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1. BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah [1]. 

Pariwisata dapat menjadi salah satu jalan pembuka untuk 

meningkatkan kesejahteraan warga. Tetapi, DPR RI menilai pariwisata di 

Indonesia belum maksimal dalam menyumbang produk domestik bruto 

(PDB) dan devisa negara. Hal ini terlihat dari temuan Komisi X DPR RI 

bahwa desa dan kecamatan di sekitar candi Borobudur merupakan desa 

termiskin di Magelang. Hal ini karena kurangnya peran dan kerjasama 

antara warga, pemerintah kota/kabupaten dan juga dari pemerintah 

provinsi dalam proses pengelolaan pariwisata [2].  

Kabupaten Semarang memiliki panorama alam yang indah. 

Kabupaten Semarang diapit oleh beberapa gunung seperti Gunung 

Ungaran, Gunung Merbabu juga Gunung Telomoyo [3]. Udara sejuk dan 

pemandangan indah alam membuat Kabupaten Semarang memiliki 

tempat-tempat yang cocok untuk dijadikan tempat berwisata [4]. Wisata 

alam yang dimiliki Kabupaten Semarang seperti rawa, air terjun, goa juga 

hutan dan bahkan agrowisata [5]. Dengan objek wisata yang ditawarkan 

oleh alam, seharusnya dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang 

ke Kabupaten Semarang. 

Kabupaten Semarang merupakan daerah strategis karena dilalui 

oleh pengguna jalan jalur Jogja – Solo – Semarang atau sering disebut 

dengan Joglosemar. Dengan begitu, seharusnya Kabupaten Semarang 

bukan hanya sebagai daerah yang dilewati namun juga disinggahi [6].  
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Laporan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Semarang, pada tahun 2015, sejumlah 1.669.730 wisatawan 

sedangkan jumlah kunjungan pada tahun 2016 sebanyak 2.004.813 

wisatawan.  

Namun, kenaikan jumah wisatawan masih pada kunjungan objek 

wisata tertentu. Ada beberapa objek wisata yang sering dikunjungi oleh 

wisatawan seperti Candi Gedong Songo, Pemandian Muncul, Pondok 

Kopi Banaran dan Pemandian Siwarak. Sedangkan objek wisata lainnya 

belum optimal dalam pengelolaan [4]. Seperti pada objek wisata alam 

Hutan Penggaron dan Curug Lawe-Benowo, kunjungan pada objek wisata 

alam Hutan Penggaron pada tahun 2016 sebanyak 10 ribu pengunjung. 

Pada objek wisata Curug Lawe – Benowo sebanyak 32 ribu pengunjung. 

Sedangkan pada objek wisata di Rawa Pening sebanyak sekitar 43 ribu 

pengunjung melalui wisata buatan Bukit Cinta [7].  

Selain itu, banyaknya wisata alam yang ada di Kabupaten 

Semarang masih kurang dalam hal promosi. Salah satunya adalah Rawa 

pening. Kunjungan wisatawan yang datang ke Rawa Pening hanya 

didominasi oleh wisatawan lokal yang sering berkunjung dan jarang 

dikunjungi oleh wisatawan baru [9]. 

Dari survei terhadap 30 responden yang telah dilakukan, 

menunjukkan data pengetahuan pengunjung terhadap 3 wisata alam yang 

ada di Kabupaten Semarang. Dari 30 responden, 22 orang mengetahui 

objek wisata Rawa Pening. Responden mengetahui objek wisata Curug 

Lawe-Benowo sebanyak 18 orang. Sedangkan dari 30 responden 14 

orang mengetahui Wana Wisata Penggaron.  
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Gambar 1.1 Data Pengetahuan dan Kunjungan ke Objek Wisata 

 

Dapat disimpulkan, pengetahuan masyarakat terhadap objek wisata 

Kabupaten Semarang kurang merata. Padahal, setiap objek wisata 

mempunyai potensi kunjungan sama. Salah satu adalah Rawa Pening. 

Rawa Pening sebenarnya memiliki potensi wisata yang sangat bagus. PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul ikut mengakui bahkan meyakini 

bahwa Rawa Pening dapat menjadi wisata kelas dunia. Oleh karena itu, 

perusahaan tersebut ikut berperan dalam melakukan promosi. Promosi 

dilakukan bersamaan dengan peluncuran produk baru dari perusahaan 

tersebut [10]. 

Jika dilihat lebih jauh, Pariwisata dan Industri kreatif dapat 

menjadi satu kolaborasi yang bagus jika dimanfaatkan dengan baik. 

