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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang cukup potensial dan berkembang

pada saat ini. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang perlu

diperhatikan dalam perkembangannya. Adanya UU No 22 tahun 1999 tentang

otonomi daerah, berpengaruh bagi perkembangan pariwisata di Indonesia,

karena memberikan sepenuhnya kewenangan bagi setiap daerah untuk

mengelola sumber daya wilayahnya masing-masing. Pariwisata digunakan

untuk mengenalkan wilayahnya kepada dunia nasional dan internasional serta

digunakan sebagai devisa negara. Adanya kegiatan pariwisata juga dapat

digunakan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha,

sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu dari sekian banyak

kabupaten di wilayah Indonesia yang berusaha mengembangkan sektor

pariwisata. Potensi pariwisata Kabupaten Kulonprogo berupa potensi

kekayaan alam, seni tradisional, dan kerajinan selama ini belum digali untuk

mendatangkan wisatawan untuk datang di daerah tersebut. Jenis wisata yang

ditawarkan di Kabupaten Kulonprogo sangat beragam, yaitu wisata laut,

wisata goa, pegunungan, wisata ilmiah dan juga ada wisata ritual. Informasi

mengenai keberadaan pariwisata di Kabupaten Kulonprogo, perlu dikemas

melalui media yang tepat sebagai usaha promosi atau publikasi terhadap

wisatawan. Media tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

potensi dari masing-masing obyek wisata. Salah satu media informasi yang

dapat digunakan untuk memvisualisasikan informasi pariwisata tersebut

adalah peta jalur wisata. Peta jalur wisata merupakan suatu media visualisasi

yang memiliki keunggulan memberikan informasi secara spasial dan memiliki

kesan visual yang kuat tentang pariwisata, sehingga sangat cocok untuk

digunakan sebagai media dalam menginformasikan kepada calon wisatawan.

Pembuatan peta jalur wisata sebagai media informasi kepada calon



2

wisatawan, menggunakan pemanfaatan data Penginderaan Jauh dan teknologi

Sistem Informasi Geografis.

Data Penginderaan Jauh yang digunakan adalah Citra Landsat 7

ETM+. Citra Landsat digunakan untuk interpretasi penutupan lahan. Citra ini

memiliki resolusi spasial 30 m x 30 m dengan cakupan area 185 km x 185

km. Dalam kegiatan interpretasi citra, penafsir citra mengkaji citra dan

berupaya melalui proses penalaran untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan

menilai arti pentingnya obyek yang tergambar pada citra (Sutanto, 1994).

Penggunaan metode penginderaan jauh untuk kepariwisataan akan lebih

efektif dan efisien apabila dipadukan dengan Sistem Informasi Geografis

(SIG), karena proses pengolahan data spasial sangat kompleks dan rumit

terutama dalam hal tumpang susun (overlay) peta dengan variabel lain yang

digunakan. SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang memberikan

empat kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, yaitu

pemasukan, pengolahan atau manajemen data (penyimpanan dan pengaktifan

kembali), manipulasi dan analisis serta keluaran (Aronoff, 1989). Selain

digunakan untuk proses overlay peta, SIG juga digunakan untuk analisis

sehingga ditemukan jalur wisata. Analisis yang digunakan yaitu Network

Analyst. Network Analyst adalah suatu sistem kenampakan garis yang dapat

berupa suatu alur atau aliran. Network Analyst digunakan untuk menilai atau

membuat alur dari suatu tempat ke tempat yang lain, contohnya adalah

pembuatan rute, penilaian jaringan jalan dan pembuatan jalur transmisi.

Peranan SIG dalam analisis network digunakan untuk memprediksi suatu

muatan atau jangkauan, estimasi rute dan alokasi suatu muatan (Aronoff,

1989). Dalam pembuatan jalur wisata, analisis network digunakan untuk

optimasi rute jalur wisata.

