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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang 

Kabupaten Rembang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di Utara, 

Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di Timur, Kabupaten Blora di Selatan, 

serta Kabupaten Pati di Barat. Bagian Selatan wilayah Kabupaten 

Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur 

Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sedangkan wilayah 

Utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 

806 meter) dan sebagian merupakan wilayah pesisir. 

Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 101.408 hektar yang 

terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 persen), lahan bukan 

sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 persen) dan bukan lahan pertanian 

sebesar 32.412 hektar (31,96 persen). Menurut luas penggunaan lahan, 

lahan terbesar adalah tegalan yaitu 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan 

sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen (www.rembangkab.go.id diakses 

pada tanggal 21 April 2016).  

Secara umum Kabupaten Rembang memiliki iklim tropis dengan 

suhu rata-rata 23°C dan suhu maksimum tahunan adalah sebesar 33°C. 

curah hujan rata-rata dalam setahun adalah 1.625,57 mm dengan jumlah 

hari hujan rata-rata 80,79 hari (BPS Rembang, 2014). 

http://www.rembangkab.go.id/
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Kabupaten Rembang memiliki Tourism Information Centre (TIC) 

and Display Room yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang sebagai bentuk dukungan 

dalam usaha mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Rembang. 

Fungsi utamanya adalah sebagai sarana pembelajaran bagi anak didik 

dalam rangka melestarikan pariwisata dan warisan budaya serta 

membangun kemitraan tentang kepariwisataan untuk mewujudkan 

Kabupaten Rembang sebagai destinasi wisata. 

Perkembangan selanjutnya muncul destinasi wisata alam baru yaitu  

Hutan Mangrove yang berada di Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang. 

Dalam pengelolaan wisata tersebut belum optimal karena masih belum ada 

catatan jumlah pengunjung yang datang setiap hari atau setiap bulannya. 

B. Obyek Daya Tarik Wisata 

1. Taman Rekreasi Pantai Kartini (Dampo Awang) 

Merupakan tempat rekreasi yang menarik dengan pemandangan 

latar belakang laut, berada di jalan raya Semarang-Surabaya. Fasilitas 

yang ada di lokasi adalah kolam renang, flying fox, outbond kid, istana 

bola, banana boat, taman bermain anak, mandi bola, becak air, perahu 

wisata, serta stand cinderamata. 

2. Museum R.A. Kartini 

Di museum ini terdapat barang peninggalan yang dulu digunakan 

oleh R.A. Kartini seperti bak mandi, bothekan tempat jamu, kotak 
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jahitam, meja makan, meja merawat bayi, lukisan serta naskah asli 

tulisan tangan. 

3. Makam R.A Kartini 

Terletak di desa Bulu, Rembang, dilengkapi dengan fasilitas areal 

parkir yang luas, mushola dan bumi perkemahan. 

4. Pantai Caruban 

Terletak di Kecamatan Lasem kurang lebih 12 km dari kota 

Rembang memiliki pantai dengan panjang sekitar 2 km serta memiliki 

pasir yang lembut dan ombak yang tenang sehingga untuk berwisata 

seperti berenang ataupun  berjemur. 

5. Wana Wisata Mantingan 

Berada di desa Mantinga, Kecamatan Bulu merupakan kawasan 

wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan fasilitas berupa 

kolam renan g, waterboom, fasilitas olahraga dan area perkemahan. 

6. Pantai Karangjahe 

Pantai ini masih tergolong baru dan akhir-akhir ini menjadi 

primadona di Kabupaten Rembang. Di lokasi wisata ini banyak 

ditemukan serpihan karang yang berbentuk seperti jahe, 

pemandangannyapun tidak mengecewakan serta pasir pantainya 

berwarna putih. 

7. Puncak Argopuro Lasem 

Merupakan nama puncak Gunung Lasem yang lebih mirip dengan 

perbukitan dengan ketinggiam 806 mdpl. 
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8. Pantai binangun 

Terletak di jalur Lasem-Rembang yang berada dekat dengan 

kompleks wisata religi Petilasan Sunan Bonang. Saat ini kawasan 

tersebut sedang dikembangkan menjadi kompleks wisata terpadu 

dengan penambahan berbagai fasilitas seperti rest area, hotel, restoran 

dan lainnya. 

9. Petilasan Sunan Bonang 

Merupakan sebuah tempat wisata religi berupa tempat persujudan 

Sunan Bonang yang berada di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. 

Di tempat tersebut terdapat sebuah batu yang digunakan oleh Sunan 

Bonang untuk bersujud agar dapat mendekatkan diri pada yang 

Mahakuasa. 

