumuda sama Simpang Lima mas, ya 

karena lewat aja, kalo kita wisata kan 

pasti biasanya lewat, jadi tahu 

 

Karena lewat 

3 (Hahaha iya betul. Kalo tahu tentang taman 

KB juga dari saudara ya pak?) 

Iya, karena diajak kesitu sih 

 

 

Dari saudara, karena 

diajak 

4 Diajak temen juga, dan memang enak 

tempatnya 

Dari teman, karena 

diajak 

5 Taman KB ya kita tahu dari foursquare 
tadi, terus jadi tahu kalau disitu isinya 

makanan semua. Kalau Simpang 5 ya 

tahu aja, pusat kota, kita nyari hotel 

yang dekat pusat kota. 

Taman KB tahu dari 

foursquare, Simpang 

Lima tahu karena 

biasa nyari hotel 

dekat pusat kota. 

6 Nyoba mas, kan memang selalu nyoba 

lihat alun-alun, kok kebetulan ada sepeda 

onthel, ya udah pas banget 

(Berarti sebelumnya sudah pernah denger 

tentang Simpang Lima?) 

Ini mas... Saya tanya anak saya, ‘alun-alun 

kene iku ngendi?’ 

(Oh ya ya berarti tahu dari anak ya) 

Iyo mas 

Nyoba, karena 

memang selalu 

nyoba lihat alun-

alun 

 

 

 

 

 

Dari anak 

7 Ada rekan juga disana. (Andri) Dari teman 
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(Kerja disana?) 

Enggak.. Rumah. Tinggalnya disana. 

Orang Semarang, jadi temennya banyak 

hahahahah. (Andri) 

(Berarti tahu tempat kopi gitu juga dari 

temen?) 

Hooh, recommendnya dari temen, terus 

kedua dari sosmed (Ridwan) 

( Sosmed apa mas?) 

Instagram, kalo di ini kan searching kopi 

semarang langsung ‘trrrrrrrrrrr’ keluar kan 

banyak. Tapi kebanyakan kalo di instagram 

sih foto-foto doang ya. (Andri) 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram. 

8 Dari temen-temen Dari teman-teman 

9 Eeee memang tahu mas, kan pusat kota 

ya, kita nginep juga deket situ, biar 

kemana-mana deket.  masih banyak ngga 

mas? 

Memang tahu 

karena pusat kota, 

dan menginap di 

dekat Simpang Lima 

10 Iya gara-gara lewat itu, terus ya saya 

liat) 

(Kalau tempat ngopi nya tahu darimana?) 

Eeee..Waktu itu gimana ya, kayaknya 

temen saya nyoba nyari aja di Maps, 

terus ketemu di daerah itu 

Simpang Lima tahu 

karena lewat terus 

lihat.  

 

Kalau tempat ngopi 

nya tahu dari Maps 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Sebanyak 4 responden mendapat sumber dari internet, yaitu R1, R5, 

R7 dan R10. R1 mendapat info dengan searching dari internet mengenai 

Kampung Batik, sedangkan R5 mendapat rekomendasi dari aplikasi 

Foursquare. R7 dan R10 sama-sama mengetahui informasi tentang tempat 

ngopi, namun sumber informasinya berbeda. R7 mendapat informasi dari 

instagram, dan dari teman yang ada di Semarang juga. Sedangkan R10 

mendapat informasi dari aplikasi Maps.  

Ada juga responden yang mendapat informasi dari kerabat, baik 

saudara maupun teman. Sebanyak 5 responden mendapat informasi dari 

kerabat, yaitu R2, R3, R4, R7, dan, R8. R2 mendapat informasi tentang 
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Simpang Lima dari anak, sedangkan R3 mendapat informasi mengenai 

Taman KB dari saudara, dan R4, R7, R8 mendapat informasi tentang 

tempat nongkrong dan ngopi yang enak dari teman. 

Sedangkan R5 dan R9 mengatakan bahwa memang sudah mengetahui 

lokasi tersebut, yaitu Simpang Lima sebagai pusat kota, dan kedua 

responden ini mencari penginapan di area dekat pusat kota. Untuk R6 dan 

R10, mengetahui Simpang Lima karena melewati saat hendak bepergian. 

Maka, dapat dilihat sumber informasi yang didapat responden hampir 

seluruhnya berbeda-beda. Satu orang responden bisa memiliki lebih dari 

satu sumber informasi agar informasi yang didapat lebih akurat. Namun, 

informasi yang paling banyak didapat oleh responden berasal dari kerabat, 

yaitu sebanyak 6 dari 10 responden (R2, R3, R4, R6, R7, dan R8). Ini 

berarti responden cenderung mempercayai apa yang diceritakan oleh 

orang-orang terdekatnya. 

Preferensi terhadap tempat menginap 

P19. Tempat Dimana Wisatawan Biasa Menginap 

Wisatawan terkadang berwisata lebih dari satu hari. Wisatawan yang 

berasal dari kota yang cukup jauh kemungkinan akan berwisata lebih dari 

satu hari, mengingat jarak yang harus ditempuh cukup jauh, sayang 

rasanya jika hanya berkeliling selama satu hari di kota tujuan. Seperti di 

dalam penelitian ini, seluruh responden berasal dari luar eks Karesidenan 

Semarang. Beberapa responden berasal dari kota cukup yang jauh, ada 

yang berasal dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogjakarta, atau 
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Purwokerto. Karena berasal dari kota yang cukup jauh, seluruh responden 

dalam liburan kali ini menetap lebih dari satu hari di Semarang. 

