
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul baik dari 

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah maupun masyarakat tuan rumah dalam proses 

menarik dan melayani wisatawan serta para pengunjung lainnya (Pendit, 1999). 

Secara umum pariwisata terbagi menjadi dua jenis, yakni pariwisata alam dan 

pariwisata buatan (budaya). Pariwisata alam adalah suatu obyek wisata yang banyak 

mengacu pada kenampakan fisik di muka bumi yang beragam dan mempunyai 

keistimewaan tersendiri. Adapun wisata buatan adalah wisata yang menggambarkan 

hasil budaya manusia seperti museum, tarian maupun wisata lain (Pendit, 1999). 

Beberapa alasan yang melandasi sektor pariwisata untuk dijadikan sebagai 

sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah : 

1. Makin berkurangnya sumber daya alam khususnya minyak bumi sebagai 

penghasil devisa negara tertinggi. 

2. Alam yang indah serta beranekaragamnya kebudayaan di Indonesia. 

3. Prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat 

secara konsisten (Sujali, 1989). 

Kabupaten Wonogiri di Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah 

yang mempunyai potensi pariwisata cukup baik. Potensi pariwisata yang ada di 

daerah ini berwujud waduk, pegunungan, pantai, air terjun maupun kesenian 

budayanya. Dalam melakukan pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri mempunyai dasar kebijaksanaan sebagai berikut : 

1. Memprioritaskan pengembangan obyek. 

2. Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisata. 

3. Meningkatkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata. 
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Dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonogiri berusaha 

mengembangkan obyek wisata yang ada sehingga dapat dijadikan obyek wisata 

andalan. Obyek – obyek tersebut antara lain tersebar di wilayah tengah – utara 

Kabupaten Wonogiri.  

Pembagian wilayah tengah dan utara dari masing – masing obyek wisata di 

Kabupaten Wonogiri didasarkan pada bentukan asal lahan dari kedua wilayah 

tersebut yang berbeda, dimana wilayah tengah dipengaruhi oleh bentukan asal 

solusional (karst) dan denudasional. Adapun wilayah utara dipengaruhi oleh bentukan 

asal volkan yaitu lereng bawah volkan lawu (Sumber : Bappeda Kab. Wonogiri, 

2006). Distribusi masing – masing obyek tersebut dapat diperinci sebagai berikut :  

1. Obyek wisata Taman Wisata Waduk Gadjah Mungkur di Kecamatan 

Wonogiri (berada di wilayah tengah)  

2. Obyek wisata karamba apung dan arena pancingan di Kecamatan Wonogiri 

(berada di wilayah tengah)  

3. Obyek wisata Alas Kethu di Kecamatan Wonogiri (berada di wilayah tengah) 

4. Obyek wisata Sendang Siwani di Kecamatan Selogiri (berada di wilayah 

tengah) 

5. Obyek wisata Kayangan Dlepih di Kecamatan Tirtomoyo (berada di wilayah 

tengah) 

6. Obyek wisata Hutan Seper di Kecamatan Jatipurno (berada di wilayah utara) 

7. Obyek wisata Hutan Donoloyo di Kecamatan Slogohimo – Jatiroto (berada di 

wilayah tengah) 

8. Obyek wisata Air Terjun Giri Manik di Kecamatan Slogohimo (berada di 

wilayah utara) 

9. Obyek wisata Goa Padarangin di Kecamatan Slogohimo (berada di wilayah 

tengah) 

Berdasarkan pengamatan, kegiatan pariwisata di Kabupaten Wonogiri belum 

begitu berkembang dan masih terfokus pada obyek wisata Waduk Gadjah Mungkur 

serta karamba apung dan arena pancingan. Padahal obyek – obyek wisata lain cukup 
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menarik untuk dijadikan wisata andalan. Kondisi ini salah satunya dapat ditunjukkan 

dengan perbedaan jumlah pengunjung pada masing – masing obyek wisata di atas 

yang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Wilayah Tengah 
– Utara Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 

 

No Nama Obyek Wisata 
Lokasi 

Kecamatan 

 

Wilayah 

Jumlah 

Pengunjung 

(orang) 

1 Taman Wisata Waduk Gadjah Mungkur Wonogiri Tengah 182.418 

2 Karamba Apung dan Pemancingan Wonogiri Tengah 5.986 

3 Alas Kethu Wonogiri Tengah 3.661 

4 Sendang Siwani Selogiri Tengah 3.319 

5 Kayangan Dlepih  Tirtomoyo Tengah 1.094 

6 Hutan Seper Jatipurno Utara tidak tercatat 

7 Hutan Donoloyo Slogohimo  Tengah tidak tercatat 

8 Air Terjun Giri Manik Slogohimo  Utara 1.627 

9 Goa Padarangin Slogohimo  Tengah tidak tercatat 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Wono giri, 2003 

Keadaan tersebut mungkin saja disebabkan karena keterbatasan sumber dana 

dan sumber daya manusia yang ada. Meskipun demikian pengembangan potensi 

pariwisata di wilayah tengah – utara Kabupaten Wonogiri yang ada sebenarnya bisa 

dilakukan secara bertahap. Untuk mendukungnya tentu diperlukan suatu gambaran 

potensi baik internal maupun eksternal dari masing – masing obyek wisata yang telah 

disebutkan. Menyadari keadaan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “ Kajian Potensi  Pariwisata di Wilayah Tengah – Utara 

Kabupaten Wonogiri” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan maka dapat 

dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah potensi internal, eksternal maupun gabungan yang dimiliki 

masing – masing obyek wisata wilayah tengah - utara Kabupaten Wonogiri ? 