10. Situs Sejarah Kota Lasem 

Kota Lasem dikenal sebagai tempat pendaratan etnis Tionghoa di 

Tanah Jawa, sehingga banyak peninggalan berbagai macam bangunan 

tionghoa yang masih terjaga kelestariannya.   

C. Gambaran Wilayah Desa Pasar Banggi 

Lokasi penelitian yaitu kawasan Hutan Mangrove berada di desa 

Pasar Banggi yang merupakan salah satu desa pesisir yang berjarak sekitar 

11 km dari ibukota Kecamatan Rembang serta memiliki jarak 9 km dari 

ibukota Kabupaten Rembang. Secara administratif Desa Pasar Banggi 

memiliki batas wilayah yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padaran, sebelah Timur 
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berbatasan dengan Desa Tritunggal serta sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Tireman. Luas wilayah Desa Pasar Banggi 410.905 hektar dengan 

penggunaan lahan untuk persawahan 275 hektar, tambak seluas 72 hektar, 

pemukiman 36 hektar, perkebunan 17 hektar, pekarangan 9 hektardan 

sisanya merupakan prasarana umum seperti kuburan dan perkantoran. 

Luas tersebut belum termasuk sekitar 60 hektar kawasan konservasi Hutan 

Mangrove yang ditanam warga di tanah negara (tepian laut) di belakang 

area tambak. Keberadaan Hutan Mangrove di desa tersebut berfungsi 

sebagai pelindung area tambak dan pemukiman.  

Berdasarkan profil desa tahun 2013 data bulan September 

(Rohmawati, 2014) yang diterbitkan oleh desa, dapat diketahui bahwa 

jumlah penduduk Desa Pasar Banggi sebesar 2.997 orang dengan 

komposisi 1.511 (51 persen) laki-laki dan sisanya sebesar 1.486 (49 

persen) perempuan yang terbagi dalam 859 rumah tangga. Jumlah 

penduduk tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan klasifikasi usia yang 

dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64 

tahun) sebanyak 2.102 jiwa atau sekitar 70 persen dari total jumlah 

penduduk dengan komposisi laki-laki 1.059 jiwa dan perempuan 1.043 

jiwa. Jumlah penduduk usia non produktif sebesar 895 jiwa (30 persen) 

dengan komposisi laki-laki 452 jiwa dan perempuan 443 jiwa. Mata 

pencaharian utama dari masyarakat Desa Pasar Banggi adalah Nelayan, 

tercatat sebanyak 753 orang. Profesi lain yang ditekuni antara lain 

peternak, petani, buruh tani, pengusaha kecil/menengah, pegawai negeri 
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sipil (PNS), montir dan pedagang keliling. Sebagian besar tingkat 

pendidikan penduduk di Desa Pasar Banggi adalah SD/Sederajat dan 

mayoritas menganut agama Islam. Prasarana transportasi berupa jalan desa 

terdiri dari jalan aspal sepanjang 2,5 km, jalan tanah sebanyak 2 unit serta 

jalan beton sepanjang 700 meter. Adapun jalan provinsi yang melewati 

desa sepanjang 3 km. Sarana transportasi yang digunakan warga desa 

kebanyakan adalah kendaraan pribadi baik berupa sepeda motor maupun 

mobil dan kendaraan umum yang melintas di sepanjang jalan provinsi. 

D. Gambaran Umum Ekosistem Hutan Mangrove Pasar Banggi 

Luas hutan Mangrove yang ada di desa Pasar Bangggi adalah 60 

hektar terletak disebelah utara Dukuh Kaliuntu dan merupakan area 

Mangrove yang paling luas dibandingkan dengan area Mangrove lain yang 

ada di Kabupaten Rembang. Ketebalan hutan Mangrove di kawasan 

tersebut sekitar 50-300 meter dengan panjang kurang lebih 3,15 km 

dengan jenis tanah Gromosol berpasir. Tumbuhan Mangrove memiliki 

reaksi berbeda terhadap variasi-variasi lingkungan fisik, sehingga 

memunculkan zona vegetasi tertentu yang juga dipengaruhi oleh jenis 

tanah, terpaan ombak serta penggenangan air pasang (Rohmawati, 2014). 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Setyawan (2015) 

diketahui bahwa terdapat 5 jenis tumbuhan Mangrove sejati dari 3 familia 

yaitu Rhizophora mucronata, R. stylosa, R. apiculata (Rhizophoraceae), 

Sonneratia alba (Sonneratiaceae) dan Avicennia marina (Avicenniaceae). 