Jika banyak wisatawan yang datang berwisata lebih dari satu hari, 

maka ketersediaan tempat untuk menginap menjadi penting. Maka, dalam 

penelitian ini, peneliti mencari tahu dimana para responden biasa 

menginap. 

Tabel 4.21 

Tempat Dimana Wisatawan Biasa Menginap 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Saya di whiz hotel 

(Pernah nginep di tempat lain selain 

hotel?) 

Ngga pernah sih, saya memang prefer 

hotel karena bebas, dan umumnya saya 

cari hotel yang dekat pusat kota, jadi 

gampang kalau mau cari makan ataupun 

oleh-oleh 

(Jadi memang prefer ke hotel ya.  Sudah 

berapa kali mas nginep di Whiz hotel itu?) 

Kalo di Whiz sih baru sekali, sebelumnya 

di Ibis sama satunya apa saya lupa 

namanya 

Kali ini di Whiz 

 

Hotel 

 

 

 

 

 

Sebelumnya di Ibis 

2 Ahahahaha biasalah mas, travelling kan 

nggak liat tempat.. Ya pom bensin ya 

masjid. 

(Wahahaha ya ya aku pernah ngerasain 

mas tidur di emperan) 

Oh oya to mas? Hahaha 

(Iya jaman SMA masih suka ngepunk. 

Nggak ada temen yang bisa diinepi mas?) 

Ada sih, biasanya nginep disitu mas, 

cuma ini dia lagi nggak di Semarang, 

memdadak dia ngabari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di kos teman 

3 Di saudara mas. 

(Di saudara ya, kalau di hotel nggak 

pernah pak?) 

Di hotel pernah sih, hotel simpang 5, 

sekali. 

Di saudara 
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Dibelakang situ juga ada pernah sekali, 

apa itu... dibelakang.. Eeee stadion atau 

CitraLand, murah sih. 200rb sih 

4 Di rumah temen Di rumah teman 

5 Kali ini kita nginep di ibis budget mas, 

nyari yang murah aja 

(Emang biasa nginep disitu?) 

Baru sekali mas, sebelumnya kita ngga 

nginep, datang pagi, malam pulang 

Hotel Ibis Budget, baru 

pertama kali 

6 Dii Sumi, Sumi hotel. 

(Oh di hotel ya) 

Iya, waktu itu Jumat puenuh semua mas 

(Oh penuh? Karena long weekend sih ya. 

Biasanya memang kalo ke Semarang atau 

kemana gitu nginepnya di hotel pak?) 

Iya, sebelumnya juga di hotel. Tapi ya 

tergantung, kalau ada sodara yang bisa 

ditumpangi, ya kita nginep di saudara, 

kalau nggak ya di hotel. 

(Oh ya di Semarang ini ga ada saudara ya. 

Sebelumnya hotelnya Sumi juga?) 

Nggak, dulu di apa itu eee....Ciputra 

Hotel, di Sumi Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelumnya di Ciputra. 

7 Kalo ada kerjaan sih biasanya di hotel.. 

kan udah termasuk akomodasi ya jadi 

enak. Kalo wisata kayak gini ya lebih 

suka di temen, karena kadang temennya 

juga ‘udah sini aja deh! Ngapain disana’ 

gitu kan maksudnya ngirit juga hahaha 

 

 

Di rumah teman. 

8 (Nah untuk nginep nih, nah kali ini ke 

Semarang dateng jam berapa?) 

Tadi pagi 

(Oh tadi pagi, kalo pas kesini sebelumnya 

nginep nggak?) 

Nginep, dirumah sodara 

(Ohh iya ada sodara ya, biasa nginep 

disana?) 
Iya, biasanya memang disana 

 

 

 

 

 

Di rumah saudara 

9 Kita lebih milih hotel melati gitu mas, 

bener-bener yang cuma untuk tidur karena 

seharian pasti keliling kan, kalo dirumah 

temen mungkin agak ngga enak sama 

keluarganya, jadi enakan nyari hotel yang 

murah. Yang penting nyaman buat tidur 

Hotel melati 

10 Iya di Griya Stadion Di Griya Stadion 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Tabel di atas menunjukkan berbagai jawaban responden mengenai 

preferensi tempat menginap mereka. Ada dua kategori jawaban yang 

didapat. Pertama adalah kelompok responden yang menginap di hotel atau 

penginapan, dan yang kedua adalah responden yang menginap di 

kediaman kerabatnya. 

Terdapat 5 responden yang mengatakan bahwa mereka terbiasa 

menginap di hotel atau penginapan, yaitu R1, R5, R6 ,R9, dan R10. 

Sebagian besar dari mereka tidak selalu menginap di hotel yang sama, 

seperti R1 yang menginap di Whiz Hotel dan sebelumnya di Ibis, atau R9 

yang hanya mengatakan “hotel melati” tanpa mengatakan secara spesifik 

nama hotel yang dimaksud. Namun, ada satu responden yang selama 

pengalamannya berwisata di Semarang menginap di hotel yang sama yaitu 

R10. Dalam kunjungan ke Semarang kali ini, R10 menginap di tempat 

yang sama seperti kunjungan sebelumnya, yaitu di Griya Stadion. 