2. Bagaimanakah keterkaitan antar obyek wisata secara keruangan di wilayah 

tengah - utara Kabupaten Wonogiri ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui potensi internal, eksternal maupun gabungan yang dimiliki 

masing – masing obyek wisata wilayah tengah - utara Kabupaten Wonogiri  

2. Mengetahui keterkaitan antar obyek wisata secara keruangan di wilayah 

tengah - utara Kabupaten Wonogiri  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.   Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas 

Gegrafi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.    Memberikan sumbangan informasi bagi pengembangan obyek – obyek wisata 

di Kabupaten Wonogiri terutama di wilayah tengah – utara. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Ilmu Geografi dalam hal pendekatannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu  

: pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. 

Dalam pendekatan ini, perpaduan elemen-elemen geografi merupakan ciri khasnya 

sehingga dapat disebut sebagai geografi terpadu. Kajian Geografi pada dasarnya 

adalah membicarakan fenomena alam dan  non alam (manusia) dalam lingkup 

keruangan. Dalam geografi terpadu, untuk mendekati atau menghampiri suatu 

masalah digunakan bermacam-macam pendekatan yaitu pendekatan analisis 

keruangan (spatial analysis), analisis ekologi (ecology analysis ) serta analisis 

kompleks wilayah (regional complexs analysis). Pendekatan yang digunakan dalam 
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geografi terpadu tidak membeda-bedakan antara elemen fisikal dan non fisikal 

(Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979). 

Menurut Hadinoto (1996), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

untuk sementara waktu yang diselanggarakan dari suatu tempat ke tempat lain untuk 

menikmati perjalalnaan tersebut, bertamasya, dan berekreasi atau untuk memenuhi 

keinginan yang beragam. Tujuan wisata ini adalah untuk mendapatkan kesegaran 

lingkungan, kesegaran udara. Sedangkan wisata kebudayaan lebih mengarah pada 

kepuasan rohani atau sekedar untuk mengetahui adat dari berbagai daerah.  

Semua obyek wisata mempunyai keunggulan sendiri-sendiri sesuai dengan 

situasi dan kondisinya. Keunggulan ini  dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi 

obyek wisata yang ditawarkannya (Sujali, 1996). Suatu tempat dapat menjadi obyek 

wisata harus mempunyai potensi untuk dapat menarik pengunjung, baik itu potensi 

yang dimiliki oleh alam maupun potensi yang dibuat oleh manusia. Potensi alam 

yang dimiliki oleh suatu obyek wisata merupakan kekuatan yang paling besar untuk 

menarik pengunjung, kemudian dilengkapi dengan sarana dan prasarana.  

Sistem pariwisata terdiri dari lima komponen yakini : (1) Atraksi wisata, (2) 

Promosi dan pemasaran, (3) Pasar wisata, (4) Transportasi dan (5) Ada1ah 

masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan jasa pendukung 

wisata. Menurut Dirjen Pariwisata Republik Indonesia 1985 dalam Jurnal Nasional 

Pariwisata Vol. 1, Mei 2001 (dalam Susanto, 2003, dalam Fajar, 2005) ada tiga 

bentuk dasar yang harus dimiliki oleh suatu industri pariwisata, yaitu : 

1. Obyek Wisata Alam (Natural Resources) 

Bentuk dan wujud dari obyek wisata ini berupa pemandangan alam, seperti 

obyek wisata berwujud pada lingkungan, pantai, pegungungan, lingkungan 

hidup yang berupa flora dan fauna. 

2. Obyek Wisata Budaya (Culture Resources) 

Bentuk dan wujud obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

maupun kehidupan manusia. 
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3. Obyek Wisata Buatan Manusia (Man Made Resources) 

Bentuk dan wujud obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia 

dimana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia. 

Pendit (1999) menyatakan bahwa dalam pariwisata ada tiga hubungan utama 

yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk menjadi tujuan wisata, yaitu :  (1) 

Memiliki atraksi atau obyek menarik, (2) Mudah dicapai dengan alat-alat kendaraan, 

dan (3) Menyediakan tempat untuk tinggal sementara. Adapun atraksi atau obyek 

menarik yang dimaksud adalah sesuatu yang dihubungkan dengan keindahan alam, 

kebudayaan, spiritual, dan lain- lain tergantung pada suatu daerah dalam soal 

kepemilikan atraksi atau kepimilikan obyek ini. 

Menurut Karyono (1997, dalam Windarti, 2005), pariwisata adalah fenomena 

geografi. Posisi atau letak geografis suatu daerah tujuan wisata mempunyai peranan 

dalam menarik minat wisatawan untuk datang mengunjungi suatu obyek wisata. 