1.2. Perumusan Masalah

Dewasa ini pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi

Geografis dalam penyajian data muka bumi sudah diakui oleh banyak

kalangan karena dapat menghasilkan data yang akurat dan praktis.
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Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

(1). bagaimana potensi obyek wisata di daerah penelitian ?;

(2). bagaimana agihan jalur wisata yang efektif yaitu jalur yang memiliki

jarak antar obyek wisata terpendek dan waktu tempuh tercepat antar

obyek wisata ?; dan

(3). bagaimana pengolahan data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi

Geografis dalam mengetahui potensi obyek wisata yang digunakan

sebagai dasar dalam pembuatan jalur wisata.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

(1). mengetahui potensi obyek wisata di Kabupaten Kulonprogo dengan

menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis; dan

(2). membuat alternatif jalur wisata berdasarkan potensi obyek wisata di

Kabupaten Kulonprogo.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut:

(1). memberikan informasi mengenai perkembangan obyek wisata di

wilayah Kabupaten Kulonprogo dan sekitarnya;

(2). sebagai sistem informasi pariwisata untuk pelaksanaan rute dan paket

wisata; dan

(3). sebagai masukan bagi Biro Perjalanan Wisata dan instansi pemerintah

maupun swasta yang terkait sebagai alternatif jalur wisata di Kabupaten

Kulonprogo dan sekitarnya sehingga dapat dimasukkan kedalam

kemasan paket wisata.
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

1.5.1.1. Pariwisata

Perlu adanya suatu pemahaman dasar mengenai pengertian pariwisata

sebelum menentukan jalur wisata berdasarkan potensi suatu obyek wisata,

agar dapat menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penilaian

lahan untuk obyek wisata. Menurut Oka. A. Yoeti (1985), pariwisata

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk

berusaha mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk

menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk

memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Tujuan melakukan kegiatan

pariwisata ini adalah untuk mendapatkan kesenangan ataupun kepuasan, baik

yang bersifat lahir maupun batin (jasmani dan rohani), oleh karena itu

pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan keinginannya. Tempat atau obyek

yang digunakan untuk melakukan kegiatan pariwisata dapat berupa obyek

wisata alam atau obyek wisata budaya. Dorongan untuk melakukan

perjalanan wisata dapat pula disebabkan oleh: (a). kondisi lingkungan, (b).

kondisi sosial budaya, (c). kondisi ekonomi, dan (d). pengaruh kegiatan

pariwisata (Dirjen Pariwisata, 1998 dalam Noer Cholik, 2005).

a. Kondisi lingkungan

Keadaan iklim disekitar tempat tinggal, kondisi lingkungan yang kurang

baik dan rusak, begitu pula dengan lingkungan tempat tinggal yang bising

dan kotor dengan pemandangan yang membosankan mendorong penduduk

melakukan perjalanan.

b. Kondisi sosial budaya

Kurang tersedianya fasilitas rekreasi, kegiatan rutin dalam masyarakat

yang membosankan kehidupan, kehidupan yang serba teratur, terlalu

banyak kerja fisik atau mental, sifat bebas para remaja, terdapatnya

perbedaan sosial diantara anggota masyarakat, semuanya sering menjadi
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alasan untuk bepergian ketempat yang jauh, yang kondisinya lebih baik

dan menyenangkan.

c. Kondisi ekonomi

Konsumsi yang tinggi dari masyarakat, biaya hidup sehari-hari tinggal di

daerah tempat tinggalnya, tingkat daya beli yang tinggi, meningkatnya

waktu luang serta relatif rendahnya ongkos angkutan, juga akan

mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.

d. Pengaruh kegiatan pariwisata

Kegiatan berwisata akan banyak mendorong kegiatan yang berhubungan

dengan wisata, seperti meningkatnya publikasi dan penyebaran informasi

serta timbulnya pandangan tentang nilai lebih dalam berwisata terhadap

fungsi sosial masyarakat.

Prioritas seseorang atau kelompok untuk melakukan perjalanan wisata

adalah mencari kesenangan atau kegembiraan. Berdasarkan Direktorat

Jenderal Pariwisata 1998, tujuan perjalanan wisata adalah:

a. ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas);

b. ingin mencari suasana baru atau suasana lain;

c. memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan;

d. ingin berpetualangan dan mencari pengalaman baru; dan

e. mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan.