Kategori kedua, yaitu responden yang menginap di kediaman kerabat 

juga meliputi 5 responden, yaitu R2, R3, R4, R7, dan R8. Kerabat ini bisa 

merupakan teman atau keluarga dari responden. Tiga dari lima responden 

dalam kategori ini menyebutkan bahwa mereka biasa menginap di rumah 

atau kos teman mereka, yaitu R2, R4, dan R7. Namun, dalam kunjungan 

kali ini, R2 tidak menginap di kos temannya karena temannya sedang tidak 

di Semarang. Dua responden sisanya, yaitu R3 dan R8 terbiasa menginap 

di rumah saudara. 
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Kesimpulannya adalah terdapat dua alternatif bagi wisatawan untuk 

menginap selama berwisata di Semarang, yang pertama adalah hotel atau 

penginapan dengan berbagai kelas yang tersedia. Kedua, menginap di 

kediaman kerabat yang ada. Preferensi menginap ini tergantung dari alasan 

masing-masing responden, dan untuk lebih memperjelas, dapat dilihat dari 

berapa kali responden menginap di tempat tersebut. 

P20. Frekuensi Menginap Wisatawan di Tempat Tersebut 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa kali responden 

menginap di tempat tersebut. Apabila responden sudah pernah menginap 

lebih dari satu kali di tempat yang sama, maka bisa dianggap responden 

memiliki preferensi yang kuat untuk menginap di tempat tersebut karena 

ada kecenderungan untuk menginap kembali. 

Tabel 4.22 

Frekuensi Menginap Wisatawan di Tempat Tersebut 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Kalo di Whiz sih baru sekali, sebelumnya di 

Ibis sama satunya apa saya lupa namanya 

Baru sekali, 

sebelumnya di Ibis, 

dan pernah di hotel 

lain lagi. 

2 Dua kali mas. Dua kali 

3 Iya sudah sering mas kalau ke saudara, 

cuma kalau ke Semarang cuma wisata ya 

jarang-jarang 

(Di saudara ya, kalau di hotel nggak pernah 

pak?) 

Di hotel pernah sih, hotel simpang 5, sekali. 

Dibelakang situ juga ada pernah sekali, apa 

itu... dibelakang.. Eeee stadion atau 

CitraLand, murah sih. 200rb sih 

Kalau di saudara 

sering. Di hotel 

Simpang 5 satu kali, 

di belakang stadion 

satu kali 

4 Ini yang kedua Dua kali 

5 Baru sekali mas, sebelumnya kita ngga 

nginep, datang pagi, malam pulang 

Baru sekali 
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6 Di Sumi? 

(Sumi sama Ciputra) 

Sekali semua mas, Sumi sekali, Ciputra 

sekali. 

Sumi satu kali, 

Ciputra satu kali 

7 Berapa ya... eee ngga inget mas, udah 

sering, karena kadang setelah kerjaan selesai, 

kita masih ada waktu gitu kita mampir nginep 

berapa hari gitu 

Tidak ingat, sudah 

sering 

8 Ya sering. Kalo ke Semarangnya sih sering, 

tapi kalo wisata baru 2x 

Sering, untuk 

menginap ketika 

berwisata baru dua 

kali 

9 Baru sekali ini sih, sebelumnya kan sama 

bokap, nginep di hotel lain 

Satu kali 

10 Ini kedua kalinya berarti Kedua kalinya 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Jawaban responden di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

responden yang baru menginap satu kali di tempat yang dituju, dan ada 

yang sudah cukup sering. Maka, peneliti kemudian mengelompokkan 

responden berdasarkan yang baru sekali menginap dan yang telah lebih 

dari satu kali menginap. 

Pertama, kategori responden yang baru satu kali menginap atau sudah 

lebih dari satu kali menginap. Sebanyak 4 responden masuk dalam 

kategori ini, yaitu R1, R5, R6, dan R9. Untuk R1 dan R6 sudah pernah 

menginap dua kali, namun di dua hotel berbeda. R1 pertama kali menginap 

di Ibis dan kali ini di Whiz. Sedangkan R6 pertama kali menginap di Hotel 

Ciputra, dan kali ini menginap di Sumi Hotel. Selanjutnya ada R5 dan R9 

yang benar-benar hanya menginap satu kali di Semarang karena kunjungan 

sebelumnya tidak menginap. R5 menginap Hotel Ibis Budget, dan R9 

menginap di hotel Melati. 



 

106 

 

Kedua, kategori responden yang sudah lebih dari satu kali menginap 

di tempat yang sama. Ada 6 responden yang masuk dalam kategori ini, 

yaitu R2, R3, R4, R7, R8, dan R10. Sebanyak 5 dari 6 responden dari 

kategori ini merupakan responden yang cenderung menginap di kediaman 

kerabat, yaitu R2, R3, R4, R7, dan R8. Beberapa responden sudah sering 

menginap di rumah atau kos kerabatnya, seperti yang diungkapkan R7, 

“Berapa ya... eee ngga inget mas, udah sering, karena kadang setelah 

kerjaan selesai, kita masih ada waktu gitu kita mampir nginep berapa hari 

gitu”. R10 adalah satu-satunya responden dalam kategori ini yang 

menginap di hotel, R10 sudah menginap di penginapan yang sama yaitu 

Griya Stadion sebanyak dua kali. 