 Menurut Sujali (1996) pendekataan geografi dalam pariwisata dapat dikaitkan 

dengan melihat letak, bentuk, batas, dan luas. Pendekatan letak dapat dilihat dari 

kedudukan suatu obyek terhadap kedudukan fisik yang lain, misalnya  letak suatu 

obyek wisata terhadap ibu kota kecamatan atau kabupaten, berapa jarak antara 

keduanya, baik jarak riil atau relatif. 

Justifikasi pariwisata menjadi bidang kajian geografi dikemukakan oleh 

Robinson (1976, dalam Hadinoto, 1996) sebagai berikut : 

1. Geografi berhubungan erat dengan lingkungan baik alam maupun manusia. 

2. Pariwisata erat kaitannya dengan struktur, bentuk, penggunaan lahan dan 

perlinduangan bentang alam (Land scape). 

3. Pariwisata adalah aktivitas ekonomi komersial, sebagai aktivitas ekonomi di 

permukaan bumi secara khusus dikaji dalam geografi ekonomi. 

4. Geografi selalu tertarik pada gerakan barang dan orang, dalam bentuk 

transportasi dan perdagangan. 
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5. Antar hubungan (Relationship) dan pengaruh (Effect) suatu fenomena 

terhadap fenomena lain, baik di dalam suatu tempat maupun di atau ke tempat 

lain selalu menjadi kajian geografi. 

Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup kuat 

bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata sehingga dapat bertindak 

sebagai “Leading industry ”. Konsep leading industry mendasarkan pemikiran 

bahwa pada pusat-pusat pertumbuhan seperti obyek wisata terdapat suatu kegiatan 

dan kegiatan tersebut merupakan daya tarik yang dapat menarik pengunjung biasanya 

terletak pada lokasi yang strategis (Sujali, 1989). 

Adanya variasi karakter wilayah mengakibatkan terjadinya perbedaan potensi 

bagi pengembangan wilayah yang bersangkutan. Di beberapa lokasi yang memiliki 

potensi yang tinggi terdapat ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang 

ada, sehingga apabila akan dikembangkan dibutuhkan suatu perubahan di dalam 

kebijakan pengembangan wilayah yang ada. Mempersiapkan lokasi yang potensial 

dengan meningkatkan kemampuan sosial masyarakat melakukan pembinaan 

kewirausahaan yang mendorong iklim pertumbuhan inventasi lokal yang sesuai. 

Dalam pengembangan pariwisata dewasa ini, terdapat pola pengembangan 

yang digunakan, yaitu : mass-tourism dan eco-tourism. Penelitian ini masih 

menggunakan pola pengembangan mass-tourism, yang artinya memiliki fokus 

perhatian pada banyaknya jumlah pengunjung yang mengunjungi suatu obyek wisata. 

Menurut Hadinoto (1996), dalam pengembangan pariwisata dengan pola mass-

tourism, aspek potensi berupa atraksi wisata, aspek aksesibilitas, serta fasilitas sarana 

dan prasarana perlu dipertimbangkan. Hal ini penting untuk menarik lebih banyak 

wisatawan dan menahan mereka lebih lama di kawasan wisata. 

Perencanaan dan pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang dinamis 

dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan 

penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan 

balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan 

merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan pariwisata haruslah 
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didasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi 

jangka panjang yang saling menguntungkan di antara pencapaian tujuan 

pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahtraan masyarakat setempat dan 

berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang (Wiendu Nuryati, 1995 

dalam Fandelli, 1995). Oleh karena itu sebelum pengelolaan obyek wisata 

ditingkatkan pemanfaatannya, pihak pengelola perlu mengetahui data dasar mengenai 

potensi obyek wisata, jenis aktivitas yang akan ditawarkan kepada wisatawan, 

keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar serta kaitannya dengan 

masalah daya dukung lingkungan.  

Menurut Sujali (1996), pengembangan pariwisata mendasarkan pada sifat 

kemampuan, fungsi dan ruang jangkauan pemasaran yang dicapai, baik yang bersifat 

lokal, regional, nasional dan bahkan dapat bersifat internasional. Pengolahan 

pariwisata dalam UU RI No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan meliputi kegiatan 

pembangunan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pariwisata sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 

penyelenggaraan kepariwisataan. 

Langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu obyek wisata pantas 

untuk dikembangkan atau mendapat prioritas untuk dikembangkan, dilakukan dengan 

mengadakan : 

1. Seleksi terhadap potensi. Hal ini didukung untuk memilih dan menentukan 

potensi obyek/kawasan wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan 

sesuai dengan ketersediaan dana. 

2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah. Pekerjaan ini mempunyai latar 

belakang pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan dan 

kesalahpahaman antar wilayah administrasi yang terkait. 

3. Pengukuran jarak antar potensi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang jarak antar potensi sehingga perlu adanya peta agihan obyek 

wisata. Dari peta dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk 
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menentukan potensi mana yang cukup sesuai untuk dikembangkan (Sujali, 

1989). 

