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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu 

industri yang terdiri dari serangkaan perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk 

yang berbeda satu dengan yang lainya. Perbedaan ini tidak hanya dalam jasa yang 

dihasilkan, tetapi juga  dalam besarnya perusahaan, lokasi tempat kedudukan, letak 

geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola, dan metode atau cara 

pemasaranya (Yoeti, 2005 ; 5 ). Dalam pengertian mikro, industri pariwista adalah 

setiap unit produksi yang dapat menghasilkan produk atau jasa tertentu. ( Yoeti , 2009 

; 9 )  

Dalam pengertian makro, industri pariwisata adalah keseluruhan unit-unit 

produksi (travel agent, tourist transportation, hotel, catering trade, tour operator, 

tourist objects, tourist attraction, dan souvenir shop), baik tempat kedudukanya di 

daerah, dalam negri, atau diluar negri, yang ada kaitanya dengan perjalanan 

wisatawan yang bersangkutan ( Yoeti ,2000, 9 ). 

Industri pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sumber dana bagi 

pemerintah Indonesia. Karna kegiatan pariwisata berhubungan langsung dengan 

penerimaan negara yaitu melalui pendapatan langsung yang diperoleh dari wisatawan 

domestik, peningkatan devisa negara yang diperoleh dari pembelanjaan yang besar 

oleh para wisatawan mancanegara, serta ikut andil dalam memperluas lapangan 
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pekerjaan. Selain memberikan sumbangan yang besar bagi negara, kegiatan 

pariwisata juga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat di 

tempat wisata tersebut. Hal ini didukung dengan diberlakukanya undang-undang 

otonomi daerah no. 22 dan 25 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. 

( Syaiku Usman, 2003, 13 ). Dilihat dari segi sosial dan lingkungan, kegiatan 

pariwisata juga turut menjaga dan memelihara warisan budaya dan tradisi di 

lingkungan objek wisata tersebut. 

Dalam usaha mengembangkan dan mengelola obyek wisata ini dibutuhkan 

informasi untuk mengetahui apa yang menyebabkan konsumen tertarik untuk 

mengunjungi obyek wisata tersebut serta apa harapan yang diinginkan konsumen 

yang mengunjungi obyek wisata tersebut. Informasi ini berkaitan erat dengan persepsi 

konsumen akan obyek wisata yang dikunjunginya. Persepsi konsumen terhadap 

obyek wisata di jawa tengah akan membantu setiap daerah yang diteliti untuk 

mengembangkan daya tarik wisatanya. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu dari industri gaya baru yang mampu 

menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, 

pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain yang meliputi 

industri kerajinan tangan, souvenir kas, cindera mata, serta penginapan, dan 

transportasi .  

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses berpergian sementara dari 

seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya dengan dorongan 

karena berbagai kepentingan  baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, 
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politik, agama, kesehatan, maupun karena kepentingan lain seperti karena sekedar 

ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belakar ( Gamal Suwantoro, 1997 ; 3 ). 

Istilah pariwisata ( Gamal Suwantoro, 1997 ; 3 ) berhubungan erat dengan 

pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara 

seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan 

kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikin dapat dikatakan bahwa 

perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi hasrat 

ingin mengetahui sesuatu . 

Produk wisata bukanlah merupakan suatu produk nyata, tetapi merupakan 

rangkaian hasil- hasil jasa yang tidak hanya mempunyai sifat sosial dan psikologi. 

Dari pandangan wisatawan, produk wisata harus dapat mewujudkan pengalaman 

pribadi yang berbeda dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu produk wisata dituntut 

untuk menampilkan identitas yang mana melalui identitas berusaha mencerminkan 

produk yang mampu membedakan dengan produk lain dengan maksud agar 

menumbuhkan citra tertentu. 

Dalam mewujudkan souvenir sebagai komponen produk wisata diperlukan 

pemahaman atas anggapan lingkungan atau obyek wisata yang dimaksud. Dengan 

mengenali daya tarik dan karakteristik obyek wisata tersebut, diharapkan mampu 

menampilkan identitas suatu produk souvenir yang dapat menambah citra usaha 

pariwisata. Souvenir harus mampu menggambarkan tempat yang dimaksud karena 

bentuk-bentuk itu telah melekat sebagai simbol. Jadi souvenir tidak lagi memerlukan 
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tulisan mengenai nama obyek-obyek. Namun untuk obyek yang belum dikenal 

pencantuman nama sangat diperlukan untuk melengkapi gambaran. 