Kesimpulannya adalah sebagian besar responden yang menginap lebih 

dari satu kali adalah kategori responden yang menginap di kediaman 

kerabat. Sedangkan, untuk kategori responden yang menginap di hotel, 

cenderung tidak menginap di hotel yang sama. Maka responden cenderung 

memiliki preferensi yang kuat untuk menginap di kediaman kerabat. 

Namun, untuk menginap di hotel atau penginapan, responden cenderung 

tidak memiliki preferensi yang kuat untuk menginap di satu tempat yang 

sama. Preferensi wisatawan mengenai tempat menginap ini bisa terlihat 

lebih jelas dengan mengetahui alasan para responden memilih menginap di 

tempat tersebut. 
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P21. Alasan Wisatawan Memilih Tempat Menginap 

Pada P20 didapat kesimpulan bahwa responden yang menginap di 

tempat yang sama lebih dari satu kali adalah kategori responden yang 

menginap di kediaman kerabat, sedangkan untuk responden yang 

menginap di tempat yang berbeda-beda adalah kategori responden yang 

menginap di penginapan atau hotel. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

preferensi tempat menginap para responden, maka peneliti perlu 

menanyakan alasan masing-masing responden dalam memilih tempat 

menginap. 

Tabel 4.23 

Alasan Wisatawan Memilih Tempat Menginap 

 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Karena kebetulan aja deket stasiun ada 

Whiz dan ada kamar kosong juga. Murah 

juga kan 

Kebetulan dekat 

stasiun, ada kamar 

kosong, dan murah 

2 Kalo nginep di temen kan gratis mas, itu 

alasannya hahaha 

(Kalo harga losmen udah cari-cari info 

mas?) 

Belum pernah sih, nggak kepikiran juga 

karena pikirnya lebih enak nginep di 

temen, dan dana kita pas-pasan 

(Meskipun gratis tetep enak ya, enaknya 

gimana mas?) 

Ya bebas gratis dan asik gitu lho mas 

ngumpul temen, tidur rame-rame, dan 

kosnya nggak kecil-kecil banget, buat 

orang 6 gitu masih bisa 

Gratis 

 

 

 

 

Lebih enak nginep di 

teman 

 

 

Bebas gratis dan asik 

gitu lho mas ngumpul 

temen, tidur rame-

rame, dan kosnya 

nggak kecil-kecil 

banget 

3 Iya mas, enak, gratis 

... 

Dan nggak enak juga kalau main ke 

Semarang tapi nggak mampir nengok 

saudara 

Enak, gratis 

 

nggak enak kalau ke 

Semarang tidak 

mampir menengok 
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saudara 

4 Ini juga saudaranya enak sih, ngga apa-apa 

pulang malam, dan tempatnya juga 

nyaman. Hemat juga kan, kita cuma 

semalem disini sayang kalo bayar hotel 

(Berarti lebih prefer nginep dirumah temen 

ya daripada di hotel?) 

Iya kebetulan saya juga akrab sama 

saudaranya, jadi enak. Kalau misal nggak 

ada yang bisa ditumpangi, ya kita nyari 

hotel-hotel murah gitu 

Enak 

Nyaman, hemat 

 

 

 

Kebetulan akrab 

dengan saudaranya 

5 Ya sebetulnya karena terjangkau sih mas 

harganya, dan nyaman, terpercaya gitu 

lho kalo udah dengen ‘ibis’ itu pasti 

nyaman. Banyak juga kan cabangnya 

Harga terjangkau 

Nyaman, dan 

terpercaya. 

6 Nyari yang di daerah kota mas pokoknya, 

biar kalau mau kemana-mana, nyari apa 

gampang 

Nyari yang daerah 

kota, biar kalau mau 

kemana-mana 

gampang 

7 Kalo ada kerjaan sih biasanya di hotel.. kan 

udah termasuk akomodasi ya jadi enak. Kalo 

wisata kayak gini ya lebih suka di temen, 

karena kadang temennya juga ‘udah sini 

aja deh! Ngapain disana’ gitu kan 

maksudnya ngirit juga hahaha 

 

 

Karena disuruh teman 

untuk menginap, dan 

menghemat biaya 

8 Rumah saudara, enak sih. Bebas aja, ada 

apa ya... Mau ngapa2in ada yang masakin 

makan, gratis hahahah. Lagian juga apa ya, 

enak aja sih kalo di rumah sodara, ada yang 

diajak ngobrol, banyak temennya 

Enak, bebas, ada yang 

masakin, gratis, ada 

yang diajak ngobrol, 

banyak temennya 

9 Kita lebih milih hotel melati gitu mas, 

bener-bener yang cuma untuk tidur 
karena seharian pasti keliling kan, kalo 

dirumah temen mungkin agak ngga enak 

sama keluarganya, jadi enakan nyari hotel 

yang murah. Yang penting nyaman buat 

tidur 

 

 

 

Karena murah, dan 

yang penting nyaman 

untuk tidur. 

