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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Obyek analisis yang diteliti dalam penelitian ini adalah wisatawan domestik 

obyek wisata Candi Gedong Songo, Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang serta Asosiasi Biro Perjalanan 

(Association of the Indonesia Tours and Travel – Asita) Semarang dan 

Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang. 

Sampel penelitian yang diambil sejumlah 100 wisatawan domestik yang sedang 

berkunjung dan minimal sudah mengunjungi obyek wisata tersebut sebanyak 2x. 

Data tersebut diperoleh dengan cara membagikan kuesioner secara langsung 

kepada wisatawan tersebut. Sedangkan untuk pemerintahan dan asosiasi biro 

perjalanan memperoleh data melalui hasil wawancara. Perolehan data juga 

dilakukan dengan cara dokumentasi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. 

 

4.2 GAMBARAN UMUM OBYEK WISATA CANDI GEDONG SONGO, 

PEMERINTAHAN, ASOSIASI BIRO PERJALANAN SERTA 

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURANT 

Obyek wisata Candi Gedong Songo adalah sebuah komplek candi yang 

berada di kaki Gunung Ungaran tepatnya di Dusun Darung, Desa Candi, 

Kecamatan Ambarawa yang berjarak 9 km dari kota Ambarawa dan 12 km dari 

kota Ungaran. Candi Gedong Songo ini termasuk salah satu peninggalan budaya 
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Hindu dari zaman Wangsa Sanjaya pada abad IX (tahun 927 M). Candi yang 

letakya terpisah satu dengan yang lainnya ini semulah berjumlah 9 namun saat ini 

tinggal 5 candi, sedangkan 4 lainnya hanya berupa pondasi reruntuhan batu. 

Keindahan alam dengan hawa yang sejuk dan pemandangan alam lainnya yang 

indah juga menambah pesona obyek wisata ini, selain itu dalam obyek wisata ini 

juga dilengkapi dengan pemandian air panas, area perkemahan, wisata kuda, 

kuliner dan juga disekitar lokasi juga terdapat penginapan dan hotel sehingga 

tidak heran setiap harinya banyak wisatawan yang datang.  

Obyek wisata Candi Gedong Songo yang dikelola oleh BP3 (Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala) mengelola kawasan candi, Perhutani mengelola hutan 

yang berada di area obyek wisata Candi Gedong Songo dan Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengelola kawasan wisata yaitu sebelum 

memasuki kawasan candi. Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang yang memiliki visi ingin mewujudkan Kabupaten 

Semarang sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang maju, dinamis dan handal 

melalui pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta kesejahteraan 

masyarakat dengan tetap mempertahankan konsep pelestarian. Kantor yang 

beralamatkan di Jl. Jend. Ahmad Tani No. 53 A Ungaran ini menyediakan 

website, brosur, booklet serta peta wisata semua obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang juga melakukan upaya 

agar lebih mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai daerah Tujuan Wisata 

(DTW) yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar yaitu memasang 
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baliho, melakukan roadshow yang dihadiri oleh tour agent, kepala sekolah dan 

melalui media cetak dan elektronik. 

Sementara itu pemerintahan pusat yang ada di Semarang menyusun strategi 

pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan Candi Gedong Songo termasuk 

salah satu yang akan menjadi kawasan strategis. Menurut Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Gedong Songo tujuan pengembangan Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Gedong Songo adalah mewujudkan Kawasan Gedong Songo 

sebagai kawasan wisata bersejarah. Pengembangan ini guna meminimalisir 

gangguan yang dapat merusak bahkan memusnahkan berbagai peninggalan 

arkeologis maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Upaya tersebut 

dilakukan untuk melindungi situs Gedong Songo terutama ketika situs tersebut 

bersentuhan langsung dengan kegiatan pembangunan terutama yang 

dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata, eksploitasi hasil 

bumi dan kegiatan masyarakat.  

Selain itu adapun pihak-pihak terkait yang dapat lebih menunjang 

kepariwisataan di Kabupaten Semarang seperti asosiasi biro perjalanan yang 

bermanfaat untuk mengenalkan obyek wisata Kabupaten Semarang ke seluruh 

dunia melalui paket wisata yang ditawarkan dan Perhimpunan Hotel dan 

Restaurant (PHRI) bermanfaat untuk kenyamanan wisatawan. Ashita merupakan 

kumpulan tour agent  resmi yang ada di Kota Semarang, tugas dari ashita sendiri 

untuk mengkoordinir dan membina biro perjalanan yang tergabung dalam Ashita. 

Ashita ini bekerja sama dengan dinas pariwisata sehingga dapat saling 

memberikan keuntungan. Kesekretarian Ashita ini berada di Intitour Gedung JDC 
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JL. Imam Bonjol 154 – 160, kebetulan kepala ashita ini juga menjadi kepala Di 

Intitour. Sedangkan Perhimpunan Hotel dan Restaurant (PHRI) Kabupaten 

Semarang ini bertugas untuk mengkoordinir semua hotel dan restaurant yang 

tergabung dalam PHRI namun tidak semua hotel dan restaurant Kabupaten 

Semarang tergabung dalam PHRI. PHRI ini merupakan lembaga resmi dari 

pemerintah sehingga lembaga ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan 

perpanjangan ijin, bangunan sebelum ke dinas pariwisata harus melalui PHRI 

terlebih dahulu. Kesekretariatan PHRI berada di Kusma Hotel Bandungan.  

 

4.3 GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Gambaran umum responden ini terdiri dari nama responden, jenis kelamin, 

usia, alamat, pekerjaan, pendapatan per bulan, tujuan, frekuensi, bersama dengan 

siapa, menggunakan tour atau tidak dan paket apa saja yang ditawarka ketika 

mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo, memperoleh informasi dan 

pengetahuan tentang obyek wisata Candi Gedong Songo. 

4.3.1 Umur dengan Jenis Kelamin Responden 

Melihat demografi Responden yang mengunjungi obyek wisata Candi 

Gedong Songo melalui umur dengan Jenis Kelamin. 

Tabel 4.1 Crosstabulation Umur dengan Jenis Kelamin Responden 

  JK 
Total   L P 

UMUR <20 10 15 25 
21-30 21 25 46 
31-40 6 4 10 
41-50 5 7 12
51-60 4 3 7 

Total 46 54 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Dari tabel diatas menunjukan bahwa di akhir tahun 2012 paling 

banyak responden yang mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo itu 

adalah umur 21 – 30 dengan jenis kelamin laki sebanyak 21 dan perempuan 

sebanyak 25 responden. Hal ini menunjukan bahwa obyek wisata Candi 

Gedong Songodiminati oleh kalangan anak muda. 

4.3.2 Pekerjaan dengan Jenis Kelamin Responden 

Melihat demografi Responden yang mengunjungi obyek wisata Candi 

Gedong Songo melalui pekerjaan dengan jenis kelamin responden. 

Tabel 4.2 Crosstabulation Pekerjaan dengan Jenis Kelamin Responden 

  JK 
Total   L P 

PEKERJAAN CPNS 1 0 1 
Design Gr 2 0 2 
Dosen 1 0 1 
Guru 2 5 7 
Karyawan 10 12 22 
Mahasiswa 10 14 24 
PNS 5 6 11 
Pegawai 1 0 1 
Pelajar 5 12 17 
Sopir 1 0 1 
Teknisi 1 1 2 
Wiraswasta 2 2 4

Total 46 54 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa paling banyak responden yang 

mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songoitu adalah mahasiswa dan 

pelajar.  

Maka dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa responden 

yang mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songoadalah kelompok umur 
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antara 21- 30 dimana pekerjaan responden tersebut antara mahasiswa dan 

karyawan dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir sama. 

4.3.3 Alamat dengan Pekerjaan Responden 

Melihat demografi responden yang mengunjungi obyek wisata Candi 

Gedong Songo melalui pekerjaan dengan jenis kelamin responden. 

Tabel 4.3 Crosstabulation Alamat dengan Pekerjaan Responden 
  PEKERJAAN 

Total 
  CPNS Design 

Gr Dosen Gu
ru

Kary
awan

Maha
siswa PNS Pega

wai 
Pelaj

ar Sopir Teknisi Wirasw
asta 

ASAL Semarang 0 2 1 1 16 20 11 1 0 1 0 2 59 
Kendal 0 0 0 6 1 2 0 0 14 0 0 0 24 
Salatiga 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 
Demak 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 
Batang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Yogyakarta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Purwokerto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ambarawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jepara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Kudus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ungaran 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 1 2 1 7 22 24 11 1 17 1 2 4 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa paling banyak responden yang 

mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo itu adalah responden yang 

berasal dari kota Semarang yaitu mahasiswa dan karyawan.  

4.3.4 Alamat dengan Frekuensi Responden Mengunjungi Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

Melihat demografi responden yang mengunjungi obyek wisata Candi 

Gedong Songo melalui alamat dengan frekuensi responden dalam 

mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo. 
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Tabel 4.4 Crosstabulation Alamat dengan Frekuensi Responden 
  BERAPAKALI 

Total   10x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 

ASAL Semarang 1 19 11 18 8 0 2 0 0 59 

Kendal 0 12 7 3 1 1 0 0 0 24 

Salatiga 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

Demak 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Batang 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Yogyakarta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Purwokerto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ambarawa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Jepara 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Kudus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ungaran 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Temanggung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 2 37 22 25 9 1 2 1 1 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa frekuensi paling banyak 

responden yang mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo itu adalah 

sebanyak 2x dan 4x yaitu responden yang berasal dari kota Semarang. 

Maka dari tabel 4.3 dan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden 

yang paling sering mengunjungi adalah mahasiswa dan karyawan yang 

berasal dari kota Semarang yaitu sebesar 2x dan 4x. Hal ini menunjukan 

bahwa pengunjung obyek wisata Candi Gedong Songo didominasi oleh 

pengunjung dari Kota Semarang. 

4.3.5 Pendapatan per Bulan Responden 

Mengetahui pendapatan per bulan responden yang mengunjungi 

obyek wisata Candi Gedong Songo 
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Tabel 4.5 Pendapatan per Bulan Responden 

Pendapatan Frequency Percent 

<500.000 36 36.0 

1.000.000 – 1.500.000 23 23.0 

500.000 – 1.000.000 17 17.0 

>2.000.000 16 16.0 

1.500.000 – 2.000.000 8 8.0 

Total 100 100.0 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

  Dari tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan responden paling 

banyak <500.000 yaitu sebanyak 36 responden. Namun juga dapat dilihat dari 

jumlah responden yang berpendapatan <500.000 – 1.000.000-1500.000 yaitu 

sebanyak 76 responden. Hal ini menunjukan bahwa wisatawan yang 

mengunjungi obyek wisata ini termasuk dalam golongan masyarakat 

menengah. 