Syam Sutriono (2006) melakukan penelitian berjudul “Analisis Potensi 

Pariwisata di  Kabupaten Kebumen” yang bertujuan untuk : (1) mengetahui variasi 

potensi obyek wisata di Kabupaten Kebumen dan (2) mengetahui keterkaitan antar 

obyek wisata secara keruangan serta perencanaan paket wisata di Kabupaten 

Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan observasi 

lapangan. Variabel penelitian mengacu pada teknik penelitian obyek wisata yang 

dikeluarkan Depparpostel sedangkan untuk pembuatan paket – paket wisata 

dilakukan dengan dasar kesamaan karakteristik wilayah  serta kedekatan jarak masing 

– masing obyek. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data sekunder dengan teknik analisis klasifikasi. Hasil penelitian menunjukkan :  (1) 

obyek wisata yang mempunyai klasifikasi potensi internal tinggi dan klasifikasi 

potensi eksternal tinggi memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi tinggi. (2) 

Terdapat 3 (tiga) paket wisata berdasarkan batasan waktu, berdasarkan jarak antar 

obyek yang satu dengan yang lain yang berdekatan dan saling berhubungan serta 

dalam satu paketnya jenis obyek yang ada terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu obyek wisata 

budaya dan obyek wisata alam yang dijadikan satu variasi. 

Windarti Retnoningsih (2005) melakukan penelitian berjudul “Perencanaan 

Pengembangan Obyek Wisata Alam di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten 

Wonogiri” bertujuan untuk : (1) mengklasifikasikan potensi internal dan potensi 

eksternal masing-masing obyek wisata alam di wilayah pesisir selatan Kabupaten 

Wonogiri serta (2) mengetahui pengaruh kondisi jaringan jalan terhadap 

perkembangan obyek wisata alam di wilayah pesisir selatan Kabupaten Wonogiri. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data sekunder. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dengan teknik 

analisis klasifikasi serta analisis kualitas dan konektivitas jalan. Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa (1) Obyek wisata Pantai Sembukan tergolong dalam klasifikasi 

tinggi baik klasifikasi potensi internal maupun potensi eksternalnya. Adapun obyek 
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wisata yang mempunyai potensi internal rendah adalah Pantai Nampu. (2) Kondisi 

jaringan jalan (dengan indikator pengukuran kualitas jalan) di wilayah pesisir selatan 

Kabupaten Wonogiri memberikan pengaruh terhadap perkembangan obyek-obyek 

wisata di wilayah tersebut. Adapun deskripsi singkat perbandingan penelitian dari 

penulis dengan penelitian sebelumya dapat dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian yang Akan Dilakukan dengan Penelitian 
Sebelumnya 

 
No Nama peneliti Judul penelitian Tujuan penelitian Metode 

penelitian Hasil penelitian 

1. Syam Sutriono 
(2006) 

Analisis Potensi 
Pariwisata di 
Kabupaten Kebumen 

1. Mengetahui variasi potensi obyek 
wisata di Kabupaten Kebumen  

2. Mengetahui keterkaitan antar obyek 
wisata secara keruangan serta 
perencanaan paket wisata di 
Kabupaten Kebumen. 

Analisis data 
sekunder 

Obyek wisata yang mempunyai 
klasifikasi potensi internal tinggi dan 
klasifikasi potensi eksternal tinggi 
memperoleh potensi gabungan 
dengan klasifikasi tinggi.   
Terdapat 3 (tiga) paket wisata 
berdasarkan batasan waktu, 
berdasarkan jarak antar obyek yang 
satu dengan yang lain yang 
berdekatan dan saling berhubungan 
serta dalam satu paketnya jenis obyek 
yang ada terdiri dari 2 (dua) jenis 
yaitu obyek wisata budaya dan obyek 
wisata alam yang dijadikan satu 
variasi. 

2. Windarti 
Retnoningsih 
(2005) 

Perencanaan 
Pengembangan Obyek 
Wisata Alam Di 
Wilayah Pesisir 
Selatan Kabupaten 
Wonogiri 

1.  Mengklasifikasikan potensi 
internal dan potensi eksternal 
masing-masing obyek wisata alam 
di wilayah pesisir selatan 
Kabupaten Wonogiri. 

2.  Mengetahui pengaruh kondisi 
jaringan jalan terhadap 
perkembangan obyek wisata alam 
di wilayah pesisir selatan 
Kabupaten Wonogiri 

Analisis data 
sekunder 

Obyek wisata Pantai Sembukan 
tergolong dalam klasifikasi tinggi 
baik klasifikasi potensi internal 
maupun potensi eksternalnya. 
Adapun obyek wisata yang 
mempunyai potensi internal rendah 
adalah Pantai Nampu.  
Kondisi jaringan jalan (dengan 
indikator pengukuran kualitas jalan) 
di wilayah pesisir selatan Kabupaten 
Wonogiri memberikan pengaruh 
terhadap perkembangan obyek-obyek 
wisata di wilayah tersebut. 
 

