
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Pendahuluan 

Indonesia memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik wisata alam 

maupun wisata budaya. Seperti halnya negara-negara tropis pada umumnya, 

Indonesia mempunyai flora, fauna, dan bentang alam yang beraneka ragam. 

Dalam hal ini Indonesia telah menyiapkan serangkaian program untuk 

pengembangan kepariwisataan, antara lain pencanangan Sadar Wisata, Tahun 

Kunjungan Wisata, Konfrensi PATA, dan pembuatan Undang-Undang 

Kepariwisataan yang dari tahun ke tahun telah banyak mengalami perubahan. 

Dalam rangka mensejajarkan sektor pariwisata dengan sektor lain maka 

sektor pariwisata perlu diangkat sebagai suatu industri. Sektor pariwisata dalam 

bentuk industri bukan untuk mengambil alih fungsi atau kedudukan dari industri 

lain, tetapi merupakan suatu industri tersendiri yang membantu dan melengkapi 

atau merupakan mitra kerja dalam mempercepat pertumbuhan industri lain, karena 

pariwisata berfungsi tidak untuk menggali atau menghisap kekayaan alam, tetapi 

memberikan kesempatan dan membuka lapangan pekerjaan, (Sujali, 1989). 

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut maka Indonesia berkepentingan untuk 

memanfaatkan sektor pariwisata yang handal sebagai leading sektor dalam 

menghasilkan devisa. Dalam GBHN (1998) diterangkan bahwa kebijakan 

pembangunan kepariwisataan diarahkan agar pariwisata mampu menjadi sektor 

andalan yang dapat mendukung kegiatan bidang ekonomi serta diharapkan 

menciptakan multiplier effect dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, 

pendapatan asli daerah, serta pendapatan negara. 

Peningkatan  tuntutan ragam dan atraksi obyek wisata semakin memacu 

perlunya penggalian potensi wisata baru atau optimalisasi obyek wisata yang 

sudah ada. Hal ini perlu untuk terus di upayakan agar mampu menjaring sebanyak 

mungkin wisatawan serta meningkatkan lama tinggal wisatawan, terutama 

wisatawan mancanegara.     
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Menurut Danang Parikesit (1997), pencarian nilai-nilai baru dan bentuk-

bentuk baru beriwisata ditujukan melalui pergeseran orientasi wisata dengan 

produk-produk baru yang dikenal dengan  liburan aktif dan wisata minat khusus 

(active and special interest toursm). 

Selera wisatawan pada saat ini untuk datang mengunjungi dan menikmati 

obyek wisata telah mengalami pergeseran dari pariwisata bersifat massal ke 

pariwisata yang bersifat khusus. Pariwisata minat khusus menjadi sebuah produk 

primadona  yang  melanda di pangsa pasar. Hal ini ditandai banyaknya bisnis 

yang membidangi wisata minat khusus, diantaranya adalah bisnis yang bergelut 

dengan perlengkapan outdoor atau perlengkapan kegiatan alam bebas, serta bisnis 

pengelolan daerah yang dijadikan sebagai kegiatan wisata minat khusus ini yang 

telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat. 

Adanya obyek wisata minat alam dan wisata minat khusus seperti mendaki 

gunung, arung jeram, selam, penelusuran gua, para layang, dan panjat tebing 

dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan negara ataupun pendapatan 

daerah dan terutama pada masyarakat sekitar yang menjadi tuan rumah wisata 

tersebut. Di Indonesia untuk melaksanakan program pengembangan wisata alam 

dan wisata minat khusus dapat dikembangkan dan dilakukan di kawasan 

pelestaraian alam berupa zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan 

taman buru yang dapat dimanfaatkan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata 

(ODTW). Namun pengembangannya haruslah berdasarkan azas pelestarian dan 

kelangsungan fungsi hutan serta melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan 

hidupnya. Selanjutnya memperhatikan daya dukung sarana pra sarana, dan 

pemasaran serta keseimbangan ekosistem yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan asas-asas untuk berusaha, 

disamping memelihara etika lingkungan yang menjadi daya tarik wisata alam, 

serta mempertahankan kelayakan ekonomi dari pembangunan usaha ODTW itu 

sendiri dalam arti bahwa penghasilannya dapat dipergunakan keuntungan bagi 

pengelolanya. 