Istilah souvenir yang bila diartikan adalah sesuatu benda kenangan atau tanda 

mata, tentunya benda kenangan yang memberikan ingatan kembali kepada seseorang 

pada suatu tempat atau suatu peristiwa. (Sumber: Aneka Wisata, Subdit Bina 

Akomodasi dan Aneka Wisata,  24-10-2009 

Di samping kenang-kenangan, souvenir memilki beberapa syarat dasar 

a. Memiliki sentuhan seni yang menonjol 

b. Memilki ciri khas daerah 

c. Memiliki keunikan dan daya tarik 

d. Kualitas dan bahan mutu yang baik 

e. Harga relatif terjangkau 

Dalam dunia kepariwisataan, souvenir telah dikenal oleh masyarakat luas 

yang mempunyai fungsi sebagai berikut ( Said, 1992  : 7 ) 

a. Sebagai kenang-kenangan dari peristiwa/tempat tertentu, serta pengalaman 

    selama melakukan perjalanan. 

b. Sebagai pelengkap, penunjang/pemanis interior yang ditempatkan di dalam 

c. Sebagai barang yang fungsional, yaitu yang dapat dipakai dan dimanfaatkan. 

    Souvenir semacam ini tidak membosankan dibanding dengan semata- mata 

    bersifat hiasan, karena produk ini termasuk dalam kategori kebutuhan. 

Selain itu, cindera mata juga dapat dilihat sebagai alat pemerintah dengan : 

a. Pengenalan hasil seni budaya 
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b. Peningkatan pendapatan rakyat wilayah setempat 

c. Pemasukan devisa negara 

Barang-barang yang dapat digolongkan dalam klasifikasi souvenir ini 

jumlahnya sangat banyak, yang bentuknya berbeda satu sama lain dan memilki ciri 

yang khas dan unik. Souvenir dilihat dari kepariwisataan dapat mempunyai arti: 

kebanggaan sebagai koleksi pribadi, kenangan pada suatu tempat yang mempunyai 

ciri seni budaya yang khas, sebagai oleh-oleh, buah tangan maupun tanda mata yang 

khas dan mempunyai klasifikasi tertentu sebagai bentuk beragamnya hasil seni 

budaya. 

Souvenir merupakan hasil tradisional/ industri kecil. Mereka menjadikan 

souvenir tersebut sebagai karya seni serta sebagai mata pencaharian yang 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kerajinan souvenir khas suatu daerah atau kota 

adalah salah satu keunggulan daya tarik wisata yang mampu mendukung Semarang 

sebagai kota pariwisata. Kerajinan yang dapat untuk dijadikan souvenir yang khas 

Semarang yang terdapat di kota Semarang antara lain seperti, aneka kaos dengan 

gambar-gambar yang menunjukan daerah yang ada di Semarang  dan tulisan yang 

mencerminkan kebudayaan kota Semarang, gantungan kunci yang bergambarkan 

daerah-daerah di Semarang, Miniatur Tugumuda , tas dengan gambar dan tulisan 

objek wisata Semarang. 

Akan tetapi dari pihak dinas Pariwisata Semarang belum menetapkan produk 

souvenir yang dijadikan produk souvenir khas. Dinas Pariwisata Semarang sampai 

saat ini masih berusaha untuk mengangkat citra souvenir kota Semarang dan 
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mengembangan serta membina UKM perajin souvenir yang terdapat di Semarang 

demi terwujudnya produk souvenir khas Semarang. 

Melihat potensi souvenir khas Semarang yang dapat menarik minat 

wisatawan, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “IDENTIFIKASI 

PRODUK KHAS SEMARANG YANG POTENSIAL DIKEMBANGKAN 

MENJADI SOUVENIR KOTA SEMARANG “ 

 

1.2 . Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai  berikut : 

a. Faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam membeli 

souvenir? 

b. Persepsi wisatawan terhadap kota Semarang 

c. Bagaimana bentuk souvenir yang diminati oleh wisatawan? 

d. Produk-produk khas Semarang apa saja yang berpotensi dikembangkan 

menjadi souvenir ? 

 

1.3 .  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan wisatawan 

dalam membeli souvenir. 

b. Untuk mengetahui persepsi wisatawan mengenai kota Semarang . 
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c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk souvenir yang diminati oleh wisatawan . 

d. Untuk mengetahui produk-produk kas Semarang apa saja yang berpotensi 

dikembangkan menjadi souvenir. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk : 

a. Bagi Pemerintah Daerah Semarang 

Membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha peningkatan 

jumlah wisatawan dan penjualan souvenir. 

b. Bagi kota Semarang 

Berupaya meningkatkan jumlah wisatawan yang datang melalui souvenir khas 

Semarang yang menarik. 

 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini mencoba mengangkat citra souvenir Semarang  sehingga 

diharapkan nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama 

para pembuat kerajinan souvenir. 

d. Bagi Wisatawan  

Membantu memperkenalkan kepada wisatawan apa saja souvenir khas 

Semarang yang menarik dan layak dibeli. 
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