4.3.6 Tujuan Responden 

Mengetahui tujuan responden mengunjungi obyek wisata Candi 

Gedong Songo. 

Dari tabel dibawah menunjukan bahwa paling banyak tujuan 

responden mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo untuk refreshing 

yaitu sebanyak 92 responden. Apabila dilihat dari tabel 4.4 dan tabel 4.5 

wisatawan yang sering mengunjungi Candi Gedong Songo sebagian besar 

mahasiswa dan karyawan yang berasal dari kota Semarang yang bertujuan 

untuk melepas penat dari aktifitas sehari-hari dengan menikmati keindahan 

candi dan alam yang ada. 
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Tabel 4.6 Tujuan Responden 

Tujuan Frequency Percent 

Refreshing 92 86.8 

Melihat Peninggalan Masa Lampau 12 11.3 

Mengantar cucu 1 .9 

Ekskursi 1 .9 

Total 106 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

4.3.7 Kunjungan Responden  

Mengetahui responden bersama dnegan siapa sangat mengunjungi 

obyek wisata Candi Gedong Songo 

Tabel 4.7 Kunjungan Responden 

Keterangan Frequency Percent 

Teman 67 50.8 

Keluarga 51 38.6 

Pacar 12 9.1 

Sendiri 1 .8 

Rombongan wisata 1 .8 

Total 132 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa paling banyak responden 

mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo bersama dengan teman-

temannya yaitu sebanyak 67 responden hal ini membuktikan bahwa 

mahasiswa dan karyawan suka menghabiskan waktu bersama teman-

temannya untuk refreshing, selain itu obyek wisata Candi Gedong Songo ini 

juga dapat diguanakan untuk berwisata bersama keluarga karena beberapa 

dari responden juga menghabiskan waktu bersama keluarga di Candi Gedong 

Songo. 
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4.3.8  Responden Mengikuti Tour 

Mengetahui apakah responden dalam berkunjung ke obyek wisata 

Candi Gedong Songo menggunakan tour atau tidak 

Tabel 4.8 Responden Yang Menggunakan Tour 

Keterangan Frequency Percent 

Tidak 99 99.00 

Ya 1 1.00 

Total 100 100.00 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar reponden tidak 

menggunakan yaitu 99 responden, sedangkan yang menggunakan tour hanya 

1 responden saja dan paket yang ditawarkan dalam paket perjalanan hanya di 

Bandungan saja (R77). Padahal pihak biro perjalanan (ASHITA) sudah 

bekerjasama dengan dinas pariwisata dan dari pihak pemerintahan sudah 

melakukan promosi melalui roadshow untuk mengenalkan obyek wisata 

Kabupaten Semarang salah satunya dengan biro perjalanan.  

4.3.9  Informasi Responden 

Untuk menunjukan responden mengetahui Candi Gedong Songo 

melalui media atau sarana apa 

Dari tabel dibawah sebagian besar responden mengetahui informasi 

mngenai Candi Gedong Songo melalui wom yaitu lewat teman, keluarga, 

saudara, keluarga, dosen. Selain itu melalui internet, memang sudah ada 

website resmi yang dibuat oleh dinas pariwisata Kabupaten Semarang tentang 

Candi Gedong Songo. 
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Tabel 4.9 Informasi Responden Mengetahui Obyek Wisata Candi Gedong 

Songo 

Informasi Responden Frequency Percent 

Wom 95 71.97 

Internet 14 10.61 

Media Cetak 10 7.58 

Media Elektronik 6 4.55 

Baliho 2 1.52 

Brosur 1 0.76 

Info Wisata 1 0.76 

Dinas Pariwisata 1 0.76 

Program Wisata Jateng 1 0.76 

Peta Wisata 1 0.76 

Total 132 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013 

 

4.3.10  Pengetahuan Responden 

Melihat pengetahuan responden terhadap obyek wisata Candi Gedong 

Songo. 

Dari tabel dibawah menunjukan bahwa sebagian besar responden 

mengetahui apa itu Candi Gedong Songo, responden mengetahui bahwa 

ketika mereka berkunjung kesana mereka melihat candi dan disini dapat di 

analisa obyek wisata Candi Gedong Songo memang dikenal sebagai obyek 

wisata budaya. Dan juga responden mengetahui pemandangan di Candi 

Gedong Songo itu sangat indah dan suasana yang menyejukan. Sehingga 

dapat disimpulkan Candi Gedong Songo termasuk wisata budaya dan 

pemandangan alam disana hanya sebagai pendukung. 
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Tabel 4.10 Pengetahuan Responden Terhadap Obyek Wisata Candi Gedong 

Songo 

Pengetahuan 
Responden 

Frequency Percent 

Candi 79 49.1 

Pemandangan 46 28.6 

Air Panas 14 8.7 

Kuliner 6 3.7 

Wisata Kuda 6 3.7 

Tempat Wisata 5 3.1 

Area Kemah 2 1.2 

Desa Wisata 1 .6 

Penginapan 1 .6 

Perkebunan 1 .6 

Total 161 100.0 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013 

 

4.4 ANALISA MENGENAI 10P 

Analisa 10P ini terdiri dari product, price, place, promotion, people, 

packaging, partnership, programming, positioning, planning 

4.4.1 Product 

Product terdiri dari 4A yaitu attractions , accessibility, amenity, dan ancillary 

4.4.1.1 Atraksi 

Tanggapan responden mengenai atraksi di kawasan obyek wisata 

Candi Gedong Songoyaitu mengenai daya tarik atraksi utama, kondisi 

atraksi utama, daya tarik atraksi pendukung, kondisi atraksi pendukung,  

bahan bangunan baru, variasi atraksi wisata. 
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Tabel 4.11 Tanggapan Responden Terhadap Atraksi di 

Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan 
SS S N TS STS Total 

skor 
Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

1. 
Daya tarik 
atraksi 
utama 

25 125 59 236 9 27 6 12 1 1 401 Sangat 
Baik 

2. 
Kondisi 
atraksi 
utama 

8 40 52 208 23 69 16 32 1 1 350 Baik  

3. 
Daya tarik 
atraksi 
pendukung 

14 70 57 228 17 51 12 24 0 0 373 
Sangat 
Baik 

4. 
Kondisi 
atraksi 
pendukung 

10 50 55 220 25 75 10 20 0 0 365 Baik 

5. 
Bahan 
bangunan 
baru 

5 25 45 180 32 96 18 36 1 1 338 Baik 

6. 
Variasi 
atraksi 
wisata 

7 35 51 204 25 75 17 34 0 0 348 Baik 

 
Rata – rata 

11.
5 

57.5 
53.
2 

212.
7 

21.
8 

65.5 
13.
2 

26.3 0.5 0.5 362.5 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pernyataan nomor 1 “Daya 

tarik atraksi utama” paling banyak responden mengatakan setuju yaitu 

sebanyak 59 responden dan yang paling sedikit responden mengatakan 

sangat tidak setuju yaitu 1 responden, selain itu skor yang diperoleh 401 

sehingga termasuk dalam kategori “sangat baik” hal ini menujukkan daya 

tarik atraksi utama yaitu candi menarik 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.1 Candi Gedong Songo 
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Pernyataan nomor 2 “Kondisi atraksi utama” paling banyak 

responden mengatakan setuju  yaitu sebanyak 52 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skor yang diperoleh 350 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “baik” hal ini membuktikan bahwa kondisi atraksi utama 

yaitu candi masih bagus atau layak untuk di nikmati oleh wisatawan. 

Pernyataan nomor 3 “Daya tarik atraksi pendukung”  paling 

banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 57 responden dan 

yang paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 12 responden, 

selain itu skor yang diperoleh 373 sehingga termasuk dalam kategori 

“sangat baik” hal ini menunjukan bahwa daya tarik atraksi pendukung 

yaitu wisata kuda dan pemandian air panas menarik. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.2 Atraksi Pendukung (Wisata Kuda) 

Atraksi pendukung yaitu wisata kuda ini terletak sebelum memasuki 

kawasan candi. Terdapat banyak kuda yang disediakan sehingga 

wisatawan tidak perlu menunggu terlalu lama. 
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Pernyataan nomor 4 “Kondisi atraksi pendukung” paling banyak 

responden mengatakan yaitu sebanyak 55 responden dan yang paling 

sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 10 responden, selain itu 

skor yang diperoleh 365 poin sehingga termasuk dalam kategori “baik” hal 

ini membuktikan kondisi atraksi pendukung seperti wisata kuda dan 

pemandian air panas masih dalam kondisi baik. 

Pernyataan nomor 5 “Bahan bangunan baru” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 45 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skor yang diperoleh 338 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “baik” hal ini menunjukan bahwa bahan bangunan baru 

yang ada di dalam area sesuai atau ideal dengan bangunan lama. 

Pernyataan nomor 6 “Variasi atraksi wisata” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 51 responden dan paling 

sedikit mengatakan sangat setuju yaitu 7 responden, apabila dilihat melalui 

nilai positif (sangat setuju dan setuju) mempunyai frekuensi 58 responden 

sedangkan negative (tidak setuju dan sangat tidak setuju) mempunyai 

frekuensi 17 responden, selain itu skor yang diperoleh 348 poin sehingga 

termasuk dalam kategori “baik” hal ini menunjukan bahwa adanya variasi 

wisata di dalam area obyek wisata Candi Gedong Songo. 

Secara keseluruhan atraksi di Kawasan Obyek Wisata Candi 

Gedong Songo termasuk dalam kategori baik, bahan bangunan baru yang 

ada sesuai atau ideal dengan bangunan lama memiliki skor terendah, 
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menurut pengamatan peneliti bangunan baru di area obyek wisata tidak 

semuanya ideal dengan bangunan lama. 

4.4.1.2 Aksesbilitas 

Tanggapan responden mengenai aksesbilitas di kawasan obyek 

wisata Candi Gedong Songo yaitu mengenai kendaraan yang digunakan 

wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata Candi Gedong Songo, 

kondisi jalan, perjalanan lancar. adanya penunjuk arah dan jelas. 