10 Murah mas, dan nyaman juga. Semalam 

sekitar Rp 150.000,- 

(Wah ya murah ya, tapi untuk harga segitu 

memuaskan nggak mas?) 

Iya mas, nyaman, bersih juga. Yang 

penting buat tidur enak sih 
 

Murah, nyaman 

 

 

 

Bersih, yang penting 

buat tidur enak 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Peneliti akan membagikan jawaban responden menjadi dua kategori 

yaitu responden yang menginap di kediaman kerabat dan yang menginap 

di hotel atau penginapan. Pertama, untuk wisatawan yang menginap di 

kediaman kerabat baik itu rumah keluarga ataupun kos teman. Beberapa 

alasan yang muncul adalah karena gratis, menghemat biaya, asyik 

berkumpul bersama teman, ada yang memasakkan makanan, atau tidak 

enak ketika berwisata ke Semarang tanpa mengunjungi saudaranya. 

Kedua, untuk wisatawan yang menginap di hotel atau penginapan, 

beberapa alasan responden yang muncul adalah harganya terjangkau atau 

murah, nyaman untuk tidur, dan lokasinya dekat pusat kota. Ada juga 

responden yang memilih menginap di hotel yang sekarang hanya karena 

kebetulan ada kamar kosong dan dekat dengan stasiun. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh responden yang menginap 

di rumah kerabat menyebutkan alasan ‘karena gratis’ atau ‘menghemat 

biaya’. Ketika tujuannya menghemat biaya dengan menginap di rumah 

kerabat, lokasi tidak menjadi fokus bagi wisatawan. Akses yang jauh dari 

pusat kota tidak menjadi masalah, seperti R7 yang menginap di daerah 

Tembalang. Selain itu juga ada beberapa alasan lain yang membuat 

wisatawan lebih memilih menginap di kerabat seperti asyik berkumpul 

bersama teman, atau menghemat biaya makan karena ada yang 

memasakkan, seperti yang diungkapkan R8. Sedangkan untuk responden 

yang menginap di hotel atau penginapan, 4 dari 5 responden menyebutkan 

bahwa alasan mereka memilih menginap di hotel yang sekarang adalah 
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karena harganya murah atau terjangkau (R1, R5, R9, R10), dan 3 

diantaranya menyebutkan alasan karena nyaman (R5, R9, R10). Beberapa 

responden juga menyebutkan alasan-alasan lain seperti dekat dengan pusat 

kota seperti yang diungkapkan R5 di pertanyaan nomor 21, dan R6. Maka, 

ketika wisatawan menginap di hotel, hal yang menjadi fokus adalah harga 

yang terjangkau dan kenyamanan. Lokasi hotel yang dekat dengan pusat 

kota juga memberi pertimbangan tersendiri bagi wisatawan. 

Maka, kesimpulan dari uraian di atas yaitu alasan utama wisatawan 

menginap di rumah kerabat adalah karena gratis dan untuk menghemat 

biaya, sedangkan hal yang menjadi fokus bagi wisatawan dalam memilih 

hotel atau penginapan adalah harga yang terjangkau atau murah, dan 

kenyamanan. Lokasi hotel yang dekat dengan pusat kota juga menjadi 

pertimbangan. 

Preferensi terhadap transportasi 

P22. Pilihan Transportasi yang Digunakan Wisatawan Saat Berwisata 

dan Alasannya 

Sebuah perjalanan wisata merupakan perpindahan tempat seseorang 

dari kota asal menuju daerah tujuan untuk bersenang-senang. Perpindahan 

tempat ini pasti membutuhkan sarana transportasi. Ketersediaan sarana dan 

jalur transportasi yang baik akan mempermudah wisatawan ketika 

berwisata. Transportasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori 

yaitu umum dan pribadi. Peneliti berusaha mengetahui preferensi 

responden dalam memilih transportasi ketika berwisata dan alasannya 
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dengan menanyakan, “Ketika berwisata ke Semarang, apakah anda lebih 

memilih menggunakan tranportasi pribadi (motor/ mobil) atau 

menggunakan transportasi umum? Mengapa?” 

Tabel 4.24 

Pilihan Transportasi yang Digunakan Wisatawan dan Alasannya 

R Jawaban Inti Jawaban 

1 Umum. Dulu jaman masih ada orangtua nih, 

sering disodorin ‘nih pake mobil’ saya 

nggak mau, lebih baik turun naik bis, naik 

angkot, naik kereta gitu. Walaupun 

disodorin, tapi saya jarang. Ke Jakarta pun 

saya naik motor, walaupun diomelin orang 

tua. Ya emang gini adanya saya, lebih suka 

ketemu orang, di angkot, di kereta gitu. 

Karena waktu diajarin di kuliah saya, ngga 

ngajak obrol orang 5 menit itu orangnya dah 

ansos. 

(Kalau kali ini ke Semarang naik apa mas?) 

Saya naik pesawat 

(Kenapa milih naik pesawat?) 

Karena cepet dan simpel. Waktu liburan 

saya singkat jadi sayang kalau waktunya 

habis di perjalanan 

(Berarti lebih suka naik kendaraan umum 

walaupun mungkin biayanya lebih mahal ya) 

Iya lumayan sih tapi saya nggak mikir. 