Jawa Tengah, salah satu propensi di Indonesia memiliki bentang alam 

yang mempesona dan mempunyai daya tarik wisata yang kuat. Daya tarik yang 
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terdapat di Jawa Tengah belum semuanya dikelola secara optimal maupun di 

pelajari secara rinci, di antaranya adalah Kabupaten Magelang dengan beberapa 

obyek wisata alam maupun wisata cagar budaya, antara lain adalah wisata Candi 

Borobudur, Candi Mendut, Wisata Alam Kyai Langgeng yang sudah terkenal. 

Selain tempat-tempat tersebut di Kabupaten Magelang terdapat sungai-sungai 

yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata arung jeram, salah satunya adalah 

Sungai Elo yang terdapat di Sub DAS Elo yang berbatasan dengan Sub DAS 

Progo. 

Sungai Elo tidak hanya memiliki kondisi alam yang masih asli dan sumber 

airnya yang relatif stabil, tetapi dengan kemiringan antara 10 – 20 m/km yang 

dimilikinya dan bentukan jeram yang bervariasi serta pencapaiannya yang relatif 

mudah menjadikannya cocok untuk dikembangkan sebagai obyek wisata arung 

jeram. Oleh karena itu sejak tahun 1995 Sungai Elo telah dikelola sebagai tempat 

wisata arung jeram. 

Pemanfaatan Sungai Elo di Kabupaten Magelang untuk dijadikan tempat 

wisata arung jeram sebagai obyek daya tarik pariwisata dirasakan penting dan 

perlu ditangani secara serius. Oleh karena itu PT. Citra Elo mencoba membantu 

upaya mengembangkan dan mengelola wisata arung jeram di Sungai Elo menjadi 

suatu obyek wisata yang menarik bagi wisatawan. Atraksi arung jeram. 

Merupakan wisata baru di Indonesia, di samping atraksi ini mempunyai 

kekhususan tersendiri yaitu berpetualang di sungai berjeram, wisatawan juga 

dapat menikmati pemandangan alam di sepanjang sungai maupun di sepanjang 

jalan menuju lokasi pengarungan. 

Keberadaan Sungai Elo sebagai obyek wisata secara langsung akan 

mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Magelang. Hal ini 

memungkinkan karena Sungai Elo yang mengalir sepanjang tahunnya dengan 

tinggi muka air (TMA) yang relatif stabil ini terletak tidak jauh dari Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) sekitar 50 km kelokasi pengarungan. 

Permasalahan pengembangan Sungai Elo sebagai wisata arung jeram 

meliputi keterbatasan SDM untuk mengelola serta upaya yang telah dilakukan 

oleh pengelola untuk wisata arung jeram, ketersediaan peralatan yang sangat 
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mahal, serta kesesuaian permintaan dari wisatawan tersebut dengan upaya yang 

telah dilakukan dengan pihak pengelola wisata. Oleh karena itu penelitian ini 

mengambil judul “ ANALISIS WISATA ARUNG JERAM SUNGAI ELO DI 

KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG “  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ada di daerah 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Potensi apa saja yang ada di Sungai Elo dan sekitar untuk dapat 

mendukung perkembangan wisata arung jeram ? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola untuk memanfaatkan 

potensi yang di miliki Sungai Elo ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya potensi wisata di Sungai Elo dan sekitarnya untuk 

mendukung pengembangan Sungai Elo sebagai obyek wisata arung jeram. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengelola untuk mengembangkan 

wisata arung jeram di Sungai Elo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi dalam penyeselaian program S-1 di 

Fakultas Geografi UMS. 

2. Dengan diketahui besarnya potensi di sekitar Sungai Elo maka diharapkan 

pengembangan obyek wisata dengan banyaknya wisatawan yang 

berkunjung serta bagi peningkatan kesejahteraan penduduk di sekitar 

obyek wisata. 

3. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan pihak pengelola 

dalam mengembangkan wisata arung jeram. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Pariwisata adalah salah satu kajian yang tidak terlepas dari unsure-unsur 

geografi, karena pada dasarnya geografi merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang bumi beserta isinya serta hubungan antar keduanya, dan secara umum 

geografi dapat di lakukan dengan melihat unsure, letak, luas, batas, dan pesebaran 

(Sujali, 1989). Batasan geografi menurut Bintarto (1984), “ Geografi mempelajari 

hubungan kasual gejala-gejala muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

muka bumi, baik fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk 

kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan.” 

Dalam Undang-undang No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan 

disebutkan “ Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk perusahaan, obyek, dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait dengan bidang tersebut “. Sedang yang di maksud wisata adalah kegiatan 

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan dengan sukarela 

serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. 

Pariwisata ditinjau secara ekonomi pada dasarnya merupakan industri 

yang ‘menjual’ produk berupa lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan 

lingkungan sosial budaya. Ketiga aspek tersebut pada kenyataannya tidak berdiri 

sendiri namun memberikan kesempatan yang utuh, saling mempengaruhi di antara 

unsure-unsur tersebut dalam unsur ekologi (Wawandono, 1995) 

Pada sisi lain Spillane (1994) menyebutkan pariwisata adalah suatu jasa 

pelayanan, dan menurutnya ada lima ciri khas yang khusus dimiliki oleh industri 

pariwisata, yaitu : 

1. Produk wisata tidak dapat disimpan. 

2. Permintaan akan produk pariwisata sangat tergantung pada musim (highly 

seasonal). 

3.  Permintaan dipengaruhi oleh faktor luar dan pengaruh yang tidak dapat 

atau sulit diramalkan (unpredictable influences). Misalnya, perubahan 
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dalam nilai kurs valuta asing, kondisi politik, dan perubahan cuaca dapat 

mempengaruhi permintaan. 

4. Permintaan tergantung pada banyak motivasi yang rumit, ada lebih dari 

satu alasan mengapa wisatawan pergi ke luar negeri. Jarang ada unsur 

loyalitas untuk sebagian wisatawan, mereka lebih cenderung mengunjungi 

tempat yang berbeda daripada kembali ke tempat yang sama tiap liburan. 

Oleh karena itu tiap lokasi wisata harus berfokus pada sebagaian dari 

seluruh pasar wisata. 

5. Pariwisata sangat elastis akan harga pendapatan. Permintaan sangat 

dipengaruhi oleh perubahan yang relatif kecil dalam harga dan 

pendapatan. Kalau harga atau pendapatan naik atau turun, perubahan 

tersebut akan mempengaruhi konsumsi jasa-jasa pariwisata.  

Menurut Sujali (1989), wisata dilihat dari sudut pandang obyek wisatanya 

dapat dibedakan menjadi obyek wisata alam dan obyek wisata kebudayaan. Obyek 

wisata alam dapat berupa pemandangan pegunungan, laut, atau bendungan. 

Tujuan wisata ini adalah untuk mendapatkan kesegaran lingkungan dan kesegaran 

udara. Sedangkan wisata kebudayaan adalah lebih mengarah pada kepuasan 

rohani atau sekedar untuk mengetahui adat dari berbagai daerah, misalnya wisata 

ke museum perjuangan, melihat kesenian daerah, dan adat istiadat daerah. Semua 

obyek wisata mempunyai keunggulan sendiri-sendiri sesuai dengan situasi dan 

kondisinya. Keunggulan ini dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi obyek 

wisata yang ditawarkan. 

Kepariwisataan dalam suatu wilayah merupakan suatu potensi yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah. Lebih jauh Spillane (1994), 

mengemukakan bahwa di dalam perencanaan pengambangan pariwisata harus 

mencakup masalah-masalah infrastruktur, saran dan fasilitas sosial budaya, 

lingkungan dan sektor-sektor lainnya. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang 

mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan bagi konsumen 

atau wisatawan. Bentuk dan sifat kepuasan yang diperoleh tiap orang berbeda-

beda, perbedaan ini dipengaruhi oleh jenis obyek wisata yang berbeda pula sesuai 

dengan fungsi dan jenis kegiatannya. 