Dewasa ini banyak sekali muncul promosi wisata yang ditawarkan baik

melalui website, leaflet, booklet, pameran, cinderamata, mass media (dalam

bentuk iklan/audio visual) serta penyediaan informasi pada tempat publik

(Kesrul. M, 2003). Penulis menggunakan cara promosi wisata melalui peta

dalam penelitian ini, yaitu dengan pembuatan suatu jalur wisata. Evaluasi

potensi berupa potensi fisik dan potensi non fisik pada tiap-tiap obyek wisata

perlu dilakukaan dalam pembuatan jalur wisata. Informasi mengenai potensi

fisik di dapat dari peta kelas lereng, peta bentuklahan, dan peta penggunaan

lahan. Sedangkan informasi mengenai potensi non fisik diperoleh dari

ketersediaan fasilitas, promosi daya tarik wisatawan, jumlah pengunjung,

pengumpulan data atraksi lapangan, peta tingkat kemacetan jalan, peta kelas
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jalan, dan lain-lain. Proses pembuatan jalur wisata menggunakan Sistem

Informasi Geografis (SIG). SIG sangat membantu dalam proses

penggambaran berbagai peta untuk membentuk satuan pemetaan lahan dan

juga mengintegrasikan tabel-tabel skor setiap satuan pemetaan lahan untuk

suatu penggunaan lahan tertentu yang diturunkan dari karakteristik lahan

dengan petanya. Sedangkan dalam penentuan jalur wisata disini, SIG

berperan dalam membantu menentukan rute yang paling efektif dan efisien

berdasar alokasi waktu.

1.5.1.2. Penginderaan Jauh

Ilmu geografi merupakan suatu ilmu tentang konsep keruangan yang

sangat memerlukan data spasial untuk analisnya. Salah satu cara dalam

pengumpulan data spasial adalah dengan menggunakan sistem penginderaan

jauh, dimana sistem penginderaan jauh ini merupakan cabang ilmu geografi

yang sangat penting untuk dipelajari. Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni

untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena

melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung

dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer,

1979). Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa penginderaan jauh

merupakan upaya untuk memperoleh data dari jarak jauh dengan

menggunakan peralatan tertentu. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisis

dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Sistem Penginderaan Jauh terdiri atas berbagai komponen yang

terintegrasi dalam satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut meliputi

sumber tenaga, atmosfer, obyek, sensor dengan wahana, pengolahan data,

interpretasi/analisis dan pengguna (user) (Kusumowidagdo, 2007).
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Gambar 1.1 Sistem Penginderaan Jauh

Sumber: Lapan, 2007

Sumber tenaga dalam Penginderaan Jauh pada umumnya dibedakan

menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat alamiah (seperti matahari) dan buatan

manusia (Kusumowidagdo, 2007). Sumber tenaga ini berupa tenaga

elektromagnetik (TEM). Perjalanan TEM dari matahari ke permukaan bumi

ternyata banyak hambatannya. Hambatan tersebut dapat berupa hamburan dan

serapan yang semuanya disebabkan oleh adanya butiran gas, awan dan buti-

butir uap air di atmosfer. TEM yang sampai ke permukaan bumi akan

berinteraksi dengan segala obyek yang ada. Obyek dipermukaan bumi

mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Ada obyek yang

mempunyai sifat daya serap terhadap TEM tinggi dan pantulannya rendah,

sebaliknya ada obyek yang mempunyai daya serap rendah dan daya pantul

tinggi. Pada citra hitam putih mempunyai rona atau kecerahan obyek yang

berbeda satu dengan lainnya. Karakteristik obyek terhadap sinar ini disebut

sebagai karakteristik spektral. TEM yang dipantulkan obyek di permukaan

bumi dapat diterima oleh sensor yang dipasang dalam wahana tertentu di

udara yang menghasilkan data Penginderaan Jauh. Data Penginderaan Jauh

yang beredar di pasaran pada umumnya merupakan produk standar, yaitu data

yang memiliki kualitas standar. Data sudah dapat dianalisis (interpretasi)
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untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Pengolahan data mentah (hasil

rekaman sensor yang dikirim ke stasiun bumi) menjadi produk standar

dilakukan oleh operator di stasiun bumi atau unit yang menangani distribusi

produk Penginderaan Jauh.