3. Dewi Pramesti 
(2006) 

Kajian Potensi 
Pariwisata di Wilayah 
Tengah – Utara 
Kabupaten Wonogiri 

1.   Mengetahui potensi internal,  
      eksternal maupun gabungan   
       yang dimiliki masing –   
      masing obyek wisata wilayah  
       tengah - utara Kabupaten  
      Wonogiri 
2.   Mengetahui keterkaitan antar  
      obyek wisata secara keruangan di  
      wilayah tengah - utara Kabupaten  
      Wonogiri 

Analisis data 
sekunder 

Wilayah Tengah Utara Kabupaten 
Wonogiri yang memiliki 9 (sembilan) 
obyek wisata dapat dibuat menjadi 3 
(tiga) paket wisata berdasarkan Pola 
– pola pengelompokan yang dapat 
disatukan oleh adanya kesamaan arah 
dan cara pencapaian obyek yang 
bersangkutan, efisiensi waktu 
pencapaian, kedekatan antar obyek 
terhadap pusat pelayanan, letak 
geografis antar obyek tersebut serta 
berdasarkan kesamaan tema 
pengembangan yang berada dalam 
satu jaringan keterkaitan (linkages) 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

 Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah 

yang mempunyai banyak obyek wisata yang menarik. Salah satu bagian wilayah 

Kabupaten Wonogiri yang memiliki banyak obyek wisata menarik tersebut adalah 

wilayah tengah – utara Kabupaten Wonogiri. Obyek-obyek wisata di wilayah ini 

umumnya berupa obyek wisata waduk, hutan serta goa – goa alam. Sangat 

disayangkan bahwa sebagian besar obyek wisata di wilayah ini belum dikelola dan 

dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Pengembangan kepariwisataan tidak hanya didukung oleh atau dari satu pihak 

saja, tetapi merupakan kerjasama dari berbagai usaha. Sebagai latar belakang untuk 

pengembangan kepariwisataan adalah adanya fenomena geografi, yaitu : unsur 

keruangan serta fisik tidak dapat ditinggalkan begitu saja sehingga pengembangannya 

harus memperhatikan luasan obyek dan lingkungan fisiknya. 

Untuk mengembangkan seluruh obyek wisata di kawasan tengah – utara 

Kabupaten Wonogiri beserta komponen pendukungnya secara bersamaan jelas 

membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut harus dicari 

obyek wisata mana yang mempunyai tingkat potensi yang paling tinggi untuk 

dikembangkan, dimana seiring dengan berjalannya waktu obyek wisata tersebut akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap obyek – obyek wisata lain di sekitarnya. 

Penilaian tingkat potensi obyek wisata ini bisa dilakukan dengan melalui analisis 

skorring dan klasifikasi dengan berpedoman pada variabel – variabel klasifikasi 

tingkat potensi obyek wisata yang telah dilakukan sehingga dapat diberikan prioritas 

pengembangan serta keterkaitan secara keruangan antara obyek wisata di Kabupaten 

Wonogiri, yaitu : variabel potensi internal, eksternal serta gabungan.  

Adapun keterkaitan keruangan antar obyek – obyek wisata yang ada 

didasarkan atas konsep “leading site” dimana sebuah obyek wisata yang sudah 

berkembang harus mampu memacu pengembangan obyek wisata lain di sekitarnya 

yang belum berkembang untuk menuju pada pembuatan sebuah paket wisata. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai hal di atas dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian di bawah ini. 

 

 
 

 

Potensi Obyek – Obyek 
Wisata di Wilayah Tengah – 
Utara Kabupaten Wonogiri 

Pemilihan Prioritas 
Pengembangan dan 

pembuatan paket wisata 

Berdasarkan Potensi Eksternal 
- Aksesibilitas 

- Fasilitas Penunjang Obyek 
- Fasilitas Pelengkap Obyek 
- Dukungan Pengembangan 

Obyek 

Berdasarkan Potensi Internal 
- Kondisi Obyek 
- Kualitas Obyek 

Potensi Gabungan Obyek 
Wisata 

- Potensi Tinggi 
- Potensi Sedang 
- Potensi Rendah 

Keterkaitan Ruang Antar 
Obyek Wisata di Wilayah 
Tengah – Utara Kabupaten 

Wonogiri 

Berdasarkan Konsep Leading 
Site 

Obyek Wisata yang Sudah 
Berkembang Harus Menjadi 

Penggerak Bagi 
Perkembangan Obyek 

Wisata Lain di Sekitarnya 
 

Pembuatan Paket Wisata 

Sumber : Dewi Pramesti, 2007 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
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1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi serta 

literatur penunjang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk lebih memperkuat 

analisis dilakukan pula observasi lapangan untuk memperoleh data primer terutama 

tentang kondisi masing-masing obyek wisata. 

1.7.1. Penentuan Daerah Penelitian 

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive sampling. Wilayah 

tengah – utara Kabupaten Wonogiri dipilih sebagai daerah penelitian dengan 

pertimbangan wilayah tersebut mempunyai banyak obyek wisata yang belum 

dikelola dan dikembangkan dengan baik selain obyek wisata Waduk Gadjah 

Mungkur dan Karamba Apung. Namun melihat keindahan alam serta kondisi obyek-

obyek di daerah penelitian tersebut masih alami, jelas merupakan potensi pariwisata 

besar untuk dikembangkan.  