Disamping jenis Mangrove sejati di lokasi penelitian juga dapat ditemukan 
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Mangrove ikutan (asosiasi) antara lain yaitu Morinda citrifolia 

(Mengkudu), Calotropis gigantean (Widuri), Hibiscus tiliaceus (Waru 

Laut), Clerodendrum inerme (Kayu Tulang), Sesuvium portulacastrum 

(Gelang Laut), Wedelia biflora (Seruni Laut), Ipomoea pes-caprae 

(Katang), Spinifex littoreus (Rumput Gulung), Pandanus tectorius 

(Pandan) dan Stachytarpheta jamaicensis (Jarong). Mangrove asosiasi 

merupakan tumbuhan yang juga toleran terhadap salinitas dan merupakan 

tumbuhan peralihan (transisi) antara hutan pantai dan hutan daratan. 

Sedangkan dari pengamatan pada 5 titik yang dilakukan pula di kawasan 

hutan Mangrove tercatat ada 22 jenis burung dari 14 familia dan total 

individu sebanyak 247. Dari keseluruhan jenis yang teramati tersebut 

terdapat 7 jenis burung yang statusnya dilindungi yaitu Egretta garzetta 

(Kuntul Kecil), Alcedo coerulescens (Raja Udang Biru), Rhipidura 

javanica (Kipasan Belang), Bubulcus ibis (Kuntul Kerbau), Todirhamphus 

sanctus (Cekakak Suci), Todirhamphus chloris (Cekakak Sungai) dan 

Sterna hirundo (Dara Laut Biasa). 

E. Potensi Ekowisata Hutan Mangrove Pasar Banggi 

Potensi dan daya tarik wisata adalah salah satu yang menjadi faktor 

utama dalam pengembangan pariwisata. Kawasan pariwisata adalah 

kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi 

untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 

satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya, daya dukung lingkungan hidup serta 
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pertahanan dan keamanan. Menurut Cooper dkk. (1993) ada 4 komponen 

objek dan daya tarik wisata yaitu terdiri atas Atraksi (sumberdaya wisata), 

Aksesibitas (Transportasi), Amenitas (fasilitas dasar dan fasilitas 

pendukung), Ancilary (organisasi kepariwisataan). Komponen yang 

termasuk dalam potensi dan daya tarik yang ada di hutan mangrove seperti 

yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Atraksi (sumberdaya wisata) 

Daya tarik yang dimiliki hutan Mangrove ini adalah 

pengunjung dapat dengan leluasa mengamati keunikan ekosistem 

Mangrove yaitu berupa bentuk perakaran yang khas dan unik dari 

beberapa jenis tumbuhan Mangrove. Selain itu juga tumbuhan 

Mangrove yang rimbun dan hijau memberi kesan sejuk dan nyaman 

sehingga menarik untuk berjalan-jalan sekitar hutan Mangrove serta 

fauna yang ada di hutan Mangrove seperti burung air, mamalia, reptil 

dan ikan juga menjadi daya tarik tersendiri dalam wisata di ekosistem 

Mangrove.  

Selain itu untuk mendukung kegiatan pengelolaan ekowisata 

hutan Mangrove pada tahun 2014 dibangun jembatan berwarna merah 

yang membelah hutan Mangrove melintas lurus menuju arah laut serta 

ada sebuah gazebo besar yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk 

berteduh maupun untuk menikmati pemandangan laut luas karena 

gazebo tersebut berada di hampir ujung dari jembatan merah tersebut.  

 



64 

 

    

Gambar 4.1 Gazebo dan Jembatan Merah Hutan 

Mangrove Pasar Banggi, Rembang 

 

Pengelola juga telah menyediakan tempat sampah di sepanjang 

jembatan Mangrove yang bertujuan agar pengunjung tetap dapat 

menjaga kebersihan lingkungan Mangrove. 

   

Gambar 4.2 Tempat Sampah yang ada di Hutan Mangrove 

Pasar Banggi, Rembang 

 

Tempat duduk bambu diantara pohon Mangrove juga 

disediakan oleh pengelola agar selain dapat berjalan-jalan santai 

menikmati pemandangan Mangrove, pengunjung juga dapat duduk 

santai disekitar jembatan maupun tempat duduk bamboo tersebut 

sambil menikmati kesejukan udara dan mengamati fauna yang ada di 

sekitar hutan. 
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Gambar 4.3 Jembatan Bambu dan Ikan Glodok di Hutan 

Mangrove Pasar Banggi, Rembang 

 

2. Amenitas 

Fasilitas pendukung seperti penginapan (hotel) berada di pusat 

kota Kabupaten Rembang sehingga pengunjung yang datang untuk 

melakukan penelitian maupun pengamatan tentang Mangrove biasanya 

memanfaatkan rumah penduduk atau tokoh masyarakat seperti 

kelompok tani untuk menginap. Warung makan yang ada juga masih 

belum banyak hanya ada beberapa itupun berada jauh dari lokasi 

Mangrove. Umumnya pedagang tersebut menjajakan makanan kecil 

dan minuman ringan dengan memanfaatkan gubuk yang sebenarnya 

digunakan untuk menjaga tambak.  