1.5.1.3. Interpretasi Citra Landsat

Interpretasi citra Landsat perlu memilih saluran atau paduan saluran yang

paling sesuai dengan tujuannya. Saluran 4 (hijau) dan 5 (merah) biasanya

paling baik untuk mendeteksi kenampakan budaya seperti daerah perkotaan,

jalan rincian baru, tempat penambangan batu dan tempat pengambilan kerikil

(Lillesand dan Kiefer.1990). Bagi daerah semacam itu saluran 5 biasanya

lebih disukai karena pada saluran 5 daya tembus atmosferik yang lebih baik

dari pada saluran 4 sehingga memberikan kontras citra yang lebih tinggi. Di

derah perairan dalam dan jernih daya tembus air yang lebih besar diperoleh

pada saluran 4. Saluran 5 sangat bagus untuk menunjukkan aliran air

berlumpur yang masuk ke air jernih. Saluran 6 dan saluran 7 (inframerah

pantulan) sangat bagus untuk menunjukkan batas tubuh air. Karena tenaga

pada panjang gelombang inframerah dekat hanya menembus sedikit masuk ke

dalam air, dimana air menyerapnya dan hanya sedikit memantulkannya

permukaan tubuh air ronanya sangat gelap pada saluran 6 dan 7. Lahan basah

yang digenangi air atau tanah organik basah dengan tetumbuhan sedikit yang

baru muncul di permukaan air, juga mempunyai rona yang yang sangat gelap

pada saluran 6 dan 7, demikian pula permukaan lahan yang diaspal dan tanah

gundul yang basah. Saluran 5 dan 7 sangat bermanfaat untuk kajian geologi

yang merupakan bidang tunggal penggunaan Landsat yang paling besar.

1.5.1.4. Teknik Penajaman Digital

Teknik pengandaran penajaman pada suatu data citra dilakukan sebelum

usaha interpretasi visual. Pengandaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kemungkinan interpretasi citra dengan mempertajam kontras tampak antara

wujud dalam suatu adegan, untuk maksud ini dapat digunakan berbagai teknik
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penajaman. Lagipula teknik ini tidak hanya dapat digunakan untuk data

Landsat tetapi juga untuk data citra digital yang lain. sebagai contoh, data

MSS pada wahana udara atau data fotografi yang diangkakan dapat

dipertajam secara digital sebelum interpretasi visual (Lillesand dan Kiefer,

1990).

Perlu dicatat adanya perbedaan antara prosedur klasifikasi dan prosedur

penajaman. Upaya klasifikasi terdiri dari serangkaian keputusan untuk

mengubah data citra menjadi kelas tertentu yang khas dan memberikan

informasi. Upaya ini merupakan salah satu bentuk interpretasi data.

Penajaman secara sederhana mengalih ragamkan data ke bentuk yang lebih

ekspresif. Setelah mengalami alih ragam data yang telah dipertajam disajikan

kepada para pengguna untuk dianalisis. Hanya pada bagian inilah informasi

disadap dari citra.

Berkaitan dengan interpretasi visual data citra yang telah dipertajam

secara digital, terdapat satu elemen lagi yang perlu ditekankan. Aktivitas ini

memanfaatkan kemampuan komplementer interpretasi ini menggunakan

pikiran manusia dan komputer. Pikiran sangat baik untuk melakukan

interpretasi atribut spasial pada citra dan mampu memperhatikan secara

selektif kenampakan yang tersembunyi atau yang kecil. Akan tetapi mata

manusia kurang baik untuk melakukan pengenalan beda spektral atau beda

nilai radiometrik yang kecil, yang mungkin dapat mencirikan kenampakan

tersebut. Oleh karena itu teknik penggunaan komputer sangat bermanfaat

untuk memperbesar kerincian nilai radiometrik atau nilai spektral sebelum

interpretasi.

Sebagian besar teknik penajaman dapat dicirikan dengan dua hal yakni

pengandaran titik dan pengandaran lokal. Pengandaran titik mengubah nilai

kecerahan setiap piksel di dalam suatu data citra secara terpisah. Pengandaran

lokal mengubah nilai tiap piksel dalam hubungannya dengan nilai kecerahan

piksel di sekitarnya ( Lillesand dan Kiefer,1990).
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1.5.1.5. Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang berbasiskan

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan manipulasi informasi-

informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan

menganalisia obyek-obyek dan fenomena, dimana lokasi geografi merupakan

karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG

merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan: a) masukan,

b) manajemen data, c) analisis dan manipulasi data, d) keluaran (Aronof,

1989 dalam Prahasta Eddy, 2002).

a. Masukan data

Subsistem masukan data adalah fasilitas dalam Sistem Informasi

Geografis yang dapat digunakan untuk memasukkan data dan tidak

semua format data dapat langsung digunakan sebagai data masukan

dalam Sistem Infromasi Geografis. Data masukan dalam Sistem

Informasi Geografis biasanya terdiri dari dua macam yaitu data grafis

(spasial) dan data atribut (tabuler). Data tersebut saling terkait dan

disimpan dalam bentuk penyimpanan digital berupa pita magnetik,

harddisk, atau disket. Kumpulan data-data tersebut disebut dengan

database.

