
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah ekowisata. Ekowisata 

menurut The International Ecotourism Society (TIES) adalah perjalanan yang 

bertanggung jawab ke kawasan alam dengan melestarikan lingkungan, menjaga 

kesejahteraan masyarakat lokal, serta melibatkan interpretasi dan edukasi 

(ecotourism.org, 2015). Salah satu destinasi di Indonesia yang berkonsep 

ekowisata adalah Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 

Dari 27 pulau, 22 pulau termasuk ke wilayah Taman Nasional Karimunjawa 

(TNKJ). Karimunjawa memiliki beberapa atraksi ekowisata, salah satunya 

adalah konservasi penyu di Legon Janten. 

Kep. Karimunjawa dapat diakses melalui Semarang dan Jepara dengan jalur 

laut maupun udara. Tetapi saat musim angin barat, Kep. Karimunjawa rawan 

diterpa gelombang tinggi. Karena faktor tersebut, tak jarang banyak jadwal 

kapal yang dibatalkan. Sedangkan, kondisi industri pariwisata Karimunjawa 

sudah menuju ke mass tourism dengan jumlah wisatawan dari 2015 hingga 

2019 menunjukkan rata-rata kunjungan per tahun yang mencapai lebih dari 

123ribu orang (Statistik Kunjungan Wisatawan Disparbud Jepara, 2015-2019). 

Tetapi dengan statusnya sebagai salah satu kawasan konservasi, wisata di 

Karimunjawa diharapkan dapat tetap menjalankan konsep ekowisata. Menurut 

Sulisyati (Staf Program Anggaran TNKJ), Karimunjawa sedang dalam proses 
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pengembangan dan sosialisasi tentang ekowisata (komunikasi pribadi, 21 

September 2020). Sedangkan menurut Jamaludin ((Sekretaris Himpunan 

Pramuwisata Indonesia (HPI) Karimunjawa)), kegiatan konservasi yang 

melibatkan wisatawan masih sedikit, karena tujuan wisatawan umumnya 

adalah untuk plesiran (komunikasi pribadi, 23 September 2020).  

Dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai ekowisata di Kep. 

Karimunjawa harus ditingkatkan untuk kelestarian alam di masa depan. Untuk 

kunjungan wisatawan, umumnya ke beberapa tempat yang sudah ditentukan di 

paket wisata. Oleh karena itu, maka penulis terdorong untuk merancang media 

informasi berupa website untuk mengenalkan atraksi ekowisata Kep. 

Karimunjawa dan juga prinsip ramah lingkungan. Jadi selain memberikan 

informasi yang terpercaya, calon wisatawan dapat merencanakan 

perjalanannya secara mandiri, dan sesuai dengan kaidah ekowisata.  

Penyampaian informasi memiliki peran penting untuk pariwisata. Salah 

satunya adalah yang berhubungan dengan lokasi. Informasi tentang lokasi 

sangat penting karena dapat mempengaruhi proses penentuan keputusan pada 

wisatawan dengan memperluas pilihan destinasi, tingkah laku, dan kegiatan 

yang ada di destinasi serta evaluasi, dan juga komunikasi dari pengalaman yang 

sudah ada (Nielsen, dan Liburd dikutip dari Ali, dan Frew, 2013, hlm. 12). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang 

didapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana cara merancang website informasi tentang ekowisata di Kep. 

Karimunjawa? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis menentukan batasan masalah untuk lebih memfokuskan permasalahan 

menjadi lebih spesifik dengan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Demografis 

i. Usia: Generasi Z awal, 20 – 24 tahun. 

ii. Gender: Laki-laki dan perempuan.  

iii. Pendidikan Terakhir: SMA, Sarjana. 

iv. Pekerjaan: Masih menjadi pelajar di tingkat universitas ataupun sudah 

memiliki pekerjaan tetap. 

v. SES: B - A.  

b. Psikografis 

Merupakan backpacker atau orang yang terbiasa berwisata dengan 

perjalanan yang cukup panjang, dan menantang. Tidak takut untuk 

menjelajah tempat baru. Serta memiliki ketertarikan terhadap aktivitas alam 

dan gaya hidup ramah lingkungan.  

c. Geografis 

i. Primer: Jawa Tengah 

ii. Sekunder: DKI Jakarta. Menurut Statistik Wisatawan Nusantara 

(Januari-Juni 2018), masyarakat DKI Jakarta paling banyak melakukan 

perjalanan yaitu setidaknya dua kali dalam setahun. 

d. Batasan Perancangan: 
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Dalam perancangan website informasi ekowisata Kepulauan Karimunjawa, 

telah dipertimbangkan beberapa media yang sesuai dengan target sasaran 

desain dan juga tujuan perancangan. Yaitu sebagai berikut: 

i. Media Utama: Website, dipilih karena dapat memuat banyak 

informasi penting dalam satu tempat. Sehingga efesiensi dan 

efektivitas dari penggunaan akan tinggi. Perancangan website 

mencakup homepage, dan beberapa landing page. 

ii. Media Pendukung: Konten pada sosial media, peralatan makan dan 

minum, botol minum, masker kain, kaos, topi, travel planner book, 

dan wadah gawai. 

e. Batasan Konten: Informasi umum tentang Kep. Karimunjawa, aksesibilitas, 

peta, daftar harga karcis, akomodasi dan makanan, aktivitas ekowisata, dan 

persiapan sebelum berkunjung.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang 

website informasi guna membantu calon wisatawan mengenal seputar ekowisata di 

Kep. Karimunjawa secara detail dan terpercaya.  

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Bagi Penulis 

Menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana desain di Universitas 

Multimedia Nusantara. Selain itu, dari penelitian dan perancangan ini 

penulis mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang Karimunjawa, 
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perancangan informasi untuk pariwisata, serta meningkatkan kemampuan 

berpikir dan bertindak sesuai ilmu desain komunikasi visual. 

2. Bagi Target 

Semoga meningkatkan informasi masyarakat mengenai daya tarik 

ekowisata di Karimunjawa, guna mengembangkan sektor pariwisata, 

keberlangsungan alam, dan kesejahteraan masyarakat di sana. 

3. Bagi Universitas 

“Perancangan website informasi ekowisata Kepulauan Karimunjawa” 

diharapkan dapat berguna sebagai referensi para mahasiswa terutama dari 

program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) untuk perancangan 

website informasi bertema besar pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


