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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu sumber pendapatan negara di luar pajak adalah dari 

sektor pariwisata. Pariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara 

dari seseorang atau lebih menuju ketempat lain ketempat tinggalnya 

(Sewantoro,  1997: 3) keperluan kepergian karena berbagai kepentingan, 

baik karena kepentingan ekonomi sosial, kebudayaan, politik, agama, 

kesehatan, maupun untuk kepentingan yang lain seperti untuk sekedar 

ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar. 

Sedangkan wisatawan atau tourist adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanaan, jika lama tinggalnya 

sekurang – kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi 

(Suwantoro, 1997 : 4). Apabila mereka tinggal di daerah atau negara  yang 

dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut 

pelancong (Excursionist) 

Kini semakin meningkatnya waktu luang, akibat semakin 

singkatnya hari kerja yang di dukung oleh kenaikan penghasilan, maka 

aktifitas pariwisatapun semakin meningkat. Perkembangan pariwisata 

bukan dalam jumlah wisata yang bepergian dan lama bepergian akan tetapi 

juga dalam tuntutan-tuntutan akan aktifitas yang lebih oleh para wisatawan. 
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Hal ini sejalan dengan perubahan – perubahan sosial yang berlangsung 

serta kemajuan pendidikan, telekomunikasi dan informasi (Jusuf, 1997). 

Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang 

cukup kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, 

sehinggga dapat bertindak sebagai 'leading industries', yaitu sektor 

unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Konsep 

leading industries mendasarkan pemikiran bahwa pada pusat-pusat 

pertumbuhan terdapat suatu kegiatan dan kegiatan tersebut merupakan 

daya tarik yang berupa obyek wisata yang menarik dan padat pengunjung 

yang terletak pada lokasi yang strategis (Sujali, 1989). 

Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah, dengan jumlah 

penduduk 1.378.193 jiwa pada tahun 2003 dan terletak pada sumbu daerah 

tujuan wisata yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Demi menggali potensi 

daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengikuti program negara mengenai otonomi daerah 

yaitu sistem pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat (sentralisasi) 

menjadi sistem pemerintahan desentralisasi dimana masing – masing 

daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri.  

Namun, hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa Semarang tidak 

memiliki potensi, bahkan potensi kota Semarang dapat dikatakan unik, 

dengan karakter budaya kental pesisiran hasil akulturasi kebudayaan Jawa, 

Arab dan Cina. Keunikan ini merupakan potensi tersembunyi yang dapat 

digali, serta tidak mustahil, kota Semarang dapat menjadi suatu aset seni 
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dan budaya yang diperhitungkan di Jawa Tengah. 

(http://infosemarang.net/content/view/12/2/). 

Dilihat dari perkembangan Industri pariwisata mulai meningkat. Di 

kota Semarang obyek wisata kuliner yang berbaur dengan budaya seperti 

semawis. Semawis Semarang ini merupakan kawasan yang menampilkan 

wisata kuliner, Kota Semarang mempunyai salah satu kawasan kuliner 

yang wajib untuk dikunjungi. Kawasan kuliner ini dikenal dengan nama 

SEMAWIS (Semarang Untuk Pariwisata). Semawis dibuka sejak tanggal 

15 Juli 2005 dan dibuka setiap hari Jum’at - Minggu. Semawis terletak di 

Gang Warung kawasan pecinan yang ditutup bagi kendaraan pada malam 

harinya. 

Pasar Semawis yang berada didaerah Pecinan Semarang awalnya 

adalah pasar malam yang diadakan beberapa hari menjelang perayaan 

Imlek tahun 2004. Penyelenggaraannya dimungkinkan karena pada saat itu 

Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Instruksi Presiden No. 

14 Tahun 1967 yang melarang perayaan kebudayaan Tionghoa. 

Pencabutan yang menandai era keterbukaan budaya ini disambut 

sangat antusias oleh warga Tionghoa di Semarang dan pasar malam yang 

tadinya hanya ada menjelang perayaan imlek berubah menjadi event yang 

lebih reguler dan permanen. 