Tabel 4.12 Tabel Responden Mengenai Jenis Kendaraan 

Jenis Kendaraan Frequency Percent 

Motor 57 55.9 

Mobil 36 35.3 

Kendaraan Umum 8 7.8 

Kendaraan Biro Wisata 1 0,9 

Total 102 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden 

menggunakan jenis kendaraan yaitu motor, hal ini sesuai dengan 

demografi responden yang menunjukan kebanyakan dari responden umur 

21 – 30 yaitu mahasiswa dan karyawan dengan pendapatan <500000. 

Tabel 4.13 Tanggapan Responden Terhadap Aksesbilitas di 

Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan SS S N TS STS Total 
skor Kategori F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

1. Kondisi jalan 8 40 59 236 20 60 11 22 2 2 360 Baik 

2. Perjalanan 
lancar 8 40 64 256 21 63 5 10 2 2 371 Sangat 

Baik 

3. 
Ada 
penunjuk 
jalan 

16 80 58 232 18 54 8 16 0 0 382 Sangat 
Baik 

4. Penunjuk 
jalan jelas 14 70 53 212 22 66 11 22 0 0 370 Sangat 

Baik 
 Rata – rata 11.

5 57.5 58.
5 234 20.

25 
60.7

5 
8.7
5 17.5 1 1 370.75 Sangat 

Baik 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Pernyataan nomor 1 “Kondisi jalan” paling banyak responden 

mengatakan setuju yaitu sebanyak 59 responden dan yang paling sedikit 

responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 2 responden, selain itu 

skor yang diperoleh 360 poin sehingga termasuk dalam kategori “baik” hal 

ini menunjukan bahwa kondisi jalan menuju tempat obyek wisata Candi 

Gedong Songo baik. Menurut Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 

Gedong Songo tahun 2012 kondisi jalan menuju kawasan obyek wisata 

Candi Gedong Songodalam kondisi baik yaitu beraspal dengan lebar 4-5 

meter. 

Pernyataan nomor 2 “perjalanan lancar” paling banyak responden 

mengatakan setuju yaitu sebanyak 64 responden dan yang paling sedikit 

responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 2 responden, selain itu 

skor yang diperoleh 371 sehingga termasuk dalam kategori “sangat baik” 

hal ini membuktikan bahwa sebagian besar wisatawan yang mengunjungi 

Candi Gedong Songo secara umum perjalananan mereka lancar. Didukung 

dengan kondisi jalan yang beraspal serta dapat dilewati oleh beberapa jenis 

kendaraan seperti motor, mobil, bis kecil/sedang, truck kecil/sedang. 

Pernyataan nomor 3 “Adanya penunjuk jalan” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 58 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 8 responden, selain 

itu skor yang diperoleh 382 poin sehingga termasuk dalam kategori 

“sangat baik” hal ini membuktikan bahwa adanya penunjuk jalan untuk 

menuju kawasan obyek wisata Candi Gedong Songo.  
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Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.3 Papan Informasi Mengenai Jarak Suatu Obyek Wisata 

Papan informasi diatas terdapat di daerah Kabupaten Semarang dalam 

papan informasi tersebut ditunjukkan jarak ke semua obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Semarang dan salah satunya adalah Candi Gedong 

Songo. 

  
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.4 Papan Penunjuk Jalan menuju Kawasan Obyek Wisata 

Papan penunjuk jalan menuju Kawasan Candi Gedong Songo ini terdapat 

di 3 (tiga) titik yaitu dipertigaan masuk ke kawasan Bandungan, 
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dipertigaan pasar Bandungan dan di pertigaan masuk ke kawasan Candi 

Gedong Songo. 

  
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.5 Penunjuk Arah menuju Kawasan Obyek Wisata 

Penunjuk arah ini terletak di pertigaan masuk ke kawasan obyek wisata 

Candi Gedong Songo, terdapat anak panah serta jarak yang harus 

ditempuh wsatawan untuk menuju ke obyek wisata Candi Gedong Songo.

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.6 Papan Penunjuk Jalan dari Arah Sumowono menuju 

Kawasan Obyek Wisata 
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Papan penunjuk jalan ini juga dapat terlihat dari arah Sumowono, papan 

penunjuk jalan ini terletak di pertigaan jalan masuk ke kawasan Candi 

Gedong Songo. 

Pernyataan nomor 6 “Penunjuk jalan jelas” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 53 responden dan yang 

paling sedikit responden mengtakan tidak setuju yaitu 11 responden, selain 

itu skor yang diperoleh 370 poin sehingga termasuk dalam kategori 

“sangat baik” hal ini membuktikan setiap penunjuk arah yang ada jelas 

terdapat anak panah serta jarak obyek wisata Candi Gedong Songo(km). 

Secara keseluruhan aksesbilitas Kawasan Obyek Wisata Candi 

Gedong Songo sudah sangat baik hal ini ditujukan dari kondisi jalan 

menuju obyek wisata yang sudah beraspal sehigga dapat dilewati oleh 

kendaraan dan adanya penunjuk jalan yang jelas dengan begitu 

memudahkan wisatawan untuk melakukan perjalanan menuju Candi 

Gedong Songo. Namun kondisi jalan menuju obyek wisata ini mempunyai 

total skor terendah meskipun termasuk dalam kategori baik hal ini 

dikarenakan jalan menuju obyek wisata ini masih curam, tanjakan dan 

banyak tingkungan tajam serta hanya memiliki 2 jalur saja sehingga terlalu 

sempit apabila ada kendaraan yang berpapasan. 

4.4.1.3 Sarana Dan Prasarana 

Tanggapan responden mengenai sarana dan prasarana di kawasan 

obyek wisata Candi Gedong Songo yaitu mengenai ketersediaan kmar 

mandi, kondisi kamar mandi, area parkir, hotel disekitar obyek wisata, 



68 

 

tempat makan, tempat ibdah, kemudahan mendapat tiket masuk, jalan 

akses di dalam area, penunjuk arah di dalam area, kebersihan sarana dan 

prasarana, fasilitas secara umum 

Tabel 4.14 Tanggapan Responden Terhadap Sarana dan 

Prasarana di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan 
SS S N TS STS Total 

skor 
Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

1. 
Ketersediaan 
kamar mandi 

6 30 42 168 24 72 25 50 3 3 323 Baik 

2. 
Kondisi 
kamar mandi 6 30 36 144 33 99 22 44 3 3 320 Baik 

3. Area parkir 11 55 54 216 20 60 15 30 0 0 361 Baik 

4. 
Hotel 
disekitar 
obyek wisata 

7 35 69 276 18 54 5 10 1 1 376 
Sangat 
Baik 

5. 
Tempat 
makan 

16 80 73 292 9 27 2 4 0 0 403 
Sangat 
Baik 

6. 
Tempat 
ibadah 

17 85 62 248 11 33 9 18 1 1 385 
Sangat 
Baik 

7. 
Kemudahan 
mendapat 
tiket masuk 

15 75 77 308 7 21 1 1 0 0 405 
Sangat 
Baik 

8. 
Jalan akses di 
dalam area 
obyek wisata 

15 75 66 264 13 39 6 12 0 0 390 
Sangat 
Baik 

9. 

Penunjuk 
arah di dalam 
area obyek 
wisata 

14 70 71 284 12 36 3 6 0 0 396 
Sangat 
Baik 

10. 
Kebersihan 
sarana dan 
prasarana 

10 50 45 180 24 72 21 42 0 0 344 Baik 

11. 
Fasilitas 
secara umum 

8 40 51 204 30 90 11 22 0 0 356 Baik 

 
Rata – rata 

11.
36 

56.8
2 

58.
73 

234.
91 

18.
27 

54.8
2 

10.
91 

21.73 
0.7
3 

0.73 369.00 
Sangat 
Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan pernyataan nomor 1 “Ketersediaan 

kamar mandi” paling banyak mengatakan setuju yaitu sebanyak 42 

responden dan yang paling sedikit responden mengatakan sangat tidak 

setuju yaitu 3 responden, selain itu skor yang diperoleh 323 poin sehingga 

termasuk dalam kategori “baik”, hal ini menunjukan bahwa ketersedian 

kamar mandi mencukupi untuk semua wisatawan yang berdatangan di 
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obyek wisata tersebut karena adanya banyak kamar mandi di area obyek 

wisata. 1 (satu) di dekat kandang kuda serta 2 (dua) ke arah pintu keluar. 

 Pernyataan nomor 2 “Kondisi kamar mandi” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 36 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 3 

responden, selain itu skor yang diperoleh 320 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “baik” hal ini menunjukan kondisi kamar mandi masih 

baik yang dilihat dari kelancaran air, kelengkapan peralatan dan bangunan 

yang masih bagus. Sementara itu dari pihak pemerintah juga melakukan 

pemeliharaan kamar mandi seperti hasil wawancara dengan Bapak Ade 

Fadjar Wiradi Djati, ST selaku Kepala bidang pengembangan destinasi 

pariwisata 

“… Tahun ini kami mengganti atap loket pembelian tiket masuk 

serta peremajaan kamar mandi” 

Kondisi kamar mandi di dalam area obyek wisata Candi Gedong Songodi 

dekat kandang kuda yang memiliki kelengkapan peralatan, bangunan 

bagus serta kelncaran air. 
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Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.7 Kondisi Kamar Mandi 

  Pernyataan nomor 3 “Area parkir” paling banyak responden 

mengatakan setuju yaitu sebanyak 54 responden dan yang paling sedikit 

responden mengatakan sangat setuju yaitu 11 responden, apabila dilihat 

dari nilai positif  (sangat setuju dan setuju) mempunyai frekuensi 65 

responden sedangkan negative (tidak setuju dan sangat tidak setuju) 

mempunyai frekuensi 15 responden,  selain itu skor yang diperoleh 361 

poin sehingga termasuk dalam kategori “baik” hal ini menunjukan bahwa 

area parkir yang disediakan di Candi Gedong Songomencukupi, lahan 

parkir yang disediakan cukup luas dan dikelompokan sesuai jenis 

kendaraan. Sementara itu pemerintah juga melakukan pemeliharaan area 

parkir seperti hasil wawancara dengan Bapak Sutignyo selaku Kepala 

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Obyek Wisata Candi Gedong 

Songo 

“Ooo, kemarin baru saja membenahi tempat parkir, atap gazebo 

dan perbaikan jalan akses dalam area Candi Gedong Songo” 
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Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.8 Area Parkir Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

Area parkir yang disediakan obyek wisata Candi Gedong Songo ini cukup 

menampung jika wisatawan mulai berdatangan serta semua yang jenis 

kendaraan diatur dengan rapi dan dikelompokan sesuai jenis kendaraan. 