    

Gambar 4.4 Warung Makan dan Jalan Menuju Lokasi 

Hutan Mangrove Pasar Banggi, Rembang 

 

Tarif tiket masuk ke lokasi hanya dikenakan untuk parkir 

kendaraan pengunjung. Retribusi parkir untuk kendaraan roda 2 

(motor) sebesar Rp3.000,- dan kendaraan roda 4 (mobil) sebesar 
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Rp8.000,-. Fasilitas pendukung lainnya seperti toilet berada tak jauh 

dari tempat parkir motor sehingga jika pengunjung yang berada di 

hutan Mangrove dan ingin buang air kecil harus keluar dulu menuju 

parkiran yang jaraknya lumayan jauh. Sehingga masih banyak sarana 

dan prasarana pelengkap yang perlu ditambahkan untuk memberikan 

kenyamanan pengunjung yang datang. 

   

Gambar 4.5 Parkiran Motor dan WC di Hutan Mangrove 

Pasar Banggi, Rembang 

 

3. Aksesibilitas  

Petunjuk arah ke kawasan hutan Mangrove terletak di depan 

gerbang utama sebelum menuju lokasi tersebut, akan tetapi petunjuk 

arah yang ada masih belum memadai. Selain itu jalan menuju lokasi 

hutan Mangrove dari jalan raya juga berupa jalan aspal yang sudah 

rusak dan berlubang namun masih dapat dilalui kendaraan roda 2 

maupun roda 4 sampai area parkir yang telah disediakan oleh 

pengelola.  
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Gambar 4.6 Penunjuk Arah dan Gerbang Utama ke  

Lokasi Hutan Mangrove Pasar Banggi, Rembang 

 

Untuk mencapai hutan Mangrove (jembatan merah) 

pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih selama 10 sampai 15 

menit menyusuri jalan yang juga berupa jalan pematang dengan 

pemandangan tambak masyarakat sekitar sehingga ketika musim hujan 

tiba jalan juga akan becek dan licin. Jarak hutan Mangrove (jembatan 

merah) dari jalan raya kurang lebih 700 meter. 

   

Gambar 4.7 Jalan Tanah dan Tambak Menuju ke Lokasi 

Hutan Mangrove Pasar Banggi, Rembang 

 

Desa Pasar Banggi berjarak 11 km dari ibukota kecamatan 

Rembang dan 9 km jarak dari ibukota kabupaten Rembang serta 115 

km jarak dari ibukota provinsi  Jawa Tengah (Semarang). Jenis alat 

transportasi yang digunakan oleh pengunjung umumnya adalah 

kendaraan pribadi (baik motor maupun mobil). Lokasi hutan 

Mangrove yang juga dekat dengan jalur PANTURA dapat dengan 

mudah juga diakses dengan angkutan umum yaitu berupa bus antar 
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kota antar provinsi (AKAP) Surabaya-Semarang ataupun bus antar 

kota antar provinsi (AKDP). 

4. Ancilary  

Ancilary (lembaga atau organisasi yang mengelola pariwisata) 

hutan Mangrove sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sekitar 

melalui kelompok yang ada yaitu Kelompok Tani Tambak Sidodadi 

Maju. Kelompok Tani melakukan penjadwalan untuk menjaga lokasi 

parkir hutan Mangrove yaitu 4 orang juru parkir setiap harinya. Hal ini 

dilakukan agar pengelolaan tempat wisata juga optimal meskipun 

hanya sebatas penarikan tiket parkir kendaraan pengunjung. 

 

Gambar 4.8 Jadwal Untuk Jaga Parkir di Hutan Mangrove 

Pasar Banggi, Rembang 

 

Pengelolaan hasil uang tiket parkir pengunjung dilakukan 

dengan sistem bagi hasil yang merata antara pemerintah, desa dan 

penjaga parkir.  