b. Manajemen data

Manajemen data adalah suatu subsistem dalam Sistem Informasi

Geografis yang berfungsi untuk pengorganisasian data keruangan,

mengambilan dan memperbaiki data dasar dengan cara menambah,

mengurangi atau memperbaharui. Pengorganisasian dan pengolahan data

dilakukan setelah semua data spasial diubah dalam format digital. Data

dalam format digital (data spasial) akan diikuti oleh data atribut yang

berisi kolom-kolom, nama polygon, jumlah piksel dan luasannya.

c. Manipulasi dan analisis data

Manipulasi dan analisis data berfungsi untuk menentukan informasi yang

akan dihasilkan dari Sistem Informasi Geografis. Kegiatan yang

termasuk dalam subsistem ini antara lain; pembuatan Digital Elevation
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Model (DEM) dan tumpang susun (Overlay) peta. Dari data DEM dapat

dilakukan manipulasi dan analisis sehingga diperoleh peta baru seperti

peta kemiringan lereng. Sedangkan proses overlay layer-layer peta

dengan tema yang berbeda akan menghasilkan suatu informasi baru.

d. Keluaran data

Keluaran data hasil pengolahan dengan Sistem Infromasi Geografis

mempunyai mutu yang bagus, baik dalam kualitas maupun kuantitas,

ukuran dan kemudahan dalam menggunakannya. Subsistem ini berfungsi

untuk menayangkan informasi maupun hasil analisis data geografi secara

kuantitatif maupun kualitatif. Hasil keluaran data dapat berupa peta cetak

warna, peta digital maupun data tabuler. Hasil keluaran data dapat

digunakan untuk melakukan identifikasi informasi yang diperlukan

dalam pengambilan kebijakan atau suatu perencanaan.

Estes 1990, menyebutkan 4 (empat) kemampuan aplikasi SIG antara lain

(Suryantoro, 2009):

a. pengukuran (measurement), fasilitas ini dapat mengukur jarak antar titik,

jarak rute, atau luas suatu wilayah secara interaktif;

b. pemetaan (mapping), data realita di permukaan bumi akan dipetakan ke

dalam beberapa layer dengan setiap layernya merupakan representasi

kumpulan benda (feature) yang mempunyai kesamaan, contohnya layer

jalan, layer bangunan, dan layer customer. Layer-layer ini kemudian

disatukan sesuai dengan urutannya;

c. pemantauan (monitoring), SIG digunakan untuk memonitor apa yang

terjadi dan keputusan apa yang akan diambil dengan memetakan apa

yang ada pada suatu area dan apa yang ada diluar area; dan

d. pembuatan model (modelling), sewaktu orang melihat konsentrasi dari

penyebaran lokasi dari feature-feature, di wilayah yang mengandung

banyak feature mungkin akan mendapat kesulitan untuk melihat wilayah

mana yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi dari wilayah lainnya.

Untuk itu diperlukan permodelan, kelas-kelas yang di dapatkan ini

kemudian dioverlay berdasarkan skema pembobotan yang dibuat.
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Keterkaitan antara Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis

adalah; kedua teknologi tersebut merupakan teknologi yang diarahkan untuk

menganalisis fenomena-fenomena keruangan. SIG merupakan teknologi

untuk menganalisis fenomena spasial sedangkan PJ merupakan sumber data

utama untuk memasok SIG dengan data spasial secara kontinyu (Paharuddin

1999, dalam Cholik, 2005).

1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Ade Setiabudi (2005), melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi

Potensi Untuk Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tanjung Kasuari Di

Distrik Sorong Barat Kota Sorong. Tujuan dari penelitian adalah untuk

mengetahui potensi internal dan eksternal Obyek wisata, selain itu juga

digunakan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan masyarakat dalam

kegiatan usaha pariwisata di pantai Tanjung Kasuari. Metode yang digunakan

adalah metode survei, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan

data sekunder. Data primer di dapat dari observasi dan wawancara

tersetruktur. Wawancara ini dilakukan terhadap wisatawan yang berhubungan

dengan asal, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat

pendapatan. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap penduduk lokal

tentang obyek wisata. Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka,

pengambilan data dari dinas pariwisata. Adapun hasil penelitian ini berupa

Peta Satuan Pengembangan pariwisata kota sorong, dan arahan

pengembangan kepariwisataan dan implikasi kebijakan. Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian yang dilakukan Penulis, yaitu mengenai penggunaan

variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel untuk

menghasilkan klas arahan pengembangan dan implikasi kebijakan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan Penulis, menggunakan variabel untuk

menghasilkan klas potensi pariwisata.