  Pernyataan nomor 4 “Hotel di sekitar obyek wisata” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 69 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skore yang diperoleh 376 sehingga termasuk dalam 

kategori “sangat baik” hal ini menunjukan bahwa adanya hotel disekitar 

obyek wisata namun di dalam area obyek wisata pun juga disediakan 

motel untuk wisatawan yang mau menginap serta seperti rumah yang dapat 
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disewa. Motel yang terletak di antara candi II – III dibangun oleh pihak 

perhutani tergolong mahal, hanya untuk kalangan menengah keatas serta 

jarang ada yang menginap di motel tersebut, seperti yang dikatakan Bapak 

Sutignyo selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo dalam wawancara bersama beliau  

“Jarang mbak, biasanya yang menginap wisatawan asing yang 

membutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Motel itu juga mahal 

untuk kalangan menengah ke atas” 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.9 Rumah di Sewakan dalam Area Obyek Wisata Candi 

Gedong Songo 

Rumah disewakan ini terdapat di sebelah kamar mandi yang mengarah ke 

pintu keluar dari Candi Gedong Songo ini. 

  Pernyataan nomor 5 “Terdapat tempat makan” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 73 reponden dan yang paling 

sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 2 responden, selain itu 

skor yang diperoleh 403 poin sehingga termasuk dalam kategori “sangat 
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baik” hal ini membuktikan bahwa terdapat tempat makan yang cukup guna 

menunjang kenyaman wisatawan yang mengunjungi obyek wisata 

tersebut. Tempat makan ini terletak di dalam dan diluar area obyek wisata, 

yang di dalam area terdapat 2 (dua) tempat makan  dekat dengan pintu 

masuk wisatawan sedangkan ke arah pintu keluar ada banyak tempat 

makan. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.10 Tempat Makan di Dalam Area Obyek Wisata Candi 

Gedong Songo 

Tempat makan tersebut terletak di arah pintu keluar dari obyek wisata ini, 

banyak tempat makan yang disediakan dengan berbagai jenis menu 

makanan yang berbeda. 

Pernyataan nomor 6 “Tersedianya tempat ibadah” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu 62 responden dan yang paling sedikit 

responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 responden, selain itu 

skor yang diperoleh 385 poin sehingga termasuk dalam kategori “sangat 
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baik” hal ini membuktikan bahwa adanya tempat ibadah untuk wisatawan 

yang ingin berdoa.  

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.11 Mushola di Dalam Area Obyek Wisata Candi Gedong 

Songo 

Ada 2 (dua) mushola di dalam area obyek wisata yaitu terletak di arah 

pintu keluar. 

 Pernyataan nomor 7 “Kemudahan mendapatkan tiket masuk” 

paling banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 77 responden 

dan yang paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skor yang diperoleh 405 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “sangat baik” hal ini menunjukan bahwa adanya loket 

pembelian tiket masuk guna mempermudah wisatawan untuk membeli 

tiket masuk. Sementara itu pemerintah juga melakukan pemeliharaan 

terhadap loket pembelian tiket masuk ini yang diucapkan oleh Bapak Ade 

Fadjar Wiradi Djati, ST selaku Kepala bidang pengembangan destinasi 

pariwisata 
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“Tahun ini kami mengganti atap loket pembelian tiket masuk serta 

peremajaan kamar mandi.” 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.12 Loket Pembelian Tiket Masuk Obyek Wisata Candi 

Gedong Songo 

Adanya loket pembelian tiket masuk yang disediakan oleh Candi Gedong 

Songodidekat area parkir, setelah membayar wisatawan akan diberikan 

karcis yang akan diperiksa petugas di pintu masuk. 

  Pernyataan nomor 8 “Jalan akses dalam area obyek wisata” paling 

banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 66 responden dan 

yang paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 6 responden, 

selain itu skor yang diperoleh 390 poin sehingga jalan akses dalam area 

obyek wisata termasuk dalam kategori “sangat baik” hal ini menunjukan 

bahwa jalan akses di dalam area obyek wisata baik. Pemerintah juga 

melakukan pemeliharaan terhadap jalan akses seperti yang diucapakan 

Bapak Sutignyo selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) 

Obyek Wisata Candi Gedong Songo 
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“Ooo, kemarin baru saja membenahi tempat parkir, atap gazebo 

dan perbaikan jalan akses dalam area Candi Gedong Songo” 

 Jalan akses di dalam area dibedakan menjadi 2, untuk kuda dan wisatawan. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.13 Jalan Akses untuk Wisata Kuda  

  
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.14 Jalan Akses untuk Wisatawan 
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Jalan akses untuk wisatawan dan wisata kuda dibedakan agar tidak 

mengganggu kenyamanan wisatawan ketika sedang berjalan santai 

mengelilingi candi. Jalan akses baik untuk wisatawan dan wisata kuda 

dirawat dan dikelola dengan baik oleh pihak pengelola sehingga terlihat 

teratur. 

Pernyataan nomor 9 “Penunjuk arah dalam area obyek wisata” 

paling banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 71 responden 

dan yang paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 3 

responden, selain itu skor yang diperoleh 396 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “sangat baik” hal ini menunjukan bahwa ada penunjuk arah 

di dalam area obyek wisata selain itu juga terdapat informasi nama tempat 

misalnya informasi souvenir. 

Penunjuk arah dan nama bangunan tersebut terdapat di area obyek wisata 

sehingga memudahkan wisatawan untuk mengetahui informasi akses di 

dalam area tanpa menanyakan ke petugas. 

  



78 

 

  

Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

 Gambar 4.15 Penunjuk Arah dan Nama Bangunan di Area Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

Pernyataan nomor 10 “Kebersihan sarana dan prasarana” paling 

banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 45 responden dan 

yang paling sedikit responden mengatakan sangat setuju yaitu 10 

responden, apabila dilihat dari nilai positif (sangat setuju dan setuju) 

mempunyai frekuensi 55 responden sedangakan nilai negative (tidak 

setuju dan sangat tidak setuju) mempunyai frekuensi 21 responden, selain 

itu skor yang diperoleh 344 poin sehingga termasuk dalam kategori 

“baik”, hal ini menunjukan bahwa sarana dan prasarana di obyek wisata 

Candi Gedong Songokebersihannya terjaga dan dari pihak pengelola 

Candi Gedong Songojuga menyediakan tempat sampah yang cukup 

banyak di area obyek wisata Candi Gedong Songo. 
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Sumber : Koleksi pribadi, 2012 
 Gambar 4.16 Tempat Sampah di Area Obyek Wisata Candi Gedong 

Songo 

Tempat sampah tersebut banyak terdapat di area obyek wisata sehingga 

apabila wisatawan ingin membuang sampah tidak perlu harus mencari 

tempat sampah yang jauh dari tempat wisatawan berdiri karena disetiap 

titil terdpat tempat sampah. 

Pernyataan nomor 11 “Fasilitas secara umum” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 51 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan sangat setuju yaitu 8 responden, 

apabila dilihat dari nilai positif (sangat setuju dan setuju) mempunyai 

frekuensi 59 responden sedangakan nilai negative (tidak setuju dan sangat 

tidak setuju) mempunyai frekuensi 11 responden. selain itu skor yang 

diperoleh 356 poin sehingga termasuk dalam kategori “baik” hal ini 

menunjukan bahwa secara umum fasilitas yang disediakan sudah ideal dan 

dikelola dengan baik. 
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Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata 

Candi Gedong Songo sudah sangat baik dalam penyediaan, pengelolaan 

dan perawatan untuk menunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung. 

Namun apabila dilihat dari jumlah skor, kondisi kamar mandi memiliki 

skor terendah hal ini memang sudah sewajarnya karena tidak semua 

kondisi kamar mandi baik. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.17 Kamar Mandi (Ke Arah Pintu Keluar) 

Meskipun kelancaran air terjaga namun untuk kelengkapan peralatan serta 

kondisi bangunan tidak bagus terlihat seperti tidak terpelihara dengan baik. 

4.4.1.4 Sarana Dan Prasana Tambahan 

Tanggapan responden mengenai sarana dan prasarana tambahan di 

Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo mengenai mesin ATM, 

pengisian bahan bakar dan sarana telekomunikasi. 
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Tabel 4.15 Tanggapan Responden Terhadap Sarana dan 

Prasarana Tambahan di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan 
SS S N TS STS Total 

skor 
Katego

ri F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 
1. Mesin ATM  5 25 22 88 13 39 50 100 10 10 262 Baik  

2. 
Pengisian 
bahan bakar 

5 25 37 185 15 45 39 78 4 4 337 Baik 

3. 
Sarana 
telekomunika
si 

10 50 32 128 22 66 33 66 3 3 313 Baik 

 
Rata – rata 

6.6
7 

33.3
3 

30.
33 

133.
67 

16.
67 

50.0
0 

40.
67 

81.3
3 

5.6
7 

5.67 304.00 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pernyataan nomor 1 “Mesin 

ATM” paling banyak responden mengatakan tidak setuju mengenai 

adanya mesin ATM yaitu sebanyak 50 responden dan yang paling sedikit 

responden mengatakan sangat setuju yaitu 5 responden, selain itu skor 

yang diperoleh 262 poin sehingga kategori “baik” meskipun banyak 

responden yang mengatakan tidak setuju. Masih ada ATM yang dapat 

ditemukan dariperjalanan masuk Bandungan sampai ke obyek wisata 

Candi Gedong Songo. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.18 Mesin ATM BRI 



82 

 

Pernyataan nomor 2 “Pengisian bahan bakar” paling banyak 

responden mengatakan tidak setuju yaitu sebanyak 39 responden dan 

paling sedikit mengatakan sangat tidak setuju yaitu 4 responden, apabila 

dilihat dari nilai positif (sangat setuju dan setuju) mempunyai frekuensi 42 

responden dan nilai negative (tidak setuju dan sangat tidak setuju) 

mempunyai frekuensi 43, selain itu skor yang diperoleh 337 poin sehingga 

termasuk termasuk dalam kategori “baik” meskipun banyak responden 

yang mengtakan tidak setuju. Dari perjalanan masuk Bandungan sampai 

masuk ke kawasan obyek wisata Candi Gedong Songomasih ada pengisian 

bahan bakar (SPBU). 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.19 SPBU 

Terdapat 2 (dua) SPBU dari masuk Bandungan sampai obyek wisata Candi 

Gedong Songo. SPBU pertama terletak beberapa kilometer dari masuk ke 

Bandungan sedangkan SPBU kedua terletak di depan pertigaan masuk ke 

kawasan Candi Gedong Songo. 
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Pernyataan nomor 3 “Sarana telekomunikasi” paling banyak 

responden mengatakan tidak setuju yaitu sebanyak 33 responden dan 

paling sedikit mengatakan sangat tidak setuju yaitu 3 responden, apabila 

dilihat dari nilai positif (Setuju dan sangat setuju) mempunyai frekuensi 42 

responden dan nilai negative (tidak setuju dan sangat tidak setuju) 

mempunyai frekuensi 36 responden, selain itu skor yang diperoleh 313 

poin sehingga termasuk dalam kategori “baik”. Adanya jaringan sinyal 

handphone ketika sedang berkunjung kesana. Menurut Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Gedong Songo tahun 2012, jaringan telepon 

Kawasan Candi Gedong Songo sebagian besar menggunaka system 

jaringan seluler (satelit) sebagai sarana komunikasi. 

