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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari uraian pada bab 

sebelumnya mengenai alasan wisatawan memilih Kota Semarang sebagai objek 

wisata, dan berbagai preferensi wisatawan terkait dengan atraksi, kuliner, tempat 

belanja, hiburan, penginapan, dan transportasi. Setelah menyimpulkan hal-hal 

tersebut, peneliti akan memberi saran-saran yang relevan terkait dengan hasil 

penelitian untuk penyelenggara dan pengelola pariwisata setempat, terutama 

pemerintah kota dan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 

A. Kesimpulan 

1. Alasan berwisata di Semarang 

Responden memiliki berbagai ketertarikan masing-masing terhadap 

Semarang. Daya tarik yang dimiliki Kota Semarang menjadi salah satu 

faktor yang mendorong wisatawan untuk datang berwisata ke Semarang. 

Salah satu daya tarik ini adalah objek wisata yang terdapat di Semarang, 

seperti Lawang Sewu, Sam Poo Kong, dan Masjid Agung. Alasan lain 

responden datang ke Semarang adalah terkait dengan dorongan internal 

responden, seperti ketertarikan pribadi responden terhadap sejarah, 

arsitektur, fotografi, atau ketertarikan terhadap sesuatu yang bernuansa 

horor. Dorongan internal responden ini merupakan alasan yang paling 

banyak diungkapkan, yaitu sebanyak 9 dari 10 responden. Lebih jauh, 

dalam pembahasan mengenai preferensi terhadap atraksi, 6 dari 10 
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responden mengatakan alasan mereka berkunjung ke sebuah objek wisata 

adalah untuk mencari objek foto. Ini berarti Kota Semarang merupakan 

kota yang menarik untuk dijadikan objek fotografi.  

Responden yang mengungkapkan alasan ini memiliki latar belakang 

pekerjaan yang bermacam-macam, dan hanya 1 responden yang bekerja 

sebagai fotografer. Minat wisatawan untuk mencari objek foto ini 

dipengaruhi oleh adanya berbagai media sosial. Melalui media sosial ini, 

para pengguna dapat mengekspresikan diri mereka dengan mengunggah 

berbagai foto, video, maupun tulisan mengenai kegiatan, atau minat 

mereka masing-masing termasuk minat mereka dalam berwisata. 

Banyaknya smartphone jaman sekarang yang memiliki kamera dengan 

kemampuan bagus, juga menunjang minat wisatawan terhadap kegiatan 

fotografi, dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kamera SLR 

atau DSLR. Maka ini menjelaskan mengapa wisatawan dalam penilitian 

ini cukup banyak mengungkapkan minat mereka terhadap fotografi. 

Meskipun responden memiliki ketertarikan yang bermacam-macam, 

ternyata Semarang mampu memenuhi ketertarikan responden. Ketertarikan 

ini juga didukung adanya suatu daya tarik yang menurut para responden 

hanya ada di Semarang. Daya tarik ini adalah objek wisata yang ada 

seperti Sam Poo Kong dan Lawang Sewu, atau kuliner Kota Semarang 

yaitu soto dan tahu gimbal. 

Para responden ternyata memiliki ketertarikan yang cukup kuat untuk 

berwisata ke Semarang. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 7 dari 10 
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responden yang mengatakan bahwa Semarang merupakan destinasi utama. 

Ini berarti ketujuh responden tersebut memiliki ketertarikan yang kuat 

untuk berwisata ke Semarang.  

Maka, kesimpulannya, wisatawan tertarik untuk datang ke Semarang 

karena tertarik dengan objek-objek wisata di Semarang yang menarik 

sebagai objek fotografi. Hal ini juga didukung dengan adanya daya tarik 

bagi wisatawan yang hanya ada di Kota Semarang, sehingga wisatawan 

menjadikan Kota Semarang sebagai destinasi utama. 

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

tempat belanja, tempat hiburan, transportasi, dan tempat menginap. 

a. Preferensi terhadap atraksi 

Responden dalam penelitian ini mengetahui berbagai objek wisata 

yang ada di Semarang. Walaupun begitu, tidak semua objek yang 

diketahui sudah pernah dikunjungi. Beberapa objek yang sudah 

pernah dikunjungi para responden adalah Lawang Sewu, Sam Poo 

Kong, Masjid Agung, Pantai Marina, Goa Kreo, Puri Maerokoco, 

Kota Lama, Vihara Buddhagaya, Brown Canyon, Simpang Lima, dan 

Pecinan. Diantara seluruh objek wisata tersebut, Lawang Sewu adalah 

satu-satunya objek wisata yang sudah pernah dikunjungi seluruh 

responden, ini berarti Lawang Sewu memiliki daya tarik lebih kuat 

daripada objek wisata yang lain. 