1.7.2. Pengumpulan data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi yang berwenang serta 

literatur penunjang. Adapun data serta sumber data sekunder meliputi : 

1. Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri  

2. Peta Persebaran Obyek Wisata Alam di Kabupaten Wonogiri dari Bappeda. 

3. Kabupaten Wonogiri Dalam Angka Tahun 2005 dari BPS. 

4. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Wonogiri. 

b. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data primer berupa 

kondisi obyek wisata, potensi obyek wisata, fasilitas obyek wisata serta aksesibilitas 

yang menuju lokasi obyek wisata. Observasi lapangan dilakukan dengan melakukan 

wawancara terhadap pengunjung obyek yang kebetulan dijumpai. Observasi 

lapangan juga dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh.  

c. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel potensi obyek 

wisata. Variabel potensi obyek wisata dibagi atas dua kelompok, yaitu variabel 
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potensi internal obyek wisata dan variabel potensi eksternal obyek wisata. Masing-

masing variabel mempunyai kreteria-kreteria yang telah ditentukan. Variabel 

penelitian ini dibuat dengan mengacu pada variabel penelitian Susanto (2003) 

dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Variabel-variabel 

penelitian yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.3.  

1.7.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian 1 adalah 

analisis data sekunder dengan teknik skoring dan klasifikasi. Analisis klasifikasi 

digunakan untuk menentukan klasifikasi tingkat potensi internal, eksternal serta 

gabungan masing-masing obyek wisata di wilayah tengah – utara Kabupaten 

Wonogiri. Adapun tahap-tahap yang ditempuh adalah : 

a. Pemilihan variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan variabel dan kriteria potensi obyek wisata. 

Variabel dan kriteria potensi obyek wisata tersebut diambil dari penelitian 

Susanto (2003) serta dikombinasikan dengan alat ukur sendiri untuk 

menyesuaikan kondisi daerah penelitian. 

b. Skoring yaitu pemberian nilai skor terhadap variabel potensi internal dan 

eksternal onyek wisata berdasarkan kriteria yang telah dibuat. Nilai skor 1 

sampai 3 diberikan pada beberapa variabel penelitian seperti : keragaman 

atraksi pendukung, kondisi fisik obyek wisata, waktu tempuh, ketersediaan 

angkutan, prasarana jalan, ketersediaan fasilitas pemenuh kebutuhan fisik, 

ketersediaan fasilitas pemenuh kebutuhan sosial serta ketersediaan fasilitas 

pelengkap. Adapun skor 1 sampai 2 digunakan untuk variabel penelitian yang 

lain (lihat Tabel 2) 

Pada dasarnya pemberian skor tersebut adalah untuk merubah nilai 

data pada variabel dan kreteria yang telah ditentukan dari nilai kualitatif 

menjadi kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah analisis data 

sedangkan nilai skor baik 1 sampai 2 maupun 1 sampai 3 pada masing-

masing variabel potensi obyek wisata merupakan bentuk tingkatan kualitas 

dari variabel yang dikuantitatifkan. Asumsi dasar yang digunakan adalah 
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semakin besar nilai kualitas dari variabel maka nilai kuantitatifnya semakin 

besar pula. 

c. Menjumlahkan skor masing-masing variabel penelitian untuk potensi internal 

obyek wisata dan potensi eksternal pada masing-masing obyek wisata 

sehingga diperoleh skor total untuk potensi internal, potensi eksternal  serta 

potensi gabungan masing-masing obyek. 

d. Klasifikasi potensi internal dan potensi eksternal masing-masing obyek 

wisata. Klasifikasi dilakukan dengan cara jumlah skor total skor tertinggi 

yang mungkin terjadi (apabila suatu obyek wisata mempunyai skor maksimal 

dari masing-masing variabel) dikurangi jumlah skor total terendah yang 

mungkin terjadi (apabila suatu obyek wisata mempunyai skor minimal dari 

masing-masing variabel) sehingga akan siperoleh suatu interval nilai. 

Berdasarkan interval nilai tersebut dibuat 3 (tiga) klasifikasi yaitu : tinggi, 

sedang dan rendah. 

Semua nilai skor yang diperoleh berdasarkan pada variabel dan kreteria 

penilaian obyek wisata yang telah disusun. Adapun perinciannya secara lebih 

mendetail dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini. 