Secara keseluruhan sarana dan prasarana di Kawasan Obyek Wisata 

Candi Gedong Songo sudah baik. Mesin ATM memiliki skor terendah 

dikarenakan memang mesin ATM dari perjalanan menunju obyek wisata 

ini memang sulit ditemukan, hanya 1 jenis ATM Bank saja yang dapat 

ditemui. 

Sementara itu selain responden memberikan tanggapan, responden 

juga memberikan saran mengenai produk di kawasan Candi Gedong 

Songo secara menyeluruh. 

Berdasarkan tabel dibawah, sebagian besar responden menyarankan 

untuk lebih ditingkatkan mengenai menambah sarana dan prasarana seperti 

mushola, masjid besar, gedung pertemuan, tempat istrahat, kamar mandi, 

ATM, tempat makan, menambah fasilitas seperti hiburan untuk anak-anak, 
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outbond dan flyingfox, penambahan penunjuk jalan dan memaksimalkan 

atraksi. 

Tabel 4.16 Saran Responden Terhadap Product di Kawasan Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

Saran Frequency Percent 

Ditingkatkan 84 83.2 

Menjaga kebersihan 10 9.9 

Sudah baik 5 5.0 

Menjaga ketertiban 2 2.0 

Total 101 100.0 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

  Secara umum produk yang meliputi atraksi, aksesbilitas, sarana 

dan prasana utama dan tambahan sudah baik karena dari pihak Candi 

Gedong Songo sudah menyediakan dan mengelola dengan baik. 

4.4.2 Price 

Tanggapan responden mengenai price di Kawasan Obyek Wisata 

Candi Gedong Songo yaitu mengenai kesesuaian harga tiket, keterjangkauan 

harga tiket, perbedaan harga tiket, kesesuaian harga disekitar dan di dalam 

obyek wisata. 

Tabel 4.17 Tanggapan Responden Terhadap Price di Kawasan 
Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan 
SS S N TS STS Total 

skor 
Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

1. 
Kesesuaian 
harga tiket  

10 50 65 260 16 48 9 18 0 0 376 
Sangat 
Baik 

2. 
Keterjangka
uan harga 
tiket 

13 65 73 292 11 33 3 6 0 0 396 
Sangat 
Baik 

3. 
Perbedaan  
harga tiket 

13 65 38 152 20 60 28 56 1 1 334 Baik 

4. 

Kesesuaian 
harga 
disekitar dan 
didalam area  

9 45 47 188 24 72 19 38 1 1 341 Baik  

 
Rata – rata 

11.
25 

56.2
5 

55.
75 

223 
17.
75 

53.2
5 

14.
75 

29.5 0.5 0.5 361.75 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Selain memberikan tanggapan, responden juga memberikan saran 

untuk price di kawasan obyek wisata Candi Gedong Songo. 

Tabel 4.18 Saran Responden Terhadap Price di Kawasan Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 
Saran  Frequency Percent 

Sudah terjangkau  54 52.4 

Disesuaikan dengan fasilitas yang 

ada  
25 24.3 

Lebih terjangkau untuk 

masyarakat kebawah  
12 11.7 

Harga disamakan  5 4.9 

Disesuaikan dengan pelayanan 

yang diberikan  
3 2.0 

Dibuat tingkatan harga 1 1.0 

Jajan dan penginapan lebih murah 1 1.0 

Tarif atraksi dijadikan satu dengan 

tiket masuk 
1 1.0 

Wisata kuda harga disesuaikan 

usia 
1 1.0 

Total jawaban 103 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pernyataan nomor “Kesesuaian 

harga tiket” paling banyak responden mengatakan setuju sebanyak 65 

responden dan yang paling sedikit responden mengatakan  tidak setuju yaitu 9 

responden, selain itu skor yang diperoleh 376 poin sehingga termasuk dalam 

kategori “sangat baik” hal ini membuktikan harga tiket dengan atraksi wisata 

yang ada sudah sesuai, karena untuk menikmati kawasan candi wisatawan 

tidak perlu membayar lagi. 

Pernyataan nomor 2 “Keterjangkauan harga tiket” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebesar 73 responden dan yang paling 

sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 3 responden, selain itu skor 
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yang diperoleh 396 poin sehingga termasuk dalam kategori “sangat baik” hal 

ini menunjukan bahwa harga tiket untuk semua kalangan sudah terjangkau. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.20 Tiket Masuk Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

Tiket masuk obyek wisata Candi Gedong Songountuk wisatawan domestik 

hari biasa Rp 6.000,- sedangkan hari libur (sabtu/minggu/hari besar) Rp 

7.500,- dan untuk wisatawan mancanegara Rp 50.000,-. Setelah membeli tiket 

masuk, wisatawan akan diberikan karcis yang kemudian diberikan kepada 

petugas di pintu masuk sebagai bukti bahwa wisatawan sudah membayar tiket 

masuk tersebut. Biaya tiket masuk obyek wisata Candi Gedong 

Songotercantum di loket pembelian tiket masuk. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.21 Retribusi Parkir Obyek Wisata Candi Gedong Songo 
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Retribusi parkir semua kendaraan terdapat di dalam papan informasi, papan 

informasi tersebut di area parkir obyek wisata Candi Gedong Songo. Untuk 

Hari biasa retribusi bus/truck Rp 15.000,-, roda 4 ringan Rp 3.000,- 

sedangkan roda 2 Rp 2.000,-. Di dalam papan informasi tersebut juga 

dijelaskan mengenai penggunaan restribusi parkir sehingga membuat 

wisatawan bahwa restribusi tersebut digunakan dengan baik. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.22 Tarif Jasa Kuda di 

Loket Pembelian Tiket masuk 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.23 Tarif Jasa Kuda di 

Area Obyek Wisata Candi Gedong 

Songo 

Di dalam area Candi Gedong Songo terdapat atraksi pendukung berupa jasa 

kuda, ada 6 paket yang ditawarkan dengan tarif yang berbeda. Informasi tarif 

atraksi pendukung jasa kuda tersebut terdapat dalam papan informasi yang 

terdapat di loket pembelian tiket masuk serta di dalam area obyek wisata 

Candi Gedong Songo. 
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Tabel 4.19 Harga Jasa Kuda di Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

 Wisatawan 
domestik 

Wisatawan 
mancanegara 

Rute wisata desa Rp 25.000,- Rp 35.000,- 
Rute ke candi I Rp 20.000,- Rp 30.000,- 
Rute ke candi II Rp 30.000,- Rp 40.000,- 
Rute ke candi III Rp 35.000,- Rp 50.000,- 
Paket rute ke air panas Rp 40.000,- Rp 60.000,- 
Paket Candi Gedong Songo Rp 50.000,- Rp 70.000,- 

Sumber : Data sekunder, 2012 

Pernyataan nomor 3 “Perbedaan harga tiket” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 38 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skor yang diperoleh 334 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “baik”. Di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong 

Songotidak ada perbedaan tiket masuk disetiap usia, namun banyak 

responden yang mengatakan setuju hal ini mungkin tidak terlalu 

memberatkan masyarakat karena sebagian besar responden mengatakan 

setuju akan keterjangkauan harga tiket. 

Pernyataan nomor 4 “Kesesuaian harga disekitar dan didalam area 

obyek” paling banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 47 

responden dan yang paling sedikit mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skor yang diperoleh 341 poin sehingga termasuk 

dalam  kategori “baik”. 

Sementara itu adapun saran yang diberikan responden untuk harga 

di Kawasan Obyek Wisata Candi Songo, sebagian besar responden 

mengatakn sudah terjangkau artinya bahwa harga yang ada di obyek 
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wisata tersebut untuk dipertahankan namun ada juga responden yang 

menyarankan sebaiknya harga disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan 

dan lebih terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah. 

Secara keseluruhan harga di kawasan obyek wisata Candi Gedong 

Songosudah baik. Semua tarif obyek wisata Candi Gedong Songo terdapat 

dalam papan informasi sehingga membuat petugas tidak dapat menaikkan 

harga sesuai dengan keinginannya dan wisatawan pun sudah mengetahui 

terlebih dahulu berapa uang yang harus dikeluarkan. 

4.4.3 Place 

Tanggapan responden mengenai place di kawasan obyek wisata Candi 

Gedong Songo yaitu mengenai lokasi obyek wisata, jarak antara atraksi 

pendukung dengan yang lainnya tidak berjauhan, tempat memperoleh tiket 

masuk, tempat memperoleh souvenir dan MCK. 

Tabel 4.20 Tanggapan Responden Mengenai Place Di Kawasan 

Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan 
SS S N TS STS Total 

skor 
Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

1. 
Lokasi obyek 

wisata  
6 30 54 216 17 51 21 42 2 2 341 Baik 

2. 
Jarak atraksi 

pendukung 
5 25 37 148 35 105 22 44 1 1 323 Baik 

3. 

Loket 

pembelian 

tiket masuk 

8 40 77 308 11 33 4 8 0 0 389 
Sangat 

Baik 

4. 

Tempat 

pembelian 

souvenir 

7 35 49 196 26 78 17 34 1 1 344 Baik  

5. MCK 9 45 33 132 28 84 24 48 6 6 315 Baik  

 
Rata – rata 7 35 50 200 

23.

4 
70.2 

17

.6 
35.2 2 2 342.4 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Selain tanggapan, responden juga memberikan saran terhadapa place 

di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

Tabel 4.21 Saran Responden Terhadap Place di Kawasan Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

Saran Frequency Percent 

Ditingkatkan 67 67.0 

Memperhatikan penataan 13 13.0 

Sudah baik 12 12.0 

Menjaga kelestarian 8 8.0 

Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pernyataan nomor 1 “Lokasi 

obyek wisata” paling banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 54 

responden dan yang paling sedikit responden mengatakan tidak setuju 2 

responden, selain itu skor yang diperoleh 341 sehingga termasuk dalam 

kategori “baik”, hal ini membuktikan bahwa lokasi Candi Gedong 

Songostrategis serta didukung banyaknya wisatawan yang datang 

menggunakan motor, mobil, bis apabila dengan rombongan, truk yang 

biasanya untuk kemah sehingga membuktikan bahwa Candi Gedong Songo 

dapat diakses oleh semua jenis kendaraan. 