Responden memiliki alasan yang berbeda-beda dalam memilih 

untuk mengunjungi suatu objek wisata. Untuk satu objek yang sama 
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pun, alasan responden bisa berbeda. Mencari objek foto yang bagus 

adalah alasan yang paling banyak disebutkan, yaitu sebanyak 6 dari 10 

responden. Maka bagi wisatawan, Kota Semarang adalah objek foto 

yang menarik dan lokasi yang menarik dijadikan objek foto bagi 

responden adalah Lawang Sewu, Brown Canyon, Sam Poo Kong, dan 

Kota Lama.  

b. Preferensi terhadap kuliner 

Terkait dengan preferensi terhadap kuliner, muncul beberapa 

nama makanan, seperti tahu gimbal, soto ayam, lumpia, bandeng 

presto, tengkleng, dan nasi gandul. Kuliner yang paling banyak dicari 

responden adalah tahu  gimbal, yaitu sebanyak 6 dari 10 responden 

mengatakan hal ini. Berdasarkan uraian pada bab IV, kuliner yang 

menjadi favorit para responden adalah tahu gimbal dan lumpia. 

Mengenai lokasi untuk mencari kuliner yang diminati, beberapa 

responden memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terdapat 4 

responden yang tidak memiliki lokasi pasti untuk kuliner yang dicari, 

dan 6 responden sisanya mengatakan bahwa mereka biasanya mencari 

kuliner tersebut di tempat yang sama. Nama lokasi yang paling 

banyak disebut adalah taman KB ketika wisatawan mencari mencari 

tahu gimbal, hal ini diungkapkan olehh sebanyak 4 dari 10 responden. 

Kawasan Kuliner Batan yang merupakan pusat kuliner justru sama 

sekali tidak dikenal responden. 
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Sumber informasi yang paling efektif mengenai kuliner di Kota 

Semarang adalah melalui kerabat. Hal ini dapat dilihat pada uraian di 

bab IV, dimana sebanyak 8 dari 10 responden mendapat rekomendasi 

dari teman mengenai lokasi kuliner yang dicari. 

c. Preferensi terhadap tempat belanja 

Mengenai tempat belanja, berbagai nama tempat belanja muncul di 

jawaban para responden, seperti Pandanaran, pasar Johar, Lumpia 

Express, dan Brownies Amanda. Ada satu nama tempat yang 

disebutkan oleh seluruh responden ketika peneliti menanyakan tentang 

lokasi untuk berbelanja yang diketahui, yaitu Pandanaran. Bahkan 

sebanyak 6 dari 10 hanya menyebutkan Pandanaran sebagai satu-

satunya lokasi untuk berbelanja yang diketahui. Namun ternyata, tidak 

semua responden berbelanja di Pandanaran. Sebanyak 3 responden 

berbelanja di lokasi lain, yaitu R1 yang mencari batik lokal di 

Kampung Batik, atau R8 yang berbelanja titipan keluarga di Lumpia 

Express dan Brownies Amanda, dan R5 yang lebih memilih 

berbelanja di Thamrin karena menurutnya lebih murah. 

Meskipun begitu, sebanyak 7 dari 10 responden masih memilih 

untuk berbelanja di Pandanaran. Ini berarti Pandanaran masih menjadi 

lokasi berbelanja favorit responden. Pertimbangan responden dalam 

memilih Pandanaran sebagai lokasi untuk berbelanja adalah karena 

ketersediaan pilihan yang lengkap, dan lokasi yang mudah ditemukan. 
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d. Preferensi terhadap hiburan 

Responden melakukan kegiatan yang berbeda-beda dalam mencari 

hiburan, sehingga lokasi yang dipilih pun berbeda-beda juga. Sebagai 

contoh, ada responden yang mencari hiburan dengan hunting objek 

foto di Tugumuda, yaitu R2. Ada juga responden yang mencari 

hiburan dengan berbelanja oleh-oleh di Kampung Batik, yaitu R1. 