 

 



69 

 

F. Karakteristik Responden (Pengunjung Hutan Mangrove) 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan interview dan 

pengisian kuesioner kepada 150 responden yang merupakan pengunjung 

Ekowisata Hutan Mangrove Pasar Banggi, Rembang. Penelitian ini 

dimulai pada tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016. 

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 

4.1: 

TABEL 4.1 

Karakteristik Responden 

Karakteristik 

Responden 

Klasifikasi Jumlah Persentase 

(%) 

Tingkat 

Pendidikan 

SD Tidak Tamat 

SD/Sederajat 

SMP/Sederajat 

SMA/Sederajat 

D3/S1 

0 

6 

32 

106 

6 

0 

4 

21,3 

70,7 

4 

Jumlah  150 100 

Usia 14-19 tahun 

20-25 tahun 

26-31 tahun 

32-37 tahun 

≥ 38 tahun 

88 

52 

8 

1 

1 

58,7 

34,7 

5,3 

0,7 

0,7 

Jumlah  150 100 

Jenis Pekerjaan Pelajar 

Mahasiswa 

Pegawai Swasta 

Pegawai BUMN 

Ibu Rumah Tangga 

Guru 

79 

26 

38 

1 

4 

2 

52,7 

17,3 

25,3 

0,7 

2,7 

1,3 

Jumlah  150 100 

Tingkat 

Pendapatan 

≤ Rp 399.999,00 

Rp 400.000,00 – Rp 699.999,00 

Rp 700.000,00 – Rp 999.999,00 

Rp 1.000.000,00 – Rp 2.999.999,00 

≥ Rp 3.000.000 

8 

39 

37 

65 

1 

5,3 

26 

24,7 

43,3 

0,7 

Jumlah  150 100 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan 

67 

83 

44,7 

55,3 

Jumlah  150 100 
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Karakteristik 

Responden 

Klasifikasi Jumlah Persentase 

(%) 

Status Pernikahan Belum Menikah 

Sudah Menikah 

136 

14 

90,7 

9,3 

Jumlah  150 100 

Frekuensi 

Kunjungan 

1 – 2 

3 – 4 

5 – 6 

7 – 8 

74 

49 

22 

5 

49,3 

32,7 

14,7 

3,3 

Jumlah  150 100 

Biaya Kunjungan Rp 10.000,00 – Rp 30.000,00 

Rp 31.000,00 – Rp 51.000,00 

Rp 52.000,00 – Rp 72.000,00 

Rp 73.000,00 – Rp 93.000,00 

80 

48 

16 

6 

53,3 

32 

10,7 

4 

Jumlah  150 100 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang 

merupakan pengunjung dari hutan Mangrove mayoritas merupakan remaja 

yang berpendidikan SMA/Sederajat dengan prosentase mencapai 70,7 

persen yang kemudian diikuti oleh SMP/Sederajat 21,3 persen, 

SD/Sederajat dan Sarjana masing-masing sebesar 4 persen. Selain itu 

responden yang datang ke hutan mangrove memiliki rentang usia 

mayoritas yaitu mulai dari 14 tahun sampai 40 tahun, akan tetapi yang 

paling mendominasi adalah rentang usia 14 tahun sampai 19 tahun (58,7 

persen). 

Jenis pekerjaan responden yang datang dominan adalah pelajar 

(52,7 persen), diikuti oleh pegawai swasta (25,3 persen), mahasiswa 

sebesar (17,3 persen), Guru sebesar (1,3 persen) serta pegawai BUMN dan 

ibu rumah tangga yang masing-masing besarnya (0,7 persen). Sehingga 

tingkat pendapatan respondenpun turut  bervariasi dalam kisaran 

Rp300.000 sampai Rp3.000.000. Tingkat penghasilan responden yang 
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dominan dalam penelitian ini adalah kisaran Rp1.000.000,00 sampai 

Rp2.999.999,00 (43,3 persen). 

Jenis kelamin responden yang datang ke hutan mangrove mayoritas 

adalah perempuan yaitu sebesar 55,3 persen dan laki-laki hanya sebesar 

44,7 persen saja. Responden yang datang kebanyakan belum menikah 

dengan prosentase sebesar 90,7 persen dan responden yang sudah menikah 

hanya sebesar 9,3 persen. Responden di hutan mangrove mayoritas baru 1 

sampai 2 kali datang kesana. Hal ini dapat terlihat dari prosentase 

frekuensi kunjungan yang paling besar adalah 1 sampai 2 kali dengan 

prosentase sebesar 49,3 persen. Biaya kunjungan yang dikeluarkan oleh 

responden untuk ke hutan mangrove kebanyakan adalah kisaran 

Rp10.000,00 sampai Rp30.000,00 dengan prosentase sebesar 53,3 persen. 