Pernyataan nomor 2 “Jarak antar atraksi pendukung” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 37 responden dan yang paling 

sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 responden, selain itu 

skor yang diperoleh 323 sehingga termasuk dalam kategori “baik” hal ini 

membuktikan bahwa jarak antar atraksi pendukung tidak berjauhan.  
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Pernyataan nomor 3 “Tempat pembelian tiket masuk” bahwa 

paling banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 77 responden 

dan yang paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 4 

responden, selain itu skor yang diperoleh 389 sehingga termasuk dalam 

kategori “baik”, hal ini menunjukan bahwa tempat pembelian tiket obyek 

wisata Candi Gedong Songomemadai yang didukung oleh tempat yang 

luas untuk mengantri dan loket yang disediakan tidak hanya 1 (satu) saja. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.24 Loket Pembelian Tiket Masuk

Loket pembelian tiket masuk ini terdapat 3 loket sehingga mengantisipasi 

apabila banyak wisatawan yang datang terlalu banyak biasanya pada hari 

libur. 

Pernyataan nomor 4 “Tempat pembelian souvenir” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 49 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skor yang diperoleh 344 sehingga termasuk dalam 
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kategori “baik” hal ini membuktikan tempat souvenir yang disedikan 

memadai serta banyaknya pedagang yang berjualan souvenir. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.25 Tempat Pembelian Souvenir Pintu Masuk Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.26 Tempat Pembelian Souvenir Kearah Pintu Keluar Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

Tempat pembelian souvenir di obyek wisata Candi Gedong Songoberada 

di pintu masuk dan kearah pintu keluar. Yang ada di dekat pintu hanya 

satu counter saja dan tempatnya cukup luas, banyak pernak pernik yang 
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dijual (tas, baju, gantungan kunci, dll) sedangkan yang kea rah pintu 

keluar itu ada beberapa yang berjualan souvenir sehingga wisatawan 

mempunyai banyak piihan dan wisatawn tidak menggerombol apabila 

ingin membeli souvenir karena banyak yang berjualan. 

Pernyataan nomor 5 “MCK” paling banyak responden mengatakan 

setuju mengenai MCK yang memadai yaitu sebanyak 33 responden dan 

yang paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 6 

responden, selain itu skor yang diperoleh 315 sehingga termasuk dalam 

kategori “baik” hal ini membuktikan bahwa MCK di obyek wisata Candi 

Gedong Songomemadai karena banyaknya kamar mandi yang disediakan 

dalam area obyek wisata gedong songo sehingga wisatawan tidak perlu 

mengantri lama. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.27 Toilet Dalam Area Obyek Wisata Candi Gedong 

Songo(Dekat Kandang Kuda)
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Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.28 Toilet Dalam Area Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

(Pintu Keluar) 

Kamar mandi yang disediakan dalam area obyek wisata ini cukup banyak, 

terletak didekat atraksi pendukung (kuda) dan kearah pintu keluar ada 2 

(dua) kamar mandi yang disediakan. 

 Sementara itu adapun saran yang diberikan responden terhadap 

place di Kawasan Candi Gedong Songo yaitu lebih ditingkatkan dalam hal 

menambah MCK agar lebih memdai, menambah variasi souvenir yang 

disediakan dan tempat souvenir lebih diperbesar kembali selain itu 

penataan di area obyek wisata juga perlu diperhatikan karena masih 

terlihat tidak teratur. 

 Secara keseluruhan place di Kawasan Obyek Wisata Candi 

Gedong Songo sudah baik karena pihak pemerintah juga memperhatikan 

akses jalan menuju obyek wisata ini agar dapat ditempuh oleh semua jenis 

kendaraan, menyediakan MCK, tempat souvenir dan loket yang cukup 

untuk menunjang kenyamanan wisatawan. 
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4.4.4 Promotion 

Tanggapan responden mengenai promotion atau pemasaran di 

kawasan obyek wisata Candi Gedong Songoyaitu mengenai adanya peta 

wisata dan tersedianya program periklanan seperti brosur, website. 

Tabel 4.22 Tanggapan Responden Mengenai Promotion Di 

Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan 
SS S N TS STS Total 

skor 
Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

1. Peta wisata 26 130 59 236 6 18 9 18 0 0 402 
Sangat 
Baik 

2. 
Program 
periklanan 

18 90 56 224 18 54 8 16 0 0 384 
Sangat 
Baik 

 
Rata – rata 22 110 

57.
5 

230 12 36 8.5 17 0 0 393 
Sangat 
Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Selain memberikan tanggapan responden juga memberikan saran terhadap 

promotion di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

Tabel 4.23 Saran Responden Terhadap Promotion di Kawasan Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

Saran Frequency Percent 

Ditingkatkan 91 91.0 

Peremajaan 1 1.0 

Sudah Baik 8 8.0 

Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pernyataan nomor 1 “Adanya 

peta wisata” paling banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 

59 responden dan yang paling sedikit responden mengatakan netral yaitu 6 

responden, selain itu skor yang diperoleh 402 sehingga termasuk dalam 

kategori “sangat baik” karena sudah ada peta wisata yang terletak di depan 



96 

 

loket pembelian tiket masuk sehingga memudahkan wisatawan sebelum 

memasuki area obyek wisata Candi Gedong Songo serta pihak pemerintah 

Kabupaten Semarang yang memiliki peta wisata semua obyek wisata di 

Kabupaten Semarang. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.29 Peta Wisata Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

Peta wisata area Candi Gedong Songo yang terletak di loket pembelian 

tiket masuk obyek wisata Candi Gedong Songo. 

Gambar dibawah merupakan peta wisata yang disediakan pemerintah 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang  
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Pernyataan nomor 2 “tersedia program periklanan seperti brosur, 

website” paling banyak responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 56 

responden dan yag paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 

8 responden, selain itu skor yang diperoleh 384 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “sangat baik” hal ini didukung adanya brosur yang 

dibagikan terhadap wisatawan jika wisatawan meminta dan terdapat baliho 

Candi Gedong Songo sepanjang jalan Ungaran sampai menuju ke obyek 

wisata Candi Gedong Songo selain itu website yang dapat diakses 

 
 

Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.31 Leafleat Obyek Wisata Candi Gedong Songo

Leafleat berbahasa Indonesia seperti diatas didapatkan ketika berkunjung ke 

obyek wisata Candi Gedong Songo. 
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Sumber : Koleksi pribadi, 2012 
Gambar 4.32 Brosur Obyek Wisata Candi Gedong Songo

Brosur mengenai semua obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang 

tersebut salah satunya memberikan informasi mengenai obyek wisata Candi 

Gedong Songo. Brosur ini didapatkan dari Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang. Brosur ini menggunakan 

bahasa Indonesia dan bahasa inggris sehingga dapat dibagikan kepada 

wisatawan domestik dan mancanegara. 
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Sumber : Koleksi pribadi, 2012 
Gambar 4.33 Baliho Obyek Wisata Candi Gedong Songo
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Baliho diatas terlihat ketika perjalanan mulai masuk di Kabupaten Semarang 

sampai di pertigaan masuk ke kawasan Candi Gedong Songo. 

  Sementara itu responden juga memberikan saran terhadap 

promotion di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo yaitu lebih 

ditingkatkan melalui media elektronik, website, media cetak, 

mempromosikan ke sekolah dan juga menambah brosur, leafleat serta 

memperluas area  dengan memperkenalkan terhadap tour agent dan promosi 

sampai ke internasional. Dalam promosi ini pemerintah juga ikut peran serta 

namun promosi yang dilakukan secara keseluruhan (semua obyek wisata 

yang ada di Kabupaten Semarang), seperti hasil wawancara dengan Ibu Dra. 

Hendy Lestari, MM selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang 

“Kami melakukan roadshow ke beberapa daerah setiap tahunnya, 

tentunya dengan daerah yang berbeda, didalam roadshow tersebut 

kami mengundang biro perjalanan, kepala sekolah SD, SMP 

(bagian pendidikan) dari situ kami memperkenalkan wisata 

Kabupaten Semarang salah satunya adalah Candi Gedong Songo. 

Tahun 2012 kami melakukan roadshow sebanyak 4 kali yaitu di 

Jepara dan sekitarnya, Pekalongan dan sekitarnya, Solo dan 

sekitarnya serta Sleman dan sekitarnya … Kami menggunakan 

media cetak seperti SINDO, KOMPAS, WARTA JATENG dan 

MERAPI dari sini kami mempromosikan wisata Kabupaten 
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Semarang … (media elektronik) Pernah, seperti di TRAN7, ANTV, 

CAKRA TV dan PRO TV” 

Secara keseluruhan promotion di Kawasan Candi Gedong 

Songosudah berjalan dengan sangat baik karena sudah adanya peta wisata di 

obyek wisata tersebut dan pemerintah juga menyediakan peta wisata untuk 

semua obyek wisata di Kabupaten Semarang selain itu sudah banyak 

tersedianya baliho yang memiliki background Candi Gedong Songo. 

4.4.5 People 

Tanggapan responden mengenai people atau pelayanan di kawasan 

obyek wisata Candi Gedong Songo yang berupa adanya tourguide di dalam 

area obyek wisata, adanya pemandu disetiap atraksi wisata, petugas cepat, 

sopan, terampil, ramah dalam memberikan pelayanan dan keberadaan petugas 

sangat membantu wisatawan. 