 7

Sujali (1989), membedakan pariwisata berdasarkan jenis dan fungsinya 

menjadi enam jenis obyek pariwisata, yaitu : 

1. Pariwisata pendidikan  

2. Pariwisata olahraga 

3. Pariwisata kebudayaan  

4. Pariwisata kesehatan 

5. Pariwisata ekonomi 

6. Pariwisata sosial, yang berupa kegiatan : 

a) Berkaitan dengan moral 

b) Berkaitan dengan pembentukan watak 

c) Berkaitan dengan pencegahan kriminalitas 

Sedangkan Yoeti (1985) mengemukakan, pariwisata adalah suatu industri 

yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. 

Tanpa lingkungan yang baik maka pariwisata tidak mungkin dapat berkembang, 

karena itulah pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu 

lingkungan, sebab dalam pariwisata lingkungan itulah yang sebenarnya ‘dijual’. 

Daya dukung lingkungan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tujuan 

wisata dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata, juga berkaitan dengan 

faktor psikologi tujuan pariwisata tertentu. Oleh karena itu perencanaan pariwisata 

haruslah memperhatikan daya dukung berdasar atas tujuan pariwisata. 

Sedangkan Yoeti (1985) mengemukakan, pariwisata adalah suatu industri 

yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. 

Tanpa lingkungan yang baik maka pariwisata tidak mungkin berkembang, karena 

itulah pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu 

lingkungan, sebab dalam pariwisata lingkungan itulah yang sebenarnya ‘dijual’. 

Daya dukung lingkungan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tujuan 

wisata dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata, juga berkaitan dengan 

faktor psikologi tujuan pariwisata tertentu. Oleh karena itu perencanaan pariwisata 

haruslah memperhatikan daya dukung berdasar atas tujuan pariwisata.    

Berkaitan dengan hal tersebut Sujali (1989), berpendapat bahwa 

kepariwisataan bukanlah untuk menggali atau menghisap kekayaan suatu wilayah 
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atau negara, melainkan memberikan kesempatan serta akan menambah dan 

membuka lapangan kerja baru, misalnya dalam memberikan lingkungan 

perakomodasian, fasilitas transportasi, pemandu wisata, atau yang lainnya. 

Lapangan pekerjaan baru merupakan lapangan pekerjaan pokok atau sebagai 

lapangan pekerjaan tambahan yang dapat mengurangi pengangguran dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan penduduk. 
 

1.5.1 Penelitian Sebelumnya 

1.5.2.1 Yuli Seperi (2003)

Judul : Perencanaan Pengembangan Wisata Petualangan Penelusuran Gua Karst  

Di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian bertujuan untuk identifikasi potensi fisik gua dan karakteristik 

gua-gua untuk wisata petualangan penelusuran gua dan membuat arahan 

pengembangan wisata petualangan penelusuran gua. Metode yang dilakukan 

dengan melakukan survei untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan, serta 

data sekunder sebagai penunjang. 

Hasil penelitiannya : 1) potensi yang dimiliki gua-gua dengan ornamen yang 

khas dan indah. Sisi petualangan dalam penelusuran gua serta aktivitas dalam 

petualangan penelusuran gua baik diluar gua dan didalam gua akan menjadi 

kelebihan bagi wisatawan, 2) wisata penelusuran gua merupakan wisata baru 

sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang baik, 3) Wisata petualangan 

penelusuran gua dapat dijadikan suatu paket wisata petualangan penelusuran gua. 
 

1.5.2.2 Arief Suswantoro

Penelitian berjudul “Potensi dan Pemanfaatan Sungai Citarik di Kecamatan 

Cikidang Kabupaten Sukabumi Untuk Pengembangan Wisata Arung Jeram” yang 

bertujuan untuk mengetahui besar potensi wisata Sungai Citarik dan sekitarnya 

untuk mendukung pengembangan Sungai Citarik sebagai obyek wisata arung 

jeram. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer meliputi 

karatertik wisatawan yaitu asal, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan 

cara kedatangan, serta data sekunder tentang keadaan secara umum lokasi 

penelitian dan gambaran umum perusahaan pengelola. Metode yang digunakan 
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adalah penganalisaan data secara deskriptif kualitatif kemudian dipresentasikan 

untuk memperoleh informasi dan makna yang lebih luas dari data yang diperoleh. 

Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan harapan optimalisasi produk wisata 

arung jeram. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran  

Di kawasan wisata arung jeram Sungai Elo terdapat banyak tersebar 

beberapa tempat wisata lain yang bersifat umum, diantaranya wisata budaya 

Candi Borobudur, Candi Mendut, serta wisata budidaya yaitu Taman Anggrek. 

Adapun jarak dari wisata arung jeram dengan wisata tersebut sangat berdekatan 

dan masih dalam satu kawasan wisata arung jeram, hal ini akan mendukung 

pengembangan wisata arung jeram sebagai wisata minat khusus yang dipadukan 

dengan wisata umum lainnya.   

 Indentifikasi potensi Sungai Elo dilakukan untuk mendayagunaan wisata 

arung jeram, mengingat wisata arung jeram merupakan jenis wisata minat khusus 

yang dilakukan di sungai-sungai berarus deras. Untuk mengetahui potensi obyek 

dan kawasan penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Penilaian potensi obyek dan kawasan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu potensi internal obyek dan eksternal obyek. Dari potensi 

internal dan eksternal obyek dapat diketahui potensi gabungan obyek sehingga 

diperoleh obyek yang mempunyai potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai 

obyek wisata minat khusus dan umum. 

 Identifikasi potensi internal yang perlu dianalisis meliputi karakteristik 

obyek yaitu : 

- Panjang sungai efektif yang digunakan untuk atraksi wisata arung jeram, 

sebagai ukuran waktu yang ditempuh dalam melakukan pengarungan. 

- Debit sungai merupakan faktor utama dalam kelangsungan wisata ini, 

banyaknya volume air sungai mempengaruhi tingkat kesulitan pengarungan.  

- Tingkat kemiringan sungai, semakin curam kemiringan sungai semakin besar 

pula tingkat kesulitan yang dimiliki.  



 10

- Jenis riam, banyaknya riam atau jenis jeram yang ada di sungai menambah 

atraksi wisata mejadi semakin menarik, dan juga dapat menambah tingkat 

kesulitan pengarungan.    

- Tingkat kesulitan sungai, dari semua variabel di atas dapat ditentukan tingkat 

kesulitan sungai Elo untuk diarungi.  

- Kualitas panorama, dan dukungan pengembangan obyek (keterkaitan antar 

obyek, ketersediaan lahan, pengembangan dan promosi obyek). 

 Sedangkan potensi eksternal yang perlu dianalisis meliputi karakteristik 

kawasan (iklim/suhu, topografi, jenis lahan, kepemilikan lahan, vegetasi, 

penggunaan lahan), aksebilitas (jarak dari pusat kota, sarana transportasi, kondisi 

jalan), ketersediaan lahan untuk pengembangan (untuk obyek penunjang 

budidaya, untuk pengembangan sarana dan prasarana) serta dukungan 

pengembangan (hubungan kawasan, hubungan jarak dengan kawasan paket 

wisata). Potensi pendukung meliputi kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

sekitar sungai sebagai tuan rumah dari daerah wisata tersebut. 

 Pengumpulan data-data tersebut yang dikelompokkan menjadi faktor 

internal maupun eksternal, dilakukan dengan metode deskreptif. Dari data tersebut 

dianalisis dengan cara SWOT untuk mengetahui potensi dan masalah wisata 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan hambatan 

pengembangan wisata arung jeram sebagai analisis pemanfaatan Sungai Elo. 

Gambaran langkah penelitian disajikan dalam gambar 1.1 diagram alir penelitian. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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1.7 Variabel Penelitian  

Variabel merupakan salah satu unsur pokok dalam penelitian, menurut 

Sangaribun (1989), variabel adalah konsep yang mempunyai nilai, sedangkan 

konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan devinisi yang di 

pakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial 

maupun fenomena alami. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah : 

1. Luas kawasan efektif pengelolaan wisata Sungai Elo, potensi alam si 

Sungai Elo, sosial budaya masyarakat sekitar sungai, dan potensi 

pendukung digunakan untuk mengetahui besarnya potensi Sungai Elo.  