Intan Pratiwi Nuring Pambudi (2003), melakukan penelitian di Kota

Denpasar dengan judul Pemanfaatan Foto Udara Pankromatik dan Sistem

Informasi Geografis Untuk Pembuatan Jalur Wisata Berdasarkan Potensi
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Obyek Wisata Di Kota Denpasar dan Sekitarnya. Tujuan dari penelitian

adalah pembuatan jalur wisata berdasarkan tingkat perkembangan obyek

wisata. Dengan adanya pembuatan jalur wisata diharapkan dapat digunakan

untuk promosi obyek wisata yang belum berkembang. Metode yang

digunakan yaitu dengan menggunakan metode survei, sedangkan metode

analisisnya dengan sistem skoring dengan sistem pengharkatan berjenjang

tertimbang. Hasil akhir dari penelitian berupa pembuatan peta jalur wisata

daerah Denpasar dan sekitarnya dengan menggunakan analisis manual dan

analisis Network. Kedua metode dalam pembuatan jalur wisata tersebut

kemudian dibandingkan untuk mendapatkan jalur wista yang paling efisien.

Pembuatan jalur wisata menggunakan bantuan Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografis. Data Penginderaan Jauh yang digunakan yaitu Foto

Udara pankromatik. Perbedaan penelitian yang dilakukan berupa data

Penginderaan Jauh yang digunakan dan hasil akhir penelitian. Penelitian ini

menggunakan Foto Udara Pankromatik Hitam/Putih dengan hasil akhir

berupa peta jalur wisata, dengan analisis manual dan network. Sedangkan

Penulis melakukan penelitian menggunakan data Penginderaan Jauh berupa

Citra Landsat 7 ETM+, dengan hasil akhir berupa persepsi masyarakat

terhadap obyek wisata dan pembuatan peta jalur wisata dengan menggunakan

Network Analyst.

Luthfian Riza Sanjaya (2008), meneliti tentang model visualisasi data

secara spasial di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Tujuan dari penelitian ini

adalah memvisualisasikan data pariwisata secara spasial dan menyususn peta

paket wisata dalam berbagai model, serta menentukan model terbaik untuk

memvisualisasikan paket wisata. Metode yang digunakan yaitu metode survei

dengan sistem sampling atau memilih beberapa sampel obyek wisata yang

ada untuk diambil datanya. Metode analisis dengan sistem skoring, klasifikasi

dan analisa data sekunder secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Pembuatan desain model dilakukan secara konvensional (2 dimensi, 3

dimensi, dan kartogram) dan pembuatan model visualisasi paket wisata secara

digital. Tujuan dari penelitian adalah menemukan model paket wisata yang
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paling baik berdasarkan hasil kuesioner. Hasil akhir penelitian berupa

visualisasi data paraiwisata secara spasial dan berbagai model peta paket

wisata konvensional, model visualisasi data digital, dan penentuan model

terbaik untuk memvisualisasikan paket wisata. Perbedaan penelitian yang

dilakukan berupa metode yang digunakan dan hasil penelitian. Penelitian ini

menggunakan metode penentuan klas potensi obyek dengan satu variabel

yaitu jumlah pengunjung. Hasil akhir penelitian berupa penentuan model

terbaik untuk memvisualisasikan paket wisata. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Penulis menggunakan variabel berupa potensi fisik dan non fisik,

dengan hasil akhir berupa peta jalur wisata.

