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ABSTRAKSI 

 

Kabupaten Gresik memiliki objek dan daya tarik wisata yang berpotensi untuk 

dikembangkan baik sebagai wisata buatan, wisata alam, maupun wisata sejarah budaya. Salah 

satu objek wisata itu adalah bukit jamur yang merupakan fenomena alam yang biasa disebut 

Mushroom Rock, fenomena batu yang awalnya di gali sampai terkikis oleh angin yang 

membawa dan membuang material-material kecil dari batu, karena bagian atas batu lebih 

kuat dan padat dibandingkan bagian bawahnya maka bagian bawah batu akan lebih cepat 

terkikis sehingga membentuk sebuah batu yang mirip dengan jamur. 

Penelitian ini dilakukan di Bukit Jamur yang secara administratif terletak di lahan 

bekas penambangan galian C di Desa Kaliwot, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 

Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat 

maupun roda dua dalam kurun waktu ±3 jam dengan mengikuti rute perjalanan melalui 

Surabaya menuju Gresik melalui jalur pantura kemudian melintasi jembatan yang berada di 

atas Sungai Bengawan Solo kemudian menuju lokasi penambangan batu gamping di Desa 

Kaliwot, Kecamatan Bungah. Lokasi ini terletak pada koordinat 7°2’33.5” S 112°33’59,6” E. 

Pemilik galian di lokasi bukit jamur adalah Irsyad Raharja, lokasi ini mulai digali sejak tahun 

1992. Bekas galian itu ditutup tahun 2008 dan sejak 2015 dibuka untuk masyarakat umum. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi wisata bukit jamur sebagai 

tujuan wisata baru di Kabupaten Gresik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang 

maksudnya adalah mengumpulkan dan memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah 

dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. 

Beberapa informan seperti wisatawan yang sering datang dan wisatawan yang baru pertama 

kali berkunjung di Bukit Jamur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukit jamur mempunyai potensi sebagai tujuan wisata 

baru, karena wisatawan bisa melakukan aktivitas di bukit jamur seperti wisatawan ingin 

melakukan foto dengan keluarga, teman dan kerabat maupun foto sendiri, Wisatawan yang 

mempunyai hobi offroad bisa mengunjungi objek wisata bukit jamur dengan komunitasnya, 

Wisatawan juga bisa menikmati objek wisata bukit jamur dengan menikmati sunset, dan 

Wisatawan bisa membeli oleh-oleh khas Kota Gresik seperti Jubung, Pudak, Otak-Otak 

Bandeng, pudak sebagai buah tangan. Keunikan Bukit Jamur yang berada di lahan bekas 

galihan menunjukkan rasa keinginan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata bukit 

jamur. Sehingga bukit jamur ini layak disebut sebagai tujuan wisata baru di Kabupaten 

Gresik. 


	TA EVILIA KUSDWI PUSPITASARI.pdf
	JUDUL
	HALAMAN MAKSUD
	HALAMAN PERNYATAAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	ABSTRAKSI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV

	DAFTAR PUSTAKA