2. Fasilitas pengelolaan, paket yang di tawarkan, dan jarak tempuh digunakan 

untuk mengetahui kesesuaian antara potensi dan upaya pengelolaan. 

3. Jumlah pengunjung, lama aktivitas, dan jarak tempuh digunakan untuk 

mengetahui kesesuaian antara potensi dan upaya pengelolaan. 

 

1.8 Metode Penelitian  

Sesuai dengan judul di atas, didalam penelitian ini mengambil penggal 

Sungai Elo secara purposive sampling, yaitu di Kecamatan Mungkid Kabupaten 

Magelang. Metode penelitian dilakukan dengan survei untuk memperoleh data 

primer yang dibutuhkan, serta data sekunder sebagai penunjang. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
 

1.8.1 Penentuan Daerah Penelitian   

Sesuai dengan judul di atas, lokasi penelitian di daerah pengelolaan 

efektif, yaitu di Sungai Elo sepanjang 23 km yang melintasi dua desa yaitu Desa 

Pare dan Desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Adapun alasan 

mengapa di pilihnya daerah tersebut adalah karena Sungai Elo merupakan sungai 

pertama yang di Jawa Tengah sebagai lokasi wisata arung jeram sejak 1995, 

sehingga dari ketersediaan data cukup memadai disamping Sungai Elo memiliki 

aliran dengan tinggi muka air yang relatif stabil sepanjang tahunnya sehingga 

memungkinkan untuk di arungi walaupun pada musim kemarau. 
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1.8.2 Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yang meliputi : 

a. Data primer 

1. Karateristik wisatawan : asal, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, 

dan cara kedatangan. 

2. Penilaian wisatawan, yang dimaksud disini adalah persepsi wisatawan 

terhadap atraksi wisata arung jeram yang baru saja dinikmati. 

3. Tanggapan masyarakat berkaitan dengan adanya obyek wisata arung jeram 

di daerahnya. 

b. Data sekunder 

1. Keadaan umum lokasi penelitian. 

2. Gambaran umum perusahaan pengelola : struktur organisasi pengelolaan, 

ketenagakerjaan, paket yang ditawarkan, dan perkembangan jumlah 

wisatawan. 

3. Keadaan sosial ekonomi penduduk sekitar obyek wisata. 

4. Infrastrukur sekirtar obyek wisata. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut : 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang m,endukung dalam 

penelitian ini, data sekunder tentang karateristik obyek wisata, keadaan umum 

daerah penelitian melalui peta maupun berbagai tulisan dan laporan yang ada 

di kantor Dinas Pariwisata, pihak pengelola, media massa serta pihak-pihak 

yang terkait. 

b. Observasi 

Dalam melakukan observasi untuk data data awal, penulis secara langsung 

mengikuti atraksi yang dimaksud sehingga dapat merasakan secara langsung 

dan dapat mengamati obyek wisata dan sekitarnya. Dari observasi ini 

diperoleh gambaran kasar dari pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ini. 
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c. Survey 

Survei dilaksanakan selama kurun waktu yang telah direncanakan oleh penulis 

untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan, antara lain inventarisasi 

potensi alam dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa staf 

perusahaan pengelola dan kepada masyarakat serta tokoh masysrakat setempat 

sekitar sungai. Untuk mengetahui persepsi wisatawan digunakan quesioner 

yang diberikan kepada wisatawan secara acak sesuai menikmati atraksi 

wisata. 
 

1.8.3 Pengolahan dan Analisis Data 

Langkah akhir dari proses penelitian adalah pengolahan dan analisis data. 

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif 

kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh informasi dan makna yang lebih 

luas dari data yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan melalui langkah-langkah 

Sebagai berikut : 
 

1. Inventarisasi potensi daerah penelitian  

Dilakukan untuk mengetahui potensi obyek wisata yang memungkinkan 

untuk dikembangkan. Dengan mengetahui secara rinci jenis dan jumlah potensi 

yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan wisata ini seperti 

masalah kependudukan, kondisi fisik, sulitnya pengadaan alat, ataupun kebijakan 

pemerintah. 