Tabel 4.24 Tanggapan Responden Mengenai People Di Kawasan 

Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

No Keterangan 
SS S N TS STS Total 

skor 
Kategori 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

1. 
Tourguide 
dalam area 
obyek wisata 

12 60 51 204 14 42 21 42 2 2 350 Baik 

2. 
Pemandu di 
setiap atraksi 

9 45 56 224 19 57 14 28 2 2 356 Baik 

3. 
Kecepatan 
semua petugas 

13 65 57 228 20 60 10 20 0 0 375 
Sangat 
Baik 

4. Kesopanan 
semua petugas 

17 85 55 220 21 63 7 14 0 0 382 Sangat 
Baik 

5. 
Ketrampilan 
semua petugas 

13 65 55 220 19 57 13 26 0 0 368 
Sangat 
Baik 

6. 
Keramahan 
semua petugas 

19 95 46 184 23 69 12 24 0 0 372 
Sangat 
Baik 

7. Keberadaan 
semua petugas 

16 80 59 236 17 51 7 14 1 1 382 Sangat 
Baik 

 
Rata – rata 

14.
1 

70.7 
54.
1 

216.
6 

19 57 12 24 0.7 0.7 369.3 
Sangat 
Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Selain memberikan tanggapan, responden juga memberikan saran 

untuk people atau pelayanan yang diberikan di kawasan obyek wisata Candi 

Gedong Songo 

Tabel 4.25 Saran Responden Terhadap People di Kawasan Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 
Saran Frequency Percent 

Meningkatkan pelayanan  76 63.9 
Menambah tourguide  19 16.0 
Sudah baik  13 0.9 
Pemandu kuda lebih dikontrol  4 3.4 
Petugas lebih mengetahui Candi Gedong 
Songo 

3 2.5 

Menambah petugas apabila hari libur  3 2.5 
Memperhatikan petugas kebersihan  1 0.8 
Total 119 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa pernyataan nomor 1 “Tourguide 

dalam area obyek wisata” paling banyak responden mengatakan setuju yaitu 

sebanyak 51 responden dan yang paling sedikit responden mengatakan tidak 

setuju yaitu 2 responden, selain itu skor yang diperoleh 350 poin sehingga 

termasuk dalam kategori “baik”,  hal ini didukung dengan adanya tourguide 

yang disediakan ketika wisatawan meminta kepada petugas di loket 

pembelian tiket masuk serta menurut pengematan dari peneliti ketika 

berkunjung disana ada tourguide yang disediakan untuk wisatawan 

mancanegara. 

Pernyataan nomor 2 “Pemandu di setiap atraksi”  paling banyak 

responden mengatakan menyataan setuju yaitu sebanyak 56 responden dan 

yang paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 2 

responden, selain itu skor yang diperoleh 356 poin sehingga termasuk dalam 

kategori “baik”, hal ini didukung karena adanya beberapa pemandu di jasa 
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kuda, adanya tourguide untuk menjelaskan candi dan ada penjaga saat di 

belerang (air panas). 

Pemandu jasa kuda ini diberikan seragam khusus oleh pihak pengelola 

sehingga wisatawan dapat membedakan antara pemandu kuda dan petugas 

lainnya. 

 

 
 

 
 

Sumber : Koleksi Pribadi, 2012 
Gambar 4.34 Pemandu Jasa Kuda 

Pernyataan nomor 3 “Kecepatan Semua Petugas” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 57 responden dan yang paling 

sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 10 responden, selain itu skor 

yang diperoleh 375 poin sehingga termasuk dalam kategori “baik” karena 

petugas selalu stand by di tempat seperti pemandu kuda yang selalu siaga di 

pintu masuk dan petugas pembelian tiket masuk yang selalu berada di loket 

pembelian.
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Pemandu jasa kuda obyek wisata Candi Gedong Songo ini selalu selalu  siaga 

di pintu masuk dan didekat kandang kuda sehingga memudahkan wisatawan 

ketika membutuhkan pemandu kuda karena mereka hanya berdiri di titik-titik 

tertentu 

Sumber : Koleksi pribadi, 2012 
Gambar 4.35 Pemandu Kuda Siaga di Pintu Masuk Obyek Wisata 

Candi Gedong Songo 

Penyataan nomor 4 “Kesopanan semua petugas” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 55 responden dan yang 

paling sedikitresponden  mengatakan tidak setuju yaitu 7 responden, selain 

itu skor yang diperoleh 382 poin termasuk dalam kategori “baik” hal ini 

dibuktikan dengan sapaan dari pemandu jasa kuda sebelum mereka 

menawarkan keliling candi dengan menggunakan kuda yang ada. 

Pernyataan nomor 5 “Ketrampilan semua petugas” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 55 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 13 responden, 

selain itu skor yang diperoleh 368 poin sehingga termasuk dalam kategori 

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.
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“baik”, salah satunya didukung oleh petugas parkir yang selalu 

mengarahkan parkir dengan tepat dan mampu mengatur dengan teratur 

mobil dan motor yang berdatangan secara terus menerus. 

 
Sumber : Koleksi pribadi, 2012 

Gambar 4.36 Tempat Parkir Motor dan Mobil Wisatawan Obyek 

Wisata Candi Gedong Songo 

Kerapian karena ketrampilan tukang parkir dalam mengatur parkir motor 

dan mobil wisatawan yang berkunjung di obyek wisata Candi Gedong 

Songo. 

Pernyataan nomor 6 “Keramahan semua petugas” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 46 responden dan yang 

paling sedikit responden mengatakan tidak setuju yaitu 12 responden, 

selain itu skor yang diperoleh 372 poin sehingga termasuk dalam kategori 

“baik”, hal ini didukung oleh petugas ketika melaksanakan jobdesk 

masing-masing mereka tidak lupa untuk senyum dan berbicara dengan 

nada yang ramah. 

Pernyataan nomor 7 “Keberadaan semua petugas” paling banyak 

responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 59 responden dan yang 
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paling sedikit responden mengatakan sangat tidak setuju yaitu 1 

responden, selain itu skor yang diperoleh 382 poin sehingga termasuk 

dalam kategori “baik”, hal ini didukung oleh salah satu petugas jasa kuda 

jika tidak ada petugas tersebut maka wisatawan tidak dapat menunggangi 

kuda dengan baik dan selamat.  

Sementara itu adapun saran yang diberikan responden terhadap 

people atau pelayanan di kawasan obyek wisata Candi Gedong Songo, 

sebagian besar responden menyarankan untuk lebih meningkatkan 

pelayanan yang artinya bisa lebih ramah, cepat, terampil, sopan dan 

menambah tourguide karena memang tourguide yang disediakan hanya 

sedikit sehingga dengan menambahnya tourguide wisatawan tidak perlu 

menunggu terlalu lama hal ini juga dibuktikan dengan perolehan skor 

mengenai tourguide paling sedikit diantara skor pernyataan lainnya. 

Secara keseluruhan people atau pelayanan yang diberikan di 

kawasan Candi Gedong Songosudah sangat baik. Wisatawan merasa 

terbantu dan nyaman karena adanya petugas yang disediakan oleh 

pengelola obyek wisata Candi Gedong Songo 

4.4.6 Packaging 

Hasil wawancara dengan Bapak Djuhahir sebagai Kepala Asosiasi 

Biro Perjalanan (Association of the Indonesia Tours and Travel – Asita) 

Semarang. Beliau menyampaikan bahwa  

“Ada beberapa tour agent yang menawarkan kesana (Candi Gedong 

Songo), biasanya setiap tour itu sudah menyediakan tour kemana saja 
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(ready mix). Sebenarnya yaa itu juga tergantung permintaan dari 

pelanggan juga ingin kemana saja (permintaan kesana relative sedikit 

atau banyak) Relative sedikit, kami disini juga bekerjasama dengan 

pemerintahan untuk obyek-obyek wisata mana yang layak dikunjungi 

(tour agent yang menawarkan ke Candi Gedong Songo) TX Srondol, 

semuanya itu bisa tergantung permintaan saja mbak” 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa tidak ada paket 

wisata yang pasti yang menawarkan Candi Gedong Songo, pihak tour agent 

juga menunggu permintaan dari pelanggan saja dan selama ini permintaan 

untuk kesana relative sedikit. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya minat, 

baik dari tour agent dan pelanggan biro perjalanan untuk mengunjungi obyek 

wisata Candi Gedong Songo dan analisa ini didukung dari hasil kuesioner 

yang sudah dibagikan ke wisatawan domestik obyek wisata Candi Gedong 

Songo, dari 100 wisatawan domestik hanya 1 responden saja yang pernah 

menggunakan tour dan paket yang ditawarkan hanya di Bandungan saja 

(R77). 

4.4.7 Partnership 

Hasil wawancara dengan Eko sebagai Full timer – operasional PHRI, 

menyampaikan  

“Kalau kerjasama seperti itu belum ada mbak, karena dari pihak 

PHRI memberikan kebebasan kepada wisatawan Candi Gedong 

Songo mau menginap dan makan dihotel dan restaurant manapun. 

Kalaupun ada event kami bekerja sendiri – sendiri tidak pernah ada 
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kerjasama. … Kalau untuk mempromosikan seperti itu biasanya di 

event - event yang dilakukan PHRI ada brosur-brosur semua obyek 

wisata Kabupaten Semarang yang disediakan sedangkan untuk hotel 

dan restaurant yaa jika ada wisatawan bertanya karyawan hotel dan 

restauran memberikan informasi mengenai obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Semarang … Yaaa jika ada wisatawan yang bertanya di 

PHRI maka kami akan memberikan informasi mengenai semua obyek 

wisata yang ada di Kabupaten Semarang” 

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa tidak ada kerjasama 

antara pihak PHRI dengan Candi Gedong Songo, selain itu PHRI juga hanya 

sekedar memberikan informasi kepada siapa saja yang bertanya dan hanya 

menyediakan brosur ketika ada event yang dilakukan oleh PHRI mengenai 

semua obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang. 

4.4.8 Programming 

Di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo pemrograman terkait 

dalam 2 (dua) hal yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan serta yang 

berkaitan dengan event yang diselenggarakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang. 