Seiring perkembangan teknologi internet dan komunikasi juga 

transportasi, industri kreatif berkembang pesat dalam pariwisata dan 

penggunaan internet. Semakin banyak kunjungan wisatawan domestik 

maupun manca negara, berpotensi besar untuk mempromosikan dan 

mengenalkan budaya, tradisi dan produk-produk hasil karya warga sekitar 

[11]. 

Ada banyak industri kreatif yang berkembang di saat ini, salah 

satunya adalah game [11]. Game juga merupakan salah satu media yang 
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berpotensi besar untuk melakukan kegiatan promosi atau mengenalkan 

produk dan jasa [12]. Game dengan desain interaktif menjadi sangat 

efektif untuk menjadi media dalam memberikan pengetahuan bagi 

wisatawan agar mendapatkan informasi pariwisata dengan cara yang 

lebih menyenangkan [13]. Penyajian desain Game yang menarik dapat 

memberikan efek pada pemain menjadi lebih tertarik dengan informasi 

yang diberikan dalam game [14]. 

Dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap 30 responden, 29 

orang atau 97 % senang bermain game. Jumlah ini menunjukkan bahwa 

game sedang digemari oleh hampir semua orang (lihat gambar 1.2).  

Ya
97%

Tidak
3%

Senang Bermain Game

Ya

Tidak

 

Gambar 1.2 Senang Bermain Game 

 

Data survei menunjukkan 41% dari 30 responden hanya bermain 1-2 

kali dalam seminggu, 21% responden bermain 3-4 kali dalam seminggu dan 

31% responden menyatakan bermain lebih dari 5 kali dalam seminggu (lihat 

gambar 1.3).  
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Gambar 1.3 Sering Bermain Game 

Dari data responden yang senang bermain game, 23% responden 

bermain selama kurang dari 30 menit, 27% responden bermain selama lebih 

dari 1 jam dan yang terbanyak yaitu 50% responden menyatakan bermain 

selama 30 menit – 1 jam (lihat gambar 1.4). Hasil ini menunjukkan bahwa, 

meskipun presentase terbanyak tingkat seringnya bermain game responden 

berada di 1-2 kali dalam seminggu, namun lama bermain responden 

menunjukkan 30 menit sampai 1 jam. Dapat disimpukan bahwa game sedang 

digemari oleh banyak orang.  
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Gambar 1.4 Lama Bermain Game 
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Dalam bermain game, ada berberapa device yang dapat digunakan. 

Seperti PC/laptop, mobile, console. Menurut data dari newzoo Global 

Market pada tahun 2017, game mobile menghasilkan 42% dari pasar 

global, PC sebesar 27% dan konsol sebanyak 31%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemanfaatan mobile sebagai alat untuk bermain 

game sangat banyak dan mempunyai peluang besar. 

 

Gambar 1.5 Device Penggunaan Game 

 

Diperkuat dengan data dari WaiWai marketing, pengguna android 

di Indonesia adalah 41 juta. Indonesia menjadi pengguna android 

tertinggi di wilayah ASEAN [15]. Hasil survei di atas menjadi peluang 

untuk membuat game menggunakan ponsel pintar dengan sistem operasi 

android. 

 

Gambar 1.6 Pengguna Android 
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Dari hasil survei pada 30 responden, diantara 29 responden yang 

senang bermain game (lihat gambar 1.2) 82% responden menggunakan 

media HP/ponsel pintar untuk memainkan game (lihat gambar 1.7).  

 

Gambar 1.7 Platform yang digunakan Responden 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengenalkan ciri khas wisata alam di Kabupaten 

Semarang dengan menggunakan game? 

2. Bagaimana merancang game petualangan wisata Kabupaten 

Semarang yang menarik bagi masyarakat sebagai media promosi 

wisata alam di Kabupaten Semarang?  

3. Bagaimana game petualangan wisata Kabupaten Semarang dapat 

memberikan informasi yang mudah dipahami sebagai media promosi 

wisata alam Kabupaten Semarang?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengenalkan objek wisata alam Kabupaten Semarang dan yang 

menjadi ciri khas dari objek wisata alam Kabupaten Semarang. 

2. Merancang game petualangan wisata Kabupaten Semarang yang 

menarik bagi masyarakat sebagai media promosi wisata alam 

Kabupaten Semarang.  

3. Memberikan informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat 

melalui game petualangan Wisata Kabupaten Semarang sebagai 

salah satu media promosi wisata alam Kabupaten Semarang. 


