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ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah Analisis Potensi Obyek, Karakteristik
Wisatawan dan Pola Perjalanan Wisata pada Obyek-obyek Wisata Alam di
Kabupaten Klaten.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi obyek wisata,
untuk mengetahui perbedaan kunjungan wisatawan  dan faktor yang menyebabkan
perbedaan kunjungan tersebut dan untuk mengetahui karakteristik wisatawan dan
pola perjalanan wisatawan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Responden diambil pada 6 obyek, masing-masing obyek sebesar 50 responden,
sehingga total responden adalah 300 responden dengan tehnik acsidental
sampling. Teknik analisa yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif yang
meliputi analisa klasifikasi dan scoring dengan menggunakan tabel frekuensi dan
tabel silang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi obyek wisata alam di
Kabupaten Klaten dengan klasifikasi tinggi terdapat pada obyek wisata Jombor
Permai dan Mata Air Ingas Cokro, klasifikasi sedang terdapat pada obyek wisata
Deles Indah dan klasifikasi rendah terdapat pada obyek wisata Pemandian
Lumban Tirto, Pemandian Tirto Mulyono dan Pemandian Jolo Tundo.

Kunjungan wisatawan tertinggi adalah pada obyek wisata alam Jombor
Permai dan Sumber Mata Air Ingas Cokro, kemudian berturut-turut pada obyek
wisata Deles Indah, obyek wisata pemandian Jolo Tundo, obyek wisata Tirto
Mulyono dan Pemandian Lumban Tirto.

Perbedaan potensi wisata tersebut disebabkan oleh potensi obyek atau
daya tarik masing-masing obyek wisata yang meliputi : keindahan alam, atraksi
obyek wisata dan tingkat aksesibilitas.

Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata alam di Kabupaten Klaten
didominasi oleh  usia antara 15 – 24 tahun yaitu sebesar 58,67 persen. Pekerjaan
wisatawan didominasi oleh para pelajar, mahasiswa dan mereka yang tidak
bekerja yaitu sebesar 51,67 persen. Tingkat pendidikan didominasi oleh
wisatawan yang memiliki pendidikan SLTA yaitu sebesar 45,67 persen. Tingkat
pendapatan didominasi oleh wisatawan yang tidak memiliki penghasilan yaitu
sebesar 51,67 persen dan asal wisatawan didominasi oleh wisatawan yang berasal
dari satu kabupaten lain kecamatan yaitu sebesar 55,00 persen.

Dilihat dari pola perjalanan wisatanya didominasi oleh wisatawan
berkunjung secara rombangan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan tidak
menginap dengan tujuan untuk bersenang-senang dan santai, rekreasi, acara
keluarga, keperluan bisnis, untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lain-lain,.
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