Yang penting saya enjoy, ketemu orang 

sih khususnya. Karena tiap orang kan beda 

– beda. Orang Semarang kaya gini, orang 

Makassar kaya gini. Saya nilai juga 

sebetunya. 

Umum 

 

 

 

 

Suka berinteraksi 

dengan orang-orang 

di angkot. 

 

 

Pesawat 

 

Cepat dan simpel 

 

 

 

Yang penting enjoy 

ketemu orang sih 

khususnya 

2 Woya pribadi mas, kalo Semarang lho ya, 

karena deket ya, tinggal lurus. Ya nggak 

jauh nggak deket. Lagian emang nyari 

tujuan touring sih 

(Oiyaa memang suka touring ya) 

Iya mas 

Pribadi 

 

Nyari tujuan touring 

3 Umum mas, kereta terutama, karena 

sekarang lebih nyaman, dan lebih murah 

juga, lebih bersih 

Kalo untuk transportasi di dalam kotanya? 

Umum, terutama 

kereta, karena 

sekarang lebih 

nyaman, dan lebih 
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Bud : Saya naik motor sih, sama temen-

temen kadang, atau naik mobil sama 

saudara 

murah juga, lebih 

bersih 

Untuk di dalam 

kota, naik motor 

dengan teman-teman 

atau naik mobil 

saudara. 

4 Eee kalo rame2 ya enakan naik motor. 

Kalo sendiri ya milihnya kendaraan 

umum yang agak cepet lah 
(Yang agak cepet kayak?) 

Kereta.. kan santai gitu atau bis, kalau Jogja-

Semarang kayanya kereta harus oper ya 

(Iya kayanya, kalau sendiri mending naik 

transportasi umum berarti?) 

Iya, ngga enak dijalan sendirian. Saya juga 

belum pernah travelling sendiri. 

(Nah kenapa kalo rame-rame milih enakan 

naik motor?) 

Eee ya kenapa ya... lebih simple, lebih 

murah juga kan kalau iring-iringan naik 

motor bensin bisa dibagi dua. Bebas juga 

kan kalau mau keliling. Kalau mobil kita 

nggak punya 

Kalau rame-rame 

prefer naik motor, 

kalau sendiri prefer 

umum yang lebih 

cepat 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih simple, lebih 

murah 

 

Bebas kalau mau 

keliling. 

5 Motor sendiri 

Lebih leluasa, biaya juga lebih hemat, 

juga di kota bisa muter bebas. Kalo 

angkotan umum kan ngga semua 

menjangkau. Menikmati jalan menuju 

Semarang, hahahah 

(Kalo untuk biaya? Lebih besar nggak mas?) 

Ya sebetulnya bisa lebih irit kalo boncengan, 

kita sendiri-sendiri gini jelas lebih boros. 

Tapi memang kita suka touring sih jadi ngga 

mikir ya mas 

Motor sendiri 

Lebih leluasa, biaya 

juga lebih hemat, 

dan di kota bisa 

bebas berkeliling 

6 Mobil sendiri, lebih ringkes mas, 

sekeluarga kan, ben anakku sing nyetir 

Mobil sendiri, lebih 

ringkes 

7 Kalo saya kan mungkin tamu ya, itungannya 

disini jadi visitor ya, jadi umum. Tapi 

sekarang cenderung lebih ke online ya 

umumnya. 

(Oh ya kayak grab, gocar gitu ya?) 

Iyaa, lebih simpel dan enak. Dan nggak 

semahal taksi, kemarin saya 150rb dari 

kendal kesini. Macet di kaliwungu, 1 jam 

setengah. Kalo pake grab kan paling juga 

 

Umum 

Transportasi umum 

online 

 

Simpel dan enak, 

nggak semahal taksi 
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50rb. Enak deh, umum online, bukan yang 

konvensional ahaha. 

(Kalau kali ini ke Semarang naik apa mas?) 

Kereta, enak bisa nyantai dan nggak 

semahal pesawat. 

Tapi kalo ada pribadi ya pribadi hahaha 

tapi kalo pas nggak ada  mungkin umum ya, 

kalo kayak gini nih ada temen yang bisa 

diajak, ya kita pake pribadi, punya temen 
(Oh yaa hahaha betul-betul. Nah untuk 

prefernya berarti..) 

Umum. Biasa umum sih, biar tau aja oh 

ini kesini jurusannya ini.. atau pakai yang 

online tinggal pesen. 

(Ohh ya ya. Untuk transportasi dari kota asal 

kesini juga prefer umum?) 

Iya pasti kita umum, karena kalau untuk 

kerjaan itu udah termasuk akomodasi, 

kalau sekedar main, kita ada temen disini 

haha. 

 

 

Kereta, enak bisa 

nyantai dan ngga 

semahal pesawat 

Kalau ada pribadi ya 

pribadi, misal ada 

teman yang ngajak 

 

 

 

Umum, biar bisa 

tahu arah. 

Atau pakai online. 

8 Naik, BRT hahaha 

(Kalo dari Pekalongannya kesini?) 

