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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah 

yang mempunyai luas wilayah paling kecil di Pulau Jawa bahkan di Indonesia. 

Kabupaten Kudus berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati di sebelah timur, 

Kabupaten Demak dan Kabupaten Purwodadi di sebelah selatan dan berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Jepara di sebelah barat dan utara. Menurut para 

sejarawan, Kota Kudus dahulu berasal dari sebuah desa kecil di tepi Sungai 

Gelis yang bernama Desa Tajug. Para pedagang yang berasal dari Timur 

Tengah, Tiongkok, maupun pedagang Nusantara juga berdagang kain, barang 

pecah belah, dan hasil pertanian di Desa Tajug. Sejak saat itulah Desa Tajug 

menjadi salah satu lokasi perdagangan yang cukup ramai di Pulau Jawa  

(nahkodaku, 2015).  

Dari asal usul kota Kudus yang memiliki semboyan GusJiGang (Bagus 

Ngaji dan Dagang), masyarakat Kudus mengembangkan usaha di bidang 

Dagang. Seiring perkembangan waktu, masyarakat Kudus mengembangkan 

usaha di bidang kuliner makanan khas Kudus. Seperti yang di ulas pada 

pojoksatu.id menyatakan kuliner Kudus juga tergolong khas, karena tidak semua 

tempat atau kota bisa dijumpai jenis-jenis masakan itu. Seperti Lenthog Tanjung, 

atau lentog. Soto Kudus salah satu kuliner khas Kudus yang sudah terkenal 

senusantara. Ada dua jenis soto kudus, yaitu soto ayam dan soto kerbau  

(Atmasari, 2016).  

Wisatawan Kudus pada tahun 2015 mengalami penurunan, seperti yang 

dikutip pada isknews.com menyatakan grafik angka kunjungan wisata di Kudus 

mengalami penurunan. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Kudus, yang dihimpun isknews.com, Rabu (29/7), menyebutkan, dilihat dari 

angkanya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kudus, dalam tiga tahun 

terakhir, menunjukkan penurunan. Pada 2012, jumlah wisatawan itu mencapai 

sebanyak 1.187.670 orang, kemudian pada 2013 turun menjadi sebanyak 

1.114.269 orang, dan pada 2014 turun lagi menjadi sebanyak 1.026.328 

orang.�Berdasarkan survai di lapangan, dari jumlah wisatawan yang tersebut di 
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atas, sekitar 80% diantaranya didominasi wisatawan yang berkunjung ke tempat 

obyek wisata budaya, yakni Masjid Menara Kudus, dan Makam Sunan Muria. 

Sisanya yang 20%, berkunjung ke obyek wisata alam, yakni Air Terjun Montel, 

Rejenu (air tiga rasa), Rahtawu, Situs Patiayam, dan tempat wisata buatan, 

Taman Krida Wisata, di Komplek GOR Wergu Wetan, dan Taman Ria Anak-

Anak di Colo, Kecamatan Dawe.�Mengenai keberadaan obyek wisata Colo, 

keunggulannya sebagai wisata religi sudah terbukti mampu menyumbangkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di sektor pariwisata. Pada 2014 lalu, 

obyek wisata Colo, menyumbangkan PAD sebesar Rp 351.824.000, dari total 

PAD sebesar Rp 1,1 miliar  (Santoso, 2015).  

Dengan masalah yang dialami, untuk meningkatkan sektor wisatawan di 

kota Kudus maka kami melakukan penelitian di bidang kuliner. Dengan 

mengangkat tema kuliner ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

wisatawan di Kota Kudus. Untuk itu kami melakukan penelitian dalam 

memberikan kemudahan akses kuliner kota Kudus. Hasil dari penelitian ini 

adalah sebuah aplikasi pencarian wisata kuliner yang ada di kota Kudus berbasis 

android. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian Aplikasi Wisata Kuliner Kota 

Kudus Berbasis Android antara lain: 

1. Belum adanya aplikasi berbasis android untuk wisata kuliner kota Kudus. 

2. Bagaimana mengembangkan potensi wisata kuliner di Kudus dengan 

aplikasi berbasis android? 

3. Bagaimana peran pemerintah daerah, pengusaha kuliner dan pemangku 

kepentingan lain dalam mengembangkan potensi wisata kuliner berbasis 

android? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian Aplikasi Wisata Kuliner Kota Kudus 

Berbasis Android antara lain: 

1. Mengenalkan wisata kuliner kota Kudus kepada masyarakat luas. 

2. Aplikasi wisata kuliner dapat didukung oleh pemerintah daerah, pengusaha 

kuliner agar selalu update data dari wisata kuliner tersebut demi 

keberlangsungan informasi terupdate. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian Aplikasi Wisata Kuliner Kota Kudus 

Berbasis Android antara lain: 

1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi lokasi wisata kuliner di Kudus. 

2. Meningkatkan kemampuan Universitas Muria Kudus dalam penelitian, 

pengembangan dan penerapan IPTEKS 

 

E. Luaran Penelitian 

Target luaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi android edukasi wisata kuliner daerah Kudus.	

2. Jurnal AMIK Ibrahimy Technologi (AiTech). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