Bahkan untuk satu objek yang sama, responden dapat melakukan 

kegiatan yang berbeda dalam mencari hiburan di tempat tersebut, 

seperti R6 yang bersepeda onthel dan R9 mencari objek foto. Kedua 

responden ini sama-sama memilih Simpang Lima sebagai tempat 

untuk mencari hiburan.  Kegiatan yang paling banyak disebutkan 

responden adalah nongkrong, dan lokasi nongkrong  yang diminati 

responden adalah tempat ngopi, atau angkringan. 

Ternyata, responden memiliki preferensi masing-masing yang 

sangat bermacam-macam dalam mencari hiburan saat berwisata, 

walaupun begitu, Kota Semarang mampu memenuhi apa yang 

diinginkan wisatawan. 

Sumber informasi responden terkait dengan tempat hiburan selain 

objek wisata sangat bermacam-macam. Satu orang responden bisa 

memiliki beberapa sumber informasi. Kerabat merupakan sumber 

informasi yang paling banyak disebutkan oleh responden. Sebanyak 6 

dari 10 responden menyebutkan bahwa mereka mendapat 

rekomendasi tempat hiburan dari kerabat. 
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e. Preferensi terhadap tempat menginap 

Terdapat 2 kategori tempat menginap yang diminati responden, 

yaitu menginap di kediaman kerabat, atau di penginapan. Pertama 

adalah menginap di kediaman kerabat, entah teman atau saudara. 

Responden yang masuk dalam kategori pertama ini cenderung 

menginap di tempat yang sama lebih dari satu kali, sehingga bisa 

dianggap memiliki preferensi yang cukup kuat. Responden memilih 

untuk menginap di kediaman kerabat dengan pertimbangan untuk 

menghemat biaya karena gratis, karena itu lokasi tempat menginap 

tidak menjadi fokus bagi responden dalam kategori ini. 

Kedua, responden yang memilih untuk menginap di penginapan, 

dalam penelitian ini, penginapan yang dimaksud adalah hotel. 

Responden cenderung tidak menginap di tempat yang sama dengan 

kunjungan ke Semarang sebelumnya, sehingga bisa dibilang 

responden tidak memiliki preferensi khusus yang kuat pada satu 

tempat penginapan.  Pertimbangan responden dalam memilih 

penginapan adalah harga yang terjangkau dan kenyamanan. Lokasi 

yang berada dengan pusat kota juga menjadi pertimbangan. 

f. Preferensi terhadap transportasi 

Responden yang datang ke Semarang menggunakan berbagai 

transportasi, namun dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 

trasnportasi umum dan pribadi. Berdasarkan uraian pada bab IV, 

didapat kesimpulan bahwa responden yang berasal dari kota yang jauh 
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dari Semarang seperti Bandung atau Jakarta cenderung menggunakan 

transportasi umum, dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan 

lebih sedikit, dan kenyamanan karena tidak perlu mengemudi, 

sehingga menghemat tenaga. Sedangkan responden yang berasal dari 

kota yang masih cukup dekat dengan Semarang seperti Jogjakarta atau 

Pekalongan cenderung menggunakan transportasi pribadi, dengan 

pertimbangan keleluasaan. Salah satu responden yaitu R4 juga 

menjelaskan lebih jauh bahwa biaya yang dikeluarkan akan lebih 

banyak jika menggunakan transportasi umum dari Jogjakarta. 

 

B. Saran 

Kesimpulan yang telah dibuat dari hasil analisis pada bab sebelumnya 

dan pendapat para responden baik positif maupun negatif, menjadi landasan 

peneliti untuk memberikan saran bagi 

1. Pemerintah Kota Semarang.  

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, peneliti mendapat 

kesimpulan bahwa responden memiliki ketertarikan pada Kota Semarang 

sebagai objek fotografi. Sumber informasi utama yang didapat responden 

untuk mengenal Semarang berasal dari kerabat terdekat responden, seperti 

teman dan keluarga, dan sumber informasi lainnya berasal dari internet 

seperti Google dan media sosial (Instagram, Foursquare).  Ini berarti word 

of mouth tentang pariwisata Kota Semarang sudah kuat. Maka peneliti 



 

127 

 

memiliki saran bagi Pemerintah untuk memperkuat word of mouth 

mengenai wisata Kota Semarang melalui media internet.  