Hasil wawancara dengan Bapak Ade Fadjar Wiradi Djati, ST sebagai 

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Semarang 

menyampaikan  



110 

 

“Selama ini program untuk Candi Gedong Songoitu ada 3 yaitu 

pemeliharaan, pembangunan dan pembinaan pelaku usaha yang ada 

di Candi Gedong Songo” 

Pemeliharaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang misalnya 

kebersihan lingkungan dan pembenahan sarana dan prasarana yang rusak, 

seperti yang disampaikan Bapak Ade Fadjar Wiradi Djati, ST  

“Pemeliharaan secara rutin yang sering kami jalankan itu mengenai 

kebersihan lingkungan … Tahun ini kami mengganti atap loket 

pembelian tiket masuk serta peremajaan kamar mandi”  

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Sutignyo sebagai Kepala UPTD 

(Unit Pelaksana Teknis Daerah) Obyek Wisata Candi Gedong Songo 

menyampaikan mengenai pemeliharaan yang dilakukan selama ini 

“Ooo, kemarin baru saja membenahi tempat parkir, atap gazebo dan 

perbaikan jalan akses dalam area Candi Gedong Songo… Kalau 

untuk rutinnya hanya kebersihan lingkungan dan penerangan saja” 

Pemrograman yang berkaitan dengan event yang diselenggarakan di 

Obyek Wisata Candi Gedong Songo. Hasil wawancara dengan Bapak Ade 

Fadjar Wiradi Djati, ST sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten Semarang menyampaikan  

“Untuk event rutin yang kami adakan adalah kembang api setiap 

malam tahun baru … Tahun 2010 melakukan pagelaran wayang 

kemudian sekitar bulan September 2012 kemarin kami mengadakan 

pameran benda-benda purbakala, selain atraksi panggung seperti 
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kebudayaan kuda lumping itu kami lakukan setiap berapa bulan sekali 

(tidak tentu bulannya) … Selain itu ada acara music, kami tidak 

memperbolehkan untuk music dangdut, mengingat Candi Gedong 

Songomerupakan peninggalan purbakala dan dirasa kurang pas 

untuk jenis music seperti itu” 

Hasil wawancara dengan Bapak Sutignyo sebagai Kepala UPTD (Unit 

Pelaksana Teknis Daerah) Obyek Wisata Candi Gedong Songo, beliau 

menyampaikan 

“Saya masih baru mbak, menjabat disini baru januari 2012, selama 

saya menjabat belum pernah ada event yang diselenggarakan (pesta 

kembang api tiap tahun baru) Biasanya pengunjung menyediakan 

sendiri … (Musik yang sering manggung disini) Itu cuma dari 

penduduk sekitar sini saja mbak, biasanya anak sekolah yang ingin 

menampilkan band-band mereka” 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemrograman 

yang dilakukan Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayan dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang ada 2 (dua) hal, yaitu pemeliharaan sarana 

dan prasana dan penyelenggaraan event di Kawasan Obyek Wisata Candi 

Gedong Songo. Pemeliharaan rutin yang sering dilakukan adalah kebersihan 

lingkungan dan penerangan sedangkan untuk pemeliharaan yang harus 

menunggu keluhan dari pihak pengelola obyek wisata Candi Gedong Songo 

berupa mengganti atap loket pembelian tiket masuk serta peremajaan kamar 



112 

 

mandi, membenahi tempat parkir, atap gazebo dan perbaikan jalan akses 

dalam area Candi Gedong Songo. 

4.4.9 Positioning 

Hasil wawancara dengan Bapak Ade Fadjar Wiradi Djati, ST sebagai 

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Semarang 

menyampaikan  

 “Yaa termasuk kategori wisata budaya alam … Disana selain ada 

peninggalan candi juga terdapat keindahan alam yang dapat kita 

nikmati disana jadi termasuk dalam kategori budaya alam”  

Namun ada juga positioning lain dari obyek wisata Candi Gedong Songo ini, 

dengan mangambil dari penjelasan Bapak Ade tersebut 

 “Sebenarnya Candi Gedong Songoitu juga bisa dimasukan dalam 

kategori wisata religi karena tidak sedikit pengunjung yang 

melakukan semedi (doa)” 

Sedangkan dari wawancara dengan ketua asosiasi biro perjalanan (ASHITA) 

Semarang, Bapak Djuhahir mengatakan bahwa  

“Candi Gedong Songo itu kan termasuk wisata budaya dan religi yaa 

mbak ? kepercayaan agama hindu…” 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Candi Gedong 

Songo termasuk dalam kategori Wisata Budaya sedangkan alam dan religi 

sebagai pendukung dari obyek wisata ini. Hal ini juga dikuatkan dari hasil 

kuesioner yang menunjukan bahwa sebagian besar responden lebih banyak 
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mengetahui candi dari pada alam disana sehingga membuktikan bahwa Candi 

Gedong Songo dikenal sebagai obyek wisata budaya. 

4.4.10 Planning 

Dari wawancara dengan Bapak Ade Fadjar Wiradi Djati, ST sebagai 

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Semarang 

menyampaikan  

“Candi Gedong Songoakan tetap berada dalam kategori sebelumnya 

karena dengan adanya candi – candi yang menjadi peninggalan dari 

masa lampau yang tidak bisa dirubah sampai kapanpun” 

Selain itu dari pemerintahan juga akan melakukan rencana pembangunan 

untuk kawasan Candi Gedong Songo, seperti yang disampaikan Bapak Ade 

“Untuk rencana kedepannya hanya menambah bangunan sebelum 

kawasan candi seperti yang sudah dibuat dalam masterplan … 

Rencananya kami akan membangun gazebo, pendopo, penambahan 

penerangan, penambahan fasilitas serta museum yang berisikan 

benda-benda purbakala yang disesuaikan dengan masterplan yang 

sudah kami buat” 

Sementara itu dari pemerintah pusat adapun planning untuk menjadikan 

Kawasan Candi Gedong Songosebagai kawasan strategis. Menurut Rencana 

Tata Ruang Kawasan Strategis Gedong Songo tujuan pengembangan Rencana 

Tata Ruang Kawasan Strategis Gedong Songo, perencanaan tersebut adalah : 

1. Sistem Jaringan 

a. Sirkulasi Kawasan 
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- Sirkulasi kendaraan umum 

 Kendaraan umum yang menuju ke kawasan Candi Gedong Songohanya 

sampai di kawasan Bandungan atau di pertigaan arah Sumowono dan 

kawasan Candi Gedong Songo. 

- Sirkulasi kendaraan pribadi 

 Kendaraan pribadi dapat melalui Ungaran yang berasal dari arah utara 

(Kota Semarang), jalur Ambarawa dari arah selatan (Solo/Yogya), dan 

dari arah Temanggung. Sirkulasi kendaraan pribadai dapat menjangkau 

Kawasan Candi Gedong Songo dan telah disediakan area parkir di 

sekitar Kawasan Candi Gedong Songo. 

- Sirkulasi kendaraan umum informal setempat 

 Transportasi umum setempat yang menuju ke arah Kawasan Candi 

Gedong Songoadalah ojek. Pangkalan pos ojek berada di pertigaan 

jalan arah Sumowono dan arah ke Candi Gedong Songo 

b. Perpakiran 

  Rencana perpakiran direncanakan untuk menampung limpahan 

wisatawan pengunjung Kawasan Candi Gedong Songodengan lokasi 

menggunakan lapangan sebagai akternatif parkir bagi wisatawan yang 

mengunjungi Kawasan Gedong Songo. 

2. Sistem Jaringan Air Bersih 

Penyediaan air bersih domestic di wilayah perencanaan sebagian besar 

menggunakan system non perpipaan melalui penyediaan sumu-sumur, tendon 

air, mobil tangki air, gerobak galon air, dll. Sumber air untuk non perpipaan 
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ini berasal dari sumber mata air (air tanah) yang dikelola melalui sumur 

dangkal dan sumur pompa dangkal 

3. Sistem Jaringan Persampahan 

Penanganan asepek persampahan di Kawasan Gedong Songo 

memerlukan peran dari berbagai pihak agar lebih efektif dan efisien dalam 

pengadaannya. Sarana pewadahan sampah domestic dan non domestic pada 

umumnya sudah dapat diupayakan secara mandiri oleh masyarakat, untuk 

sarana pengumpulan dan pemindahan masih memerlukan perencanaan lebih 

lanjut. Kawasan Candi Gedong Songo sudah ada pengelolaan sampah dalam 

bentuk composting untuk pengelolaan sampah berupa limbah sisa produksi 

pertanian 

4. Sistem Jaringan Prasarana Energi (Listrik dan Gas) 

- Sistem Jaringan Listrik 

 Penyediaan listrik untuk skala domestic telah dsediakan PLN. 

Penerangan sepanjang jalan menuju kawasan Candi Gedong Songojuga 

belum tersedia, hal ini sangat berbahaya untuk lalu lintas di malam hari 

karena medan dan kondisi jalan lokal Kawasan Candi Gedong 

Songoberliku-liku dan curam 

- Gas 

 Pemasangan jaringan gas dalam melayani kebutuhan gas di Kawasan 

Candi Gedong Songotidak disediakan oleh pihak PT. Pertamina, 

melainkan dengan jaringan distribusi penjualan gas LPG 
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5. Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi 

- Jaringan telepon Kawasan Candi Geodng Songo sebagian besar 

menggunaka system jaringan seluler (satelit) sebagai sarana 

komunikasi, kecuali beberpa fasiltas perdagangan dan jasa, pelayanan 

umum, dan perkantoran masih menggunakan system jaringan kabel 

- Pembangunan menara di Kawasan Candi Gedong Songosebaiknya 

dilakukan dengan pembangunan menara bersama 

Selain dari rencana pembangunan, pemerintah juga mengadakan event 

disana, seperti yang disampaikan beliau 

“September 2012 kemarin kami mengadakan pameran benda-benda 

purbakala, selain atraksi panggung seperti kebudayaan kuda lumping 

itu kami lakukan setiap berapa bulan sekali (tidak tentu bulannya) 

namun untuk kedepannya kami usahakan setiap bulan sekali … Selain 

itu kami juga ingin mengadakan sendratari” 

Dari hasil wawancara dan data yang di dapat dari pemerintah, 

pemerintah tidak akan mengubah mindset wisata budaya Candi Gedong 

Songo hal ini dibuktikan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan 

event seperti pameran benda-benda purbakala, pertunjukkan panggung seperti 

kebudayaan kuda lumping yang akan kami adakan setiap bulan sekali serta 

mengadakan sendratari namun hal ini tidak akan terwujud apabila pemerintah 

tidak mendapatkan anggaran untuk melakukan event tersebut, karena selama 

ini kendala yang pemerintah hadapi adalah minimnya anggaran yang 

disediakan untuk melakukan event. Rencana pembangunan yang akan 
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dilakukan di kawasan Candi Gedong Songo untuk menunjang kenyaman 

wisatawan dan menunjang unsur budaya yang ada disana yaitu berupa 

membangun gazebo, pendopo, penambahan penerangan, penambahan fasilitas 

serta museum yang berisikan benda-benda purbakala serta pemerintah pusat 

yang ingin mewujudkan Kawasan Gedong Songo sebagai kawasan wisata 

bersejarah. Pengembangan ini guna meminimalisir gangguan yang dapat 

merusak bahkan memusnahkan berbagai peninggalan arkeologis maupun 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Upaya tersebut dilakukan untuk 

melindungi situs Gedong Songo terutama ketika situs tersebut bersentuhan 

langsung dengan kegiatan pembangunan terutama yang dikembangkan dan 

dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata, eksploitasi hasil bumi dan 

kegiatan. 
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