G. Persepsi Responden 

1. Persepsi Responden terhadap Kondisi Jalan 

Berikut ini adalah data persepsi responden yang merupakan 

pengunjung hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang terhadap kondisi 

jalan yang meliputi keadaan jalan dan ketersediaan petunjuk arah untuk 

menuju ke lokasi Hutan Mangrove: 

TABEL 4.2 

Persepsi Responden terhadap Kondisi Jalan 

Persepsi Jumlah Responden Prosentase (%) 

Sangat Buruk 0 0 

Buruk 2 1,3 

Kurang Baik 52 34,7 

Baik 91 60,7 

Sangat Baik 5 3,3 

Jumlah 150 100 
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Berdasarkan dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebanyak 91 

responden berpendapat bahwa kondisi jalan menuju hutan mangrove baik 

dengan prosentase sebesar 58 persen. Sebanyak 52 responden berpendapat 

bahwa kondisi jalan kurang baik dengan prosentase sebesar 34,7 persen. 

Responden yang berpendapat bahwa kondisi jalan sangat buruk 0 persen 

dan responden yang berpendapat kondisi jalan buruk hanya 2 responden 

atau hanya 1,3 persen. Sedangkan responden yang berpendapat bahwa 

kondisi jalan sangat baik hanya 5 responden atau 3,3 persen. 

Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya perbaikan kondisi jalan 

yang meliputi perbaikan jalan masuk ke lokasi hutan mangrove dan 

penambahan adanya petunjuk arah untuk masuk ke lokasi hutan mangrove 

agar memudahkan pengunjung yang datang dari luar daerah Rembang. 

Dari hasil pengamatan peneliti, kondisi jalan disalah satu gerbang yang 

menuju parkiran hutan mangrove juga masih harus melewati jalan yang 

berbatu. Selain itu untuk mencapai ke lokasi hutan mangrove, pengunjung 

harus melewati jalan tanah yang notabene merupakan jalan pematang 

tambak warga sekitar mangrove, sehingga bila musim hujan jalan menuju 

ke hutan mangrove akan becek dan licin. Sepanjang jalan menuju area 

hutan mangrove juga tidak ada pagar pembatas dengan tambak sehingga 

bila ada pengunjung yang datang bersama anak kecil akan berbahaya. 

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang diisi oleh pengunjung, 

banyak pengunjung yang memberikan saran untuk adanya perbaikan jalan 

ke area hutan mangrove agar setidaknya ketika musim hujan jalan kesana 
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tidak lagi becek dan licin serta adanya pembatas jalan disepanjang jalan 

pematang sawah agar anak-anak kecil juga lebih aman untuk menuju ke 

area hutan mangrove. 

2. Persepsi Responden terhadap Akses Transportasi Umum 

Persepsi responden terhadap akses transportasi umum untuk 

menuju ke hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 berikut ini: 

TABEL 4.3 

Persepsi Responden terhadap Transportasi Umum 

Persepsi Jumlah Responden Prosentase (%) 

Sangat Sulit 1 0,7 

Sulit 19 12,7 

Biasa 59 39,3 

Mudah 61 40,7 

Sangat Mudah 10 6,7 

Jumlah 150 100 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian responden 

beranggapan bahwa akses trasnportasi menuju lokasi wisata hutan 

mangrove mudah yaitu sebanyak 61 responden dengan prosentase sebesar 

40,7 persen. Sedangkan 59 responden atau 39,3 persen berpendapat bahwa 

akses transportasi biasa saja artinya tidak terlalu mudah juga tidak terlalu 

sulit. Untuk responden yang berpendapat bahwa akses transportasi tersebut 

sangat sulit hanya 1 responden atau 0,7 persen dan yang beranggapan 

akses transportasi tersebut sulit ada 19 responden dengan prosentase 

sebesar 12,7 persen. Selain itu terdapat 10 responden yang berpendapat 

akses transportasi sangat mudah atau 6,7 persen prosentasenya. 
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Berdasarkan pengamatan dari peneliti, akses transportasi baik 

berupa kendaraan umum seperti bis maupun kendaraan pribadi seperti 

motor dan mobil itu mudah. Hal ini karena lokasi wisata hutan mangrove 

yang berada di pinggir jalan raya Pantura yang merupakan jalan utama 

penghubung Semarang-Surabaya, sehingga banyak bis jurusan tersebut 

yang lewat jalur ini, terdapat juga bis kecil tujuan kota sekitar Rembang 

yang juga melewati jalur ini sehingga pengunjung juga dapat mudah untuk 

menuju lokasi wisata hutan mangrove. Selain itu kendaraan pribadi juga 

mudah untuk masuk ke lokasi wisata karena letak lokasi wisata yang 

berdekatan dengan jalan raya Pantura itu. 