Pemerintah Kota Semarang juga sebetulnya sudah melakukan 

promosi berbasis internet melalui website infowisata.semarangkota.go.id. 

Website tersebut memberi gambaran yang cukup lengkap mengenai 

pariwisata Semarang, meliputi destinasi, seni budaya, dan akomodasi. 

Pemerintah Kota Semarang bahkan juga menyediakan berbagai aplikasi 

yang menyediakan terkait kepariwisataan Kota Semarang. Aplikasi ini 

tersedia di Google Playstore, atau bisa didownload melalui website 

infowisata.semarangkota.go.id. 

 

Gambar 5.1 Tautan untuk Mengunduh Aplikasi Kepariwisataan Kota           

Semarang 

 

Karena pemerintah sudah melakukan promosi melalui media 

website, maka selanjutnya, maka word of mouth ini bisa diperkuat dengan 

menggunakan media sosial.  Cara promosi yang dapat dilakukan adalah 

dengan membuat akun media sosial seperti facebook, instagram, ataupun 
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twitter resmi milik Kota Semarang. Akun ini dapat berisi tentang foto-foto 

objek-objek ataupun informasi apa saja terkait pariwisata Kota Semarang, 

termasuk adanya website dan aplikasi smartphone Pariwisata Semarang. 

Cara ini juga memungkinkan Pemerintah Kota Semarang untuk 

membagikan informasi tentang pengembangan baru dari objek wisata di 

Semarang, ataupun tempat-tempat yang belum dikenal wisatawan, seperti 

contoh Kawasan Kuliner Batan yang merupakan pusat kuliner justru tidak 

dikenal, ataupun adanya shuttle bus dan bus tingkat untuk wisatawan. 

Melalui cara ini, word of mouth dapat diperkuat mengingat 

mudahnya para pengguna untuk mengakses media sosial dan memberitahu 

temannya hanya dengan me-mention nama akun teman-temannya untuk 

melihat unggahan yang dimaksud, atau dengan membagikan tautan 

posting-an tersebut di profil akun mereka. 

Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk 

merancang promosi berbasis internet yang lebih baik dengan 

menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu : 

a. Hemat biaya 

Media sosial tidak membutuhkan biaya sewa per tahun 

ataupun pengadaan komputer server.  

b. Cakupannya sangat luas 

Media sosial digunakan oleh masyarakat dari berbagai kota 

maupun negara. Wisatawan yang berasal dari kota manapun 
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dapat melihat konten yang diunggah Pemerintah Kota 

Semarang. Pengguna juga dapat melihat ulasan dari wisatawan 

lain pada kolom komentar. 

c. Fleksibel 

Media sosial tidak hanya dapat digunakan untuk 

menampilkan hasil foto atau video, namun dapat juga digunakan 

untuk promosi kegiatan, kompetisi, atau acara lainnya. 

Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan promosi acara 

yang berkaitan dengan kepariwisataan untuk mendatangkan 

wisatawan, Contoh : Pemerintah Kota Semarang dapat 

mengadakan suatu kompetisi foto instagram berhadiah dengan 

tema pemandangan Waduk Jatibarang. Hal ini dapat memberi 

pengetahuan baru bagi wisatawan yang belum tahu, dan peserta 

lomba harus datang ke Waduk Jatibarang untuk bisa mengambil 

foto dan mengikuti kompetisi. Hasil foto yang diunggah peserta 

juga akan dilihat followersnya sehingga semakin banyak yang 

mendapat informasi tentang objek wisata Waduk Jatibarang. 

2. Para pelaku bisnis terkait kepariwisataan di Kota Semarang 

Peneliti mendapat temuan terkait preferensi menginap para wisatawan, 

hal yang menjadi pertimbangan bagi wisatawan dalam memilih tempat 

menginap adalah harga yang terjangkau dan kenyamanan. Lokasi yang 

dekat dengan daerah kota juga menjadi pertimbangan. Maka, saran 

peneliti, para pelaku bisnis dapat membangun guest house, homestay, atau 
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penginapan-penginapan dengan harga yang terjangkau dan tetap nyaman 

bagi pengunjung untuk beristirahat. Beberapa fasilitas yang biasa ada di 

hotel-hotel juga dapat dikurangi, misal : sarapan, atau air panas, agar harga 

penginapan ini dapat terjangkau, tanpa mengurangi aspek kenyamanan 

beristirahat yang disediakan penginapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