Tabel 1.3. Variabel dan Kriteria Penilaian Potensi Obyek Wisata 
 

Potensi internal Variabel Kriteria Skor 

1. Kualitas Obyek 
Wisata 

a. Keunikan dan 
kelangkaan obyek 
wisata 

§ Mudah dijumpai di tempat lain 
§ Tidak mudah dijumpai di tempat lain 

1 
2 

 b. Kekuatan atraksi 
komponen obyek 
wisata 

§ Kombinasi komponen alami atau buatan yang 
dimiliki obyek kurang mampu mempertinggi 
kualitas dan kesan obyek 

§ Kombinasi komponen alami atau buatan yang 
dimiliki obyek mampu mempertinggi kualitas 
dan kesan obyek 

1 
 
 
2 

 c. Kegiatan di lokasi 
obyek 

§ Hanya kegiatan yang bersifat pasif (hanya 
menikmati obyek wisata) 

§ Meliputi kegiatan yang bersifat pasif dan aktif 
(menikmati dan berinteraksi dengan obyek 
wisata) 

1 
 
2 

 d. Keragaman atraksi 
pendukung 

§ Belum memiliki atraksi pendukung (tari-
tarian, acara ritual, kegiatan olahraga) 

§ Memiliki 1 – 2 atraksi pendukung (tari-tarian, 
acara ritual, kegiatan olahraga) 

§ Memiliki > 2 atraksi pendukung (tari-tarian, 
acara ritual, kegiatan olahraga) 

 

1 
 
2 
 
3 
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2. Kondisi Obyek 
Wisata 

e. Kondisi fisik obyek 
wisata secara langsung 

§ Obyek mengalami kerusakan dominan 
§ Obyek sedikit mengalami kerusakan 
§ Obyek belum mengalami kerusakan 

1 
2 
3 

 f. Kebersihan 
lingkungan obyek 
wisata 

§ Obyek wisata kurang bersih dan tidak terawat 
§ Obyek wisata cukup bersih dan terawat 

1 
2 

Potensi Eksternal Variabel Kriteria Skor 

1. Aksesibilitas g. Waktu tempuh 
terhadap ibu kota 

kabupaten (indikasi 

yang digunakan 
adalah semakin lama 

waktu tempuh maka 
semakin sulit obyek 

wisata untuk 
dijangkau) 

§ Waktu tempuh antara obyek dengan ibu kota 
kabupaten > 2 jam (mengindikasikan lokasi 

obyek sulit untuk dijangkau) 

§ Waktu tempuh antara obyek dengan ibu kota 
kabupaten 1 – 2 jam (mengindikasikan lokasi 

obyek tidak terlalu sulit untuk dijangkau) 
§ Waktu tempuh antara obyek dengan ibu kota 

kabupaten < 1 jam (mengindikasikan lokasi 
obyek mudah untuk dijangkau) 

 

1 
 

 

2 
 

 
3 

 h. Ketersediaan angkutan 
umum untuk menuju 

lokasi obyek wisata 

§ Tidak tersedia angkutan umum untuk menuju 
lokasi obyek 

§ Tersedia angkutan umum untuk menuju lokasi 
obyek, tidak reguler 

§ Tersedia angkutan umum untuk menuju lokasi 

obyek, reguler 

1 
 

2 
 

3 

 i. Prasarana jalan 

menuju lokasi obyek 
wisata 

§ Tidak tersedia prasarana jalan yang dapat 

dilalui motor atau mobil menuju lokasi obyek 
§ Tersedia prasarana jalan yang dapat dilalui 

motor atau mobil menuju lokasi, obyek 
kondisi kurang baik 

§ Tersedia prasarana jalan yang dapat dilalui 

motor atau mobil menuju lokasi obyek, 
kondisi baik (beraspal) 

1 

 
2 

 
 

3 

 

2. Dukungan 

Pengembangan 

Obyek 

j. Ketersediaan Lahan § Lahan untuk pengembangan tidak ada 

§ Lahan untuk pengembangan tersedia 

1 

2 

 k. Dukungan paket 

wisata 

§ Tidak termasuk dalam agenda kunjungan dan 

satu paket wisata (tidak terdapat dalam leaflet 

yang di keluarkan Pemerintah Daerah) 

§ Termasuk dalam agenda kunjungan dan satu 

paket wisata (terdapat dalam leaflet yang di 

keluarkan Pemerintah Daerah) 

 

1 

 

 

2 

Lanjutan Tabel 1.3 



 17 

 l. Pengembangan dan 

promosi obyek wisata 

§ Obyek wisata belum dikembangkan dan 

belum terpublikasikan (tidak terdapat dalam 

leaflet yang di keluarkan Pemerintah Daerah) 

§ Obyek wisata sudah dikembangkan dan 

terpublikasikan (terdapat dalam leaflet yang 

di keluarkan Pemerintah Daerah) 

 

1 

 

2 

3. Fasilitas 

penunjang 

Obyek  

m. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan 

kebutuhan fisik 

wisata (makan/ 

minum, penginapan, 

bangunan untuk 

menikmati obyek). 