3. Persepsi Responden terhadap Luas Parkir 

Berikut ini adalah data responden yang merupakan pengunjung 

hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang terhadap luas parkir lokasi wisata 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

TABEL 4.4 

Persepsi Responden terhadap Luas Parkir 

Persepsi Jumlah Responden Prosentase (%) 

Sangat Tidak Memadai 3 2 

Tidak Memadai 14 9,3 

Kurang Memadai 64 42,7 

Memadai 63 42 

Sangat Memadai 6 4 

Jumlah 150 100 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa persepsi responden 

terhadap luas parkir lokasi wisata hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang 

sebagian besar adalah kurang memadai yaitu sebanyak 64 responden 

dengan prosentase sebesar 42,7 persen berbeda tipis dari responden yang 
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beranggpan bahwa luas parkiran memadai yaitu sebanyak 63 responden 

atau 42 persennya. Responden yang berpendapat luas parkiran sangat tidak 

memadai ada 3 responden atau 2 persen serta 14 responden atau 9,3 persen 

berpendapat bahwa luas parkiran tersebut tidak memadai. Sedangkan ada 6 

responden atau 4 persen yang berpendapat bahwa luas parkiran wisata 

sangat memadai. 

Luas parkir lokasi wisata hutan mangrove dari pengamatan peneliti 

memang masih kurang memadai apalagi ketika hari libur pengunjung ke 

hutan mangrove bisa berkali lipat jumlahnya dibandingkan hari biasa. 

Selain itu tempat parkir juga masih tanah dengan atap seadanya sehingga 

ketika musim hujan juga akan becek serta tempat parkir berada masih 

lumayan jauh dari area hutan mangrove. Sehingga dari parkiran 

pengunjung harus berjalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit untuk sampai 

ke area hutan mangrove. Berdasarkan pengisian kuesioner juga banyak 

responden yang mengeluhkan mengenai jauhnya jarak dari lokasi parkir ke 

area hutan mangrove dan banyak juga reponden yang menyarankan untuk 

adanya perbaikan lokasi parkir agar lebih dekat dan diperluas lagi agar 

responden dapat dengan nyaman memarkirkan kendaraannya. 

4. Persepsi Responden terhadap Ketersediaan Toilet 

Data responden berdasarkan persepsi terhadap ketersediaan toilet 

yang cukup memadai di lokasi wisata hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
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TABEL 4.5 

Persepsi Responden terhadap Ketersediaan Toilet 

Persepsi Jumlah Responden Prosentase (%) 

Ya 42 28 

Tidak 108 72 

Jumlah 150 100 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa 108 responden atau sebesar 

72 persen berpendapat bahwa ketersediaan toilet di lokasi hutan mangrove 

tidak memadai da nada 42 responden atau 28 persen berpendapat bahwa 

ketersediaan toilet di lokasi hutan mangrove memadai.  

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap ketersediaan toilet di 

hutan mangrove juga tidak memadai, hal ini dikarenakan toilet yang ada 

hanya 1 dan itupun berada di dekat parkiran yang tentu saja jauh dari area 

hutan mangrove. Sehingga jika pengunjung ingin buang air kecil harus 

berjalan keluar dulu dari hutan mangrove menuju ke parkiran untuk 

menemukan toilet. Selain itu juga berdasarkan kuesioner, responden 

menyarankan untuk menambah toilet dan dibangunnya toilet di sekitaran 

area mangrove sehingga pengunjung tidak harus berjalan jauh untuk 

menemukan toilet. Maka dari itu perlu adanya penambahan toilet di area 

hutan mangrove agar tidak mengurangi kenyamanan pengunjung ketika 

membutuhkan toilet. 

5. Persepsi Responden terhadap Tempat Makan 

Berdasarkan persepsi responden terhadap kemudahan dalam 

menemukan atau mencari tempat makan yang memadai dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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TABEL 4.6 

Persepsi Responden terhadap Tempat Makan 

Persepsi Jumlah Responden Prosentase (%) 

Ya 67 44,7 

Tidak 83 55,3 

Jumlah 150 100 
 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa responden berpendapat 

tidak mudah untuk menemukan atau mencari tempat makan yaitu ada 

sebanyak 83 responden dengan prosentase sebesar 55,3 persen. Sedangkan 

responden yang berpendapat mudah dalam menemukan atau mencari 

tempat makan ada 67 responden atau sebesar 44,7 persen. 