Naik kereta, enak. Lebih cepet aja, nggak 

capek juga sih 

(Memang lebih suka umum ya? Pas 

disininya nggak ngerasa ribet gitu naik BRT 

transit beberapa kali, atau mahal gitu, oh.. 

BRT nggak mahal ya) 

BRT sih nggak mahal hahahah harganya 

segitu2 aja, enakan naik BRT sih, lebih 

dingin, nggak capek, nggak kena macet 

juga 

(Berarti memang lebih prefer naik kendaraan 

umum ya?) 

Iya, kalo ngga ada BRT kan ada Go-Car 

juga hahaha. Kan murah juga 

(Iya murah, lebih prefer karena murahnya 

berarti?) 

Ya karena murah, simple, dan nyaman 

hahaha 

BRT 

Kereta, lebih cepet 

aja, nggak capek 

juga 

 

 

 

 

BRT sih nggak 

mahal 

Lebih dingin, nggak 

capek, nggak kena 

macet juga 

 

Gocar 

Kan murah juga 

 

 

Murah, simple, 

nyaman 

9 Umum, naik kereta 

(Kenapa naik kereta?) 

Yaa... lebih simple aja sih, nggak capek 

ngga perlu nyetir. Lebih murah juga dari 

pesawat, jadi lebih fleksibel 

(Kalo keliling2 gini naik apa?) 

Umum,  kereta 

 

Lebih simple, nggak 

capek, nggak perlu 

nyetir. Lebih murah 

dari pesawat. 
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Kita minjem mobil kantor 

(Ohh iya ada kantor. Tapi biasa prefer naik 

kendaraan umum atau pribadi mas?) 

Umum, ngga ribet aja gitu bawanya, ngga 

perlu capek-capek nyetir, lagian kan 

sekarang udah ada ojek online. Semarang 

juga ada kan? 

(Iya ada) 

Nah itu, ngebantu banget. Kalo misal 

belum ada juga kita bisa naik angkot, 

lebih asyik bisa ketemu orang macem-

macem 

Kalau keliling, 

pinjam mobil kantor 

 

Umum, ngak ribet 

bawanya, nggak 

perlu capek nyetir 

 

 

Bisa juga naik 

angkot, asyik bisa 

ketemu orang 

macem-macem 

10 Motor sendiri mas 

(Kenapa?) 

Ya kan karena ada motor sendiri, lebih 

bebas juga bisa kemana-mana 
(Tapi kan capek nyetir ya mas? Kalo misal 

naik transportasi umum online kan enak, 

bebas dan nggak repot) 

Iya sih, cuma tetep enak naik motor sih, 

kalau lagi di jalan tiba-tiba kepengen apa 

tinggal mbelok, bebas. Kalau ojek online 

kan nggak bisa mas 

(Berarti prefer transportasi pribadi ya?) 

Iya mas 

Motor sendiri 

 

Karena ada motor 

sendiri, lebih bebas 

bisa kemana-mana. 

 

 

 

 

 

 

Transportasi pribadi 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui preferensi wisatawan 

mengenai transportasi yang digunakan ketika berwisata ke Semarang. 

Pilihan transportasi yang ada adalah umum dan pribadi. Transportasi 

umum dapat berupa pesawat, kereta, kapal, bus, angkot, maupun 

transportasi online. Sedangkan transportasi pribadi adalah kendaraan 

pribadi milik wisatawan, atau kerabat, atau kendaraan yang disewa, yang 

digunakan untuk berwisata sendiri maupun bersama keluarga atau teman. 

Maka, jawaban responden dalam pertanyaan ini dapat dibagi menjadi dua 

kategori yaitu responden yang memilih berwisata menggunakan 

transportasi umum dan pribadi. 
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Kategori pertama adalah responden yang memilih berwisata 

menggunakan transportasi umum. Beberapa transportasi yang digunakan 

responden adalah kereta, pesawat, BRT, dan transportasi online. Sebanyak 

5 responden mengatakan bahwa mereka lebih memilih berwisata 

menggunakan transportasi umum, yaitu R1, R3, R7, R8, dan R9. Untuk 

transportasi dari kota asal menuju Semarang, R3, R7, R8, dan R9 

mengatakan bahwa mereka memilih naik kereta karena lebih simple, tidak 

perlu menyetir kendaraan sendiri, tidak capek, dan tidak semahal pesawat. 

R3 juga menyebutkan lebih jauh bahwa kereta sekarang sudah lebih 

nyaman dan lebih bersih, lebih murah juga. Dari 5 responden dalam 

kategori ini, hanya R1 yang lebih memilih naik pesawat, karena cepat dan 

simple. R1 menjelaskan lebih jauh bahwa waktu liburannya singkat 

sehingga sayang kalau waktu liburannya habis di perjalanan.  