Dari inventarisasi kemudian dikaji lebih lanjut untuk mengetahui besarnya 

potensi Sungai Elo. Variabel yang digunakan adalah luas efektif pengelolaan, 

potensi alam, dan kependudukan. Analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif, penilaian potensi alam dengan standart kualitas 

pemandangan, kestabilan tinggi muka air sungai, dan tingkat kesulitan sungai 

dalam pengarungan. 
 

2. Identifikasi peluang dan kendala  

Mengindentifikasi peluang pengembangan wisata arung jeram dengan 

berdasarkan potensi alam yang didukung oleh potensi sumberdaya manusia dan 

kondisi sosial budaya masyarakat sekitar sungai serta potensi pasar wisata yang 
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masih terbuka luas. Kendala yang ada seperti ada atau tidaknya pertentangan atau 

kesalah pahaman antar wilayah administrasi yang dilewati sungai, infrastruktur 

yang kurang mendukung, masalah ketenagakerjaan, dan tanggapan masyarakat 

akan image dari kegiatan ini. 

 Langkah akhir dari penelitian ini adalah pengolahan data. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini di analisis SWOT. Analisis data ini dilakukan 

sebagai tindak lanjut dalam upaya menentukan arah pengembangan wisata arung 

jeram dengan mempetimbangkan kelangsungan wisata tersebut.  

Analisis ini digunakan karena wisata arung jeram termasuk wisata baru 

didalam bentuk wisata alam lainnya, dan wisata tersebut sangat kompleks yang 

memiliki faktor interen dan eksteren yang sama pentingnya untuk mendukung 

berkembangnya wisata arung jeram ini. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a. S (Strength / Kekuatan / Potensi), 

Adalah suatu keadaan atau kondisi yang ada pada daerah, yang 

dianggap merupakan hal yang baik (aspek fisik, sosial, ekonomi, dan 

budaya) 

b. W (Weaknesses / Kelemahan / Masalah), 

Suatu kondisi yang merupakan kelemahan / masalah yang ada pada 

daerah yang dianggap suatu hal yang kurang baik. 

c. (Opportunity / Kesempatan / Peluang), 

Suatu keadaan yang ada atau sudah terjadi di dalam sekitar daerah, 

yang dianggap berpeluang untuk digunakan untuk pengembangan potensi. 

d. T (Threat / Ancaman / Hambatan), 

Suatu keadaan yang ada atau yang sudah terjadi disekitar daerah, 

yang dapat menghambat pengembangan potensi daerah. 

Manfaat analisis SWOT adalah untuk menetapkan tujuan secara realistis dan 

efektif serta merumuskan strategi dengan efektif pula. Dengan berlandaskan pada 

analisis SWOT pencapaian tujuan akan tepat, efektif dan efisien. Kekuatan dan 

kesempatan merupakan faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman 

merupakan faktor negatif, yang keduanya dapat menghasilkan  ” core strategy” 

yang pada prinsipnya merupakan: 
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a. Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada dan 

terbuka. 

b. Strategi yang dapat mengatasi ancaman yang ada. 

c. Strategi yang dapat memperbaiki kelemahan yang ada. 

Langkah – langkah dalam analisis SWOT 

a. Mencari dan mengidentifikasi data dan informasi tentang potensi dan 

masalah yang ditempatkan sesuai dengan lokasi dan sektor. 

b. Menentukan kesempatan dan hambatan dari potensi dan masalah tersebut. 

c. Menentukan strategi. 
 

Matrik Analisis SWOT 

 Merupakan matrik yang menggambarkan hubungan antara peluang dan 

ancaman yang disesuaikan dengan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. 

Tabel 1.1 Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis SWOT 

 Strength/Kekuatan Weakness/kelemahan 

Opportunity/Peluang Strategi Kekuatan dan 

Peluang (S-O) 

Strstegi Peluang dan 

Kelemahan (O-W) 

Threat/Ancaman Strategi Kekuatan dan 

Ancaman (S-T) 

Strategi Ancaman dan 

Kelemahan (T-O) 
 

 

3. Analisis kesesuaian antara potensi, peluang, dan kendala untuk 

pengembangan. 