Berdasarkan pengisian kuesioner, banyak pengunjung yang 

menyarankan untuk adanya penambahan tempat makan di area lokasi 

hutan mangrove dengan tetap memperhatikan tempat mereka berjualan 

agar tidak mengganggu kegiatan wisata pengunjung yang datang. Adanya 

penambahan tempat makan dikarenakan masih minimnya tempat makan 

yang ada di area hutan mangrove.  

6. Persepsi Responden terhadap Kebersihan Lokasi Wisata 

Dari hasil penelitian di area wisata hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang dapat diperoleh data persepsi responden terhadap tingkat 

kebersihan di area tesebut seperti dibawah ini: 
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TABEL 4.7 

Persepsi Responden terhadap Kebersihan Lokasi Wisata 

Persepsi Jumlah Responden Prosentase (%) 

Sangat Kotor 2 1,3 

Kotor 25 16,7 

Biasa 72 48 

Bersih 47 31,3 

Sangat Bersih 4 2,7 

Jumlah 150 100 
 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa 72 responden atau sebesra 48 

persen berpendapat bahwa tingkat kebersihan di hutan mangrove adalah 

biasa artinya tidak kotor dan tidak juga bersih. Responden yang 

berpendapat bahwa hutan mangrove kotor ada 25 responden atau 16,7 

persen dan yang berpendapat sangat kotor ada 2 reponden atau 1,3 persen. 

Sedangkan responden yang berpendapat bahwa hutan mangrove itu bersih 

dan sangat bersih masing-masing ada 47 responden dan 4 responden atau 

31,3 persen dan 2,7 persen.  

Berdasarkan pengisian kuesioner banyak responden yang 

menyarankan untuk penambahan tempat sampah agar hutan mangrove 

tetap terjaga kebersihannya. Selain itu juga agar ditambahkan pula tanda 

peringatan agar pengunjung tidak membuang sampah di sembarang tempat 

terutama biasanya membuang sampah di  sela-sela pohon mangrovenya. 

7. Persepsi Responden terhadap Kondisi Hutan 

Berikut ini adalah data persepsi responden terhadap kondisi hutan 

mangrove Pasar Banggi, Rembang: 
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TABEL 4.8 

Persepsi Responden terhadap Kondisi Hutan 

Persepsi Jumlah Responden Prosentase (%) 

Tidak Bagus 0 0 

Kurang Bagus 18 12 

Biasa 63 42 

Bagus 65 43,3 

Sangat Bagus 4 2,7 

Jumlah 150 100 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat terlihat bahwa 65 responden 

atau 43,3 persen responden mengatakan bahwa hutan mangrove tersebut 

bagus dan 0 persen yang mengatakan hutan mangrove itu tidak bagus. 

Sedangkan 18 responden atau 12 persen berpendapat bahwa hutan 

mangrove kurang bagus. Responden yang berpendapat hutan mangrove itu 

biasa dan sangat bagus masing-masing berjumlah 63 responden (42 

persen) dan 4 responden (2,7 persen). 

8. Tingkat Kepuasan Responden 

Berikut ini adalah data tingkat kepuasan responden yang 

berkunjung ke hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang: 

TABEL 4.9 

Tingkat Kepuasan Responden 

Tingkat Kepuasan Jumlah Responden Prosentase (%) 

Sangat Tidak Puas 1 0,7 

Tidak Puas 2 1,3 

Kurang Puas 62 41,3 

Puas 79 52,7 

Sangat Puas 6 4 

Jumlah 150 100 
 

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa 

sebanyak 79 responden atau sebesar 52,7 persen merasa puas dengan 

sarana yang disediakan oleh pengelola. Satu responden (0,7 persen) 
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merasa sangat tidak puas, 2 responden (1,3 persen) merasa tidak puas. 

Selain itu responden yang merasa kurang puas ada 62 responden atau 41,3 

persen dan responden yang merasa sangat puas ada 6 responden atau 4 

persen. 

Oleh karena itu, perlu diadakannya perbaikan kualitas sarana, 

penambahan kuantitas sarana serta perbaikan sarana dan prasarana di 

lokasi wisata hutan mangrove agar pengunjung yang datang tidak merasa 

kecewa dan juga nyaman untuk berwisata di hutan mangrove Pasar 

Banggi, Rembang. 