§ Tidak tersedia 

§ Tersedia 1 – 2 jenis fasilitas 

§ Tersedia > 2 jenis fasilitas 

1 

2 

3 

 n. Ketersedian fasilitas 

pemenuh kebutuhan 

sosial wisata (tempat 

ibadah, taman 

terbuka) 

§ Tidak tersedia 

§ Tersedia 1 – 2 jenis fasilitas 

§ Tersedia > 2 jenis fasilitas 

1 

2 

3 

4. Fasilitas 

Pelengkap 

o. Ketersediaan fasilitas 

pelengkap yang 

terdiri dari: 

1. Tempat parkir 

2. Toilet/ WC 

3. Pusat informasi 

§ Tidak tersedia 

§ Tersedia 1 – 2 jenis fasilitas 

§ Tersedia > 2 jenis fasilitas 

1 

2 

3 

Sumber : Susanto, 2003 

e. Pengklasifikasian variabel potensi internal obyek wisata. Dilakukan dengan 

cara nilai skor total maksimum yang dapat terjadi (14) dikurangi nilai skor 

total minimun yang dapat terjadi (6) sehingga akan diperoleh nilai interval 

(8). Selanjutnya nilai interval tersebut dibagi menjadi 3. Pembagian dengan 

angka tiga tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 3 klasifikasi dengan 

formula sebagai berikut : 

1. Klasifikasi potensi internal rendah bila  skor suatu obyek wisata < 9. 

2. Klasifikasi potensi internal sedang bila  skor suatu obyek wisata 9 - 11. 

3. Klasifikasi potensi internal tinggi bila skor suatu obyek wisata > 11. 

Lanjutan Tabel 1.3 
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f. Pengklasifikasian variabel potensi eksternal obyek wisata. Dilakukan dengan 

cara nilai skor total maksimum yang dapat terjadi (24) dikurangi nilai skor 

total minimum yang dapat terjasi (9) sehingga akan diperoleh nilai interval 

(15). Selanjutnya nilai interval tersebut dibagi 3. Pembagian dengan angka 3 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 3 klasifikasi seperti di atas dengan 

formula sebagai berikut : 

1. Klasifikasi potensi eksternal rendah bila skor suatu obyek wisata < 15. 

2. Klasifikasi potensi eksternal sedang bila skor suatu obyek wisata 15 - 19. 

3. Klasifikasi potensi eksternal tinggi bila skor suatu obyek wisata > 19. 

g. Pengklasifikasian potensi gabungan didasarkan pada hasil penggabungan dari 

potensi internal dan eksternal yang dimiliki masing masing obyek dengan 

rumus :  
3
int terendahnggiernaltertialnsieksternJumlahpote −+

 

Kemudian dilakukan klasifikasi sehingga diperoleh tingkatan yang meliputi : 

1.   kelas potensi rendah : data terkecil - < (data terkecil +KI).  

2.   kelas potensi sedang : (data terkecil +KI) - < ((data terkecil +KI) + KI).  

3.   kelas potensi tinggi : ((data terkecil +KI) + KI) – data terbesar.  

Untuk menjawab tujuan 2 berupa mengetahui keterkaitan antar obyek wisata 

secara keruangan di wilayah utara – tengah Kabupaten Wonogiri serta pembuatan 

paket – paket wisata. Untuk membuat atau menentukan dapat tidaknya obyek – 

obyek wisata yang ada dibuat satu paket wisata harus memenuhi kriteria : 

1. antara obyek wisata yang satu dengan yang lain harus berhubungan 

2. dalam satu paket wisata harus ada obyek wisata yang dapat diandalkan atau 

dijadikan magnet agar dapat merangsang obyek wisata lainnya sehingga obyek 

wisata yang kurang berpotensi sedikit demi sedikit akan berkembang. Obyek 

wisata yang dapat dijadikan magnet adalah jumlah pengunjungnya paling besar 

serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata tergolong cukup lengkap. 

3. Apabila wisatawan dapat mengunjungi dua atau lebih obyek wisata dalam satu 

hari maka dapat dibuat satu paket wisata. 
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1.8.    Batasan Operasional 

Evaluasi adalah penelitian terhadap sesuatu hal dengan berdasarkan keadaan yang 

sebenarnya. (Conyers, 1991, dalam Windarti, 2005) 

Obyek wisata adalah obyek atau atraksi yang memungkinkan untuk dipublikasikan, 

dipasarkan, dikelola serta dikembangkan menjasi sebuah tempat 

peristirahatan atau bersenang-senang dalam sementara waktu dan dapat 

diambil manfaat dari obyek tersebut. (Yoeti, 1985) 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usahan-usaha yang terkait di 

bidang tersebut (Pendit, 1999). 

Pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu proses atau pembangunan 

yang telah atau dilaksanakan. (Pendit, 1999) 

Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang dan fasilitas pelengkap. (Dinas Pariwisata, 1978, dalam Windarti, 

2005) 

Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki oleh obyek itu 

sendiri yang meliputi komponen, kondisi obyek, kualitas obyek dan 

dukungan bagi pengembangan obyek. (Dinas Pariwisata, 1978, dalam 

Windarti, 2005) 

Potensi obyek wisata adalah kemampuan yang dimiliki oleh obyek wisata yang dapat 

dikembangkan. (Dinas Pariwisata, 1978, dalam Windarti, 2005) 

Wisatawan adalah seseorang yang sedang atau melakukan sesuatu kegiatan wisata 

(UU Pariwisata No. 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dalam Windarti, 

2005) 

 

 

 

 

 

 