Analisis kesesuaian ini digunakan untuk menentukan kesesuaian 

pemanfaatan Sungai Elo untuk pengembangan wisata arung jeram. Dari analisis 

potensi fisik sungai dan didukung oleh potensi-potensi lain, seperti peluang pasar, 

serta kondisi sosial ekonomi dan budaya penduduk sekitar sungai. 

Variabel yang digunakan adalah paket yang ditawarkan, waktu yang 

disediakan, perkembangan jumlah tamu, pendapat wisatawan dan tanggapan 

penduduk terhadap adanya obyek wisata arung jeram di daerahnya.  
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1.9 Batasan Operasional 

Arung Jeram adalah jenis kegiatan alam bebas dengan menggunakan perahu 

karet dan dayung dilakukan di sungai berarus deras, bergelombang, berbatu, 

dan berjeram (Mc Gnnis, 1987). 

Analisis adalah penyediaan sesuatu peristiwa untuk mengetahui penyebabnya dan 

bagaimana duduk perkaranya (Suwardjoko Warpani,1997) atau merupakan 

kegiatan meliputi penyaringan dan penilaian data yang terkumpul, 

pengelompokan, penetapan kelas (klasifikasi), pewilayahan, korelasi dan 

analogi (I Made Sandy dkk dalam Lutfi Muta’ali,1993). 

Aksesibilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju ke obyek-obyek wisata.  

Akomodasi adalah tempat untuk menginap maupun beristirahat dengan 

penyediaan fasilitas yang diperlukan bagi wisatawan/pengunjung, baik 

dengan maupun tanpa pelayanan makanan dan minuman (Musanef, 1996). 

Daya Dukung Lingkungan Obyek Wisata Alam adalah banyaknya wisatawan 

yang dapat ditampung oleh obyek wisata alam tersebut dalam satuan hari 

atau waktu per satuan luas (Wawandono, 1995). 

Grid adalah tingkat kesulitan dalam arung jeram yang dinyatakan dalam bentuk 

angka atau huruf yang sudah distandrisasi sebelumnya (GEGAMA, 1997). 

Industri Pariwisata adalah kemampuan dari bermacam-macam perusahaan yang 

secara bersama-sama mengahsilkan barang dan jasa wisata (Yoeti, 1985). 

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaran 

pariwisata (UURI No. 9 Tahun 1990). 

Kesesuaian adalah kecocokan / keselarasan antara yang tersedia dan 

penggunaannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988). 

Luas Kawasan Efektif adalah luas areal kawasan tempat wisata yang betul-betul 

digunakan untuk aktifitas rekreasi. (Wawandono, 1995). 

Obyek Wisata adalah semua obyek atau atraksi wisata yang dikunjungi atau 

dinikmati wisatawan selama melakukan rekreasi (UURPI No. 9 Tahun 

1990). 
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Optimalisasi adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengoptimalkan atau 

mencapai hasil tertinggi dengan mempertimbangkan faktor pendukung yang 

tersedia (Darsoprajitno, 1995). 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang tersebut (UURI No. 9 Tahun 1990). 

Penggal / Segmen Sungai adalah bagian alur sungai yang di lakukan pengukuran  

untuk karateristik arung jeram.  

Pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu proses atau 

pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan. 

Potensi external obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata, yang terdiri dari aksesbilitas, fasilitas 

penunjang, dan fasilitas pelengkap. 

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

sendiri, yang meliputi komponen, kondisi obyek, kualitas obyek dan 

dukungan bagi pengembangan. 

Potensi daerah adalah kemampuan suatu yang berupa sumberdaya yang dapat 

diambil menfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan wilayah atau daerah yang bersangkutan. 

Produk Wisata adalah semua obyek atau atraksi wisata yang dikunjungi atau 

dinikmati wisatawan selama melakukan rekreasi (Wawandono, 1995). 

Wisata alam adalah kegiatan wisata dengan menikmati pemandangan atau 

bentukan alam, seperti sungai, gunung, lembah, danau dan sebagainya 

(Dirjen Pariwisata, 1997). 

Wisata Minat Khusus adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang penikmatnya 

merupakan orang-orang yang benar-benar berminat terhadap jenis wisata 

yang dimaksud, mengingat resiko yang cukup tinggi dari jenis wisata ini 

(Dirjen Pariwisata, 1997).   