Pasar Implek Semawis ini sebagai objek  wisata yang mana hampir 

semua makanaan kas Semarang ada di sini Mulai dari kue almond toko 

Oen yang klasik, tahu pong Peloran es puter cong Lik yang legendaris, 
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sampai sate ayam jalan Gajah Mada, bahkan lumpia Semarang juga ada 

disini. 

Pasar ini Buka mulai Jam 16.00 - 24.00 tiap hari Jum'at, Sabtu dan 

Minggu. Suasana kekeluargaan begitu terasa disini, warna lampu yang 

kuning seperti di foto menjadi ciri khas saat memasuki pasar. Suasana 

yang hangat, senyum ramah disekeliling membuat betah hati. Tidak salah 

apabila tempat ini dijadikan tempat reunian, atau tempat dimana kita bisa 

menikmati suasana kampung pecinan ditengah-tengah kota. Sambil 

menikmati makanan yang kita pesan, kita juga bisa berkaraoke ria, koleksi 

lagunya juga lengkap, tidak hanya lagu mandarin saja yang diputar, namun 

koleksi lagu Indonesai juga ada. Engkong-engkong yang suaranya pas-

pasan bersenandung ria disalah satu stan karaoke, mereka tidak malu 

berekspresi didepan banyak orang atau keluargannya, mungkin orang-

orang yang datang kepasar ini mengedepankan rasa solidaritas dan 

kebersamaan. 

Ditempat ini juga ada, Aneka aksesoris khas pecinan gelang dan 

kalung giok, batu mulia, patung Budha biasanya selalu ada di pasar ini. 

Ada beberapa pedagang yang tidak bisa memakai bahasa indonesia untuk 

bertransaksi, namun dalam transaksi yang dilakukan mereka menggunakan 

bahasa isyarat dan bila terjadi kesepakatan harga mereka akan menunjukan 

melalui kalkulator. 

Hasil penelitian ini nantinya akan lebih banyak menjelaskan 

tentang konten Word of mouth yang dapat mempersuasikan khalayak 
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pendatang terhadap pasar Implek Semawis, dalam proses persuasi tersebut 

akan kembali dihadapi oleh faktor – faktor tradisional seperti kondisi 

lingkungan atau pergaulan serta pengalaman konsumen dalam 

menanggapi. 

Terhadap uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul  

“ANALISIS KONTEN WORD OF MOUTH DAN POTENSI 

REKOMENDASI KUNJUNGAN KE PASAR IMLEK SEMAWIS 

SEMARANG. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

adalah sebagai berikut:  

a) Info apa yang didapat oleh mahasiswa Unika Soegijapranata dari 

dalam dan luar kota Semarang dan dari dalam kota Semarang 

terkait dengan Pasar Imlek Semawis? 

b) Bagaimana tanggapan terhadap Pasar Imlek Semawis? 

c) Setelah berkunjung ke Pasar Imlek Semawis, cerita apa yang akan 

diceritakan oleh pendatang tentang Pasar Imlek Semawis pada 

saudara atau keluarga di rumah? 

d) Bagaimana minat merekomendasikan kepada saudara atau keluarga 

untuk berkunjung ke Pasar Imlek Semawis ?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui info apa yang didapat oleh mahasiswa Unika 

Soegijapranata dari dalam dan luar kota Semarang dan dari dalam 

kota Semarang terkait dengan Pasar Imlek Semawis. 

b) Untuk mengetahui tanggapan terhadap Pasar Imlek Semawis. 

c) Untuk mengetahui bagi yang sudah mengunjungi cerita apa yang 

akan diceritakan oleh pendatang tentang Pasar Imlek Semawis pada 

saudara atau keluarga di rumah. 

d) Untuk mengetahui minat merekomendasikan kepada saudara atau 

keluarga untuk berkunjung ke Pasar Imlek Semawis. 

 

1.4. Manfaat penelitian  

Kegunaan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak pengelola 

tempat Semawis dalam menyiapkan event yang berbeda. 

b) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti 

khususnya yang berkaitan dengan analisis keputusan konsumen. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, 

dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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