Dwi Erawati Susanto (2007), meneliti tentang model visualisasi data

pariwisata dengan menggunakan Visual Basic. Penelitian dilakukan di daerah

Kabupaten Kulonprogo, dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Geografis

Untuk Pembuatan Peta Pariwisata Kabupaten Kulonprogo Dengan Visual

Basic. Tujuan dari penelitian adalah Membuat sistem informasi peta

pariwisata di daerah Kabupaten Kulonprogo dengan menyajikan data dan

fasilitasnya sehingga dapat dijadikan panduan wisata, dalam melakukan

perjalanan di daerah obyek wisata yang dituju. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode survei dengan sistem sensus, yaitu dengan cara

mendatangi seluruh obyek wisata yang ada di Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian ini lebih menekankan pada visualisasi sistem informasi peta

pariwisata dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Adapun hasil penelitian

berupa desain tampilan informasi pariwisata Kabupaten Kulonprogo.

Perbedaan penelitian yang dilakukan berupa metode yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode visualisasi informasi peta pariwisata

tanpa menyajikan informasi mengenai potensi masing-masing obyek wisata.

Sedangkan Penulis menggunakan metode skoring berjenjang tertimbang

untuk menyajikan informasi mengenai klas potensi masing-masing obyek

wisata.

Mustafia Oktanti (2011), melakukan penelitian yang berjudul

Penentuan Jalur Wisata Berdasarkan Potensi Obyek di Kabupaten
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Kulonprogo Melalui Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi

Geografis. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui potensi obyek wisata

dengan menggunakan pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi

Geografis dan membuat alternatif jalur wisata berdasarkan klas potensi

obyek. Metode yang digunakan adalah metode sensus dengan analisis

menggunakan sistem skoring berjenjang tertimbang. Hasil penelitian berupa

pembuatan peta jalur wisata dengan menggunakan Network Analyst.

Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat

dilihat pada Tabel 1.1 berikut.
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Yang Dilakukan Dengan Penelitian Sebelumnya
NO Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil
1 Dwi

Erawati
Susanto
(2003)

Aplikasi Sistem Informasi
Geografis Untuk
Pembuatan Peta Pariwisata
Kabupaten Kulonprogo
Dengan Visual Basic

Membuat sistem informasi peta pariwisata
Kabupaten Kulonprogo yang menyajikan data
dan fasilitasnya, sehingga dapat dijadikan
panduan wisatawan dalam melakukan perjalanan
di daerah Kabupaten Kulonprogo

Metode penelitian adalah metode survei
dengan sistem sensus, dalam penelitian
ini lebih menekankan pada visualisai
sistem informasi peta pariwisata

Sistem informasi peta
pariwisata kabupaten
Kulonprogo

2 Intan
Pratiwi
Nuring
Pambudi
(2003)

Pemanfaatan Foto Udara
Pankromatik dan Sistem
Informasi Geografis Untuk
Pembuatan Jalur Wisata
Berdasarkan Potensi
Obyek Wisata Di Kota
Denpasar dan Sekitarnya

Membuat jalur wisata berdasarkan tingkat
perkembangan obyek wisata, yang digunakan
untuk promosi obyek wisata yang belum
berkembang

Metode yang dipakai adalah metode
survei dan metode analisisnya dilakukkan
dengan metode skoring untuk penentuan
potensi obyek wisata. Sedangkan analisis
network digunakan dalam penentuan
jalur wisata

Peta jalur wisata daerah
Denpasar dan sekitarnya
dengan menggunakan
analisis manual dan analisis
Network

3 Ade
Setiabudi
(2005)

Evaluasi Potensi Untuk
Pengembangan Obyek
Wisata Pantai Tanjung
Kasuari Di Distrik Sorong
Barat Kota Sorong

- Mengetahui potensi internal dan eksternal
obyek wisata pantai Tanjung Kasuari,

Metode yang digunakan adalah penelitian
survei, data yang digunakan adalah data
primer yang dilengkapi data sekunder dari
data yang ada kemudian dilakukan
skoring masing-masing variabel. Setelah
itu dilakukan penjumlahan skoring dan
tahap akhir adalah analisis baik secara
kualitatif maupun kuantitatif

Peta Satuan Pengembangan
pariwisata kota sorong, dan
arahan pengembangan
kepariwisataan dan implikasi
kebijakan.- Mengetahui pengaruh keterlibatan masyarakat

dalam kegiatan usaha pariwisata di pantai
Tanjung Kasuari

4 Luthfian
Riza
Sanjaya
(2008)

Model Visualisasi Data
Pariwisata Secara Spasial
Di Kabupaten Kulonprogo

Melakukan visualisasi data pariwisata secara
spasial dan penyusunan peta paket wisata dalam
berbagai model