  Jika responden berkunjung ke Semarang dari kota asal 

menggunakan transportasi umum, maka responden membutuhkan 

transportasi lain untuk berkeliling selama berwisata di Semarang. Jawaban 

responden mengenai trasnportasi dalam kota juga dapat dilihat pada tabel 

di atas. Beberapa jawaban yang muncul adalah angkot, transportasi online, 

BRT, dan mobil pribadi milik teman atau kantor. R1 dan R9 memiliki 

alasan yang sama dalam memilih angkot, karena suka berinteraksi dengan 

orang-orang. Sedangkam R8 memiliki pendapat berbeda, R8 memilih naik 

BRT karena murah, dingin, dan tidak capek. Transportasi online seperti 

Go-Car juga menjadi pilihan R8 karena murah. Beberapa responden dalam 
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kategori kebetulan memiliki kerabat seperti teman, saudara, atau bahkan 

kantor cabang tempat responden bekerja, maka ada kendaraan pribadi yang 

bisa dipinjam, atau berkeliling bersama saudara, dan teman menggunakan 

kendaraan pribadi mereka. Meskipun begitu, mereka tetap mengatakan 

bahwa mereka lebih memilih trasnportasi umum, seperti yang 

diungkapkan R7, “Umum. Biasa umum sih, biar tau aja oh ini kesini 

jurusannya ini.. atau pakai yang online tinggal pesen.” 

  Kategori kedua, adalah responden yang menggunakan transportasi 

pribadi yaitu motor dan mobil. Sebanyak 5 responden mengatakan bahwa 

mereka lebih memilih berwisata menggunakan transportasi pribadi, kelima 

responden ini adalah R2, R4, R5, R6, dan R10. Namun, R4 mengatakan 

bahwa dia juga lebih memilih menggunakan transportasi umum saat 

berwisata sendirian, walaupun selama ini belum pernah berwisata 

sendirian. Maka, R4 bisa dikelompokkan ke kategori kedua ini.  

Beberapa alasan yang disebutkan responden dengan memilih 

berwisata menggunakan transportasi pribadi adalah lebih bebas atau 

leluasa saat berkeliling-keliling, lebih hemat atau murah, lebih ringkes 

(ringkas), atau berkaitan dengan hobi pribadi wisatawan yaitu mencari 

tujuan touring. R4, R5, dan R10 memiliki satu alasan yang sama dalam 

memilih berwisata menggunakan motor sendiri. Alasannya adalah karena 

lebih bebas atau leluasa untuk berkeliling. R4 dan R5 yang sama-sama 

berasal dari Jogja mengatakan juga bahwa menggunakan transportasi 

pribadi lebih murah. R4 menjelaskan lebih jauh bahwa lebih murah 



 

117 

 

menggunakan motor sendiri dengan mengatakan, “Kemarin udah ada yang 

ngomong, kenapa nggak naik bis, jatuhnya lebih mahal karena kalau 

nggak salah tiketnya sekitar Rp 50.000,-. Kalau naik kereta, makan waktu 

lebih katanya, kita harus oper di Solo dulu.” R6 memiliki alasan berbeda, 

dengan mengatakan, “Mobil sendiri, lebih ringkes mas, sekeluarga kan, 

ben anakku sing nyetir,”. Menurut R6, akan lebih ringkas kalau satu 

keluarga menggunakan 1 mobil. R2 juga memiliki pendapat berbeda, yaitu 

mencari tujuan touring, hal ini berarti terkait dengan hobi R6 dan teman-

temannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa alasan 

pemilihan transportasi bagi responden tidak hanya dipengaruhi satu faktor 

saja. Ketika responden memilih transportasi umum, yang menjadi 

pertimbangan adalah kenyamanan, tidak lelah mengemudi, dan simple. 

Harga yang lebih mahal mungkin saja rela dibayar untuk mendapatkan 

manfaat yang lebih, seperti R1 yang berwisata menggunakan pesawat 

untuk menghemat waktu perjalanan. Sedangkan alasan responden dalam 

memilih transportasi pribadi, adalah kebebasan atau keleluasaan dalam 

berkeliling kota, dan murah, seperti yang dijelaskan R4 sebelumnya, 

walaupun mungkin harus mengemudikan kendaraan dari kota asal selama 

berwisata. 

Jarak tempuh juga menjadi pertimbangan responden dalam 

memilih transportasi. Sebanyak 3 dari 5 responden yang memilih 

transportasi umum berasal dari Kota Banduung dan Jakarta, dan 2 
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responden sisanya berasal dari Purwokerto dan Pekalongan. Sedangkan 

untuk responden yang memilih transportasi pribadi, 3 diantaranya berasal 

dari Jogja, 1 dari Pekalongan dan 1 lagi dari Surabaya. Bagi R4 dan R5 

yang berasal dari Jogja, mungkin berwisata menggunakan kendaraan lebih 

hemat daripada menggunakan transportasi umum seperti bus, dan tidak 

terlalu lelah mengemudi. Namun, bagi R9 yang berasal dari Jakarta, 

berwisata menggunakan transportasi pribadi akan jauh lebih melelahkan 

dan memakan biaya lebih banyak. Atas pertimbangan kenyamanan, dan 

biaya, maka R9 memilih berwisata menggunakan transportasi umum. 

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa dalam memilih 

transportasi, wisatawan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya 

biaya. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah kenyamanan dan 

keleluasaan. Wisatawan yang berasal dari kota yang jaraknya masih cukup 

dekat dengan Semarang memilih berwisata menggunakan kendaraan 

pribadi dengan pertimbangan keleluasaan. Sedangkan wisatawan yang 

berasal dari kota yang jauh dari Semarang, memilih berwisata 

menggunakan transportasi umum dengan pertimbangan kenyamanan dan 

biaya. 

 

 

 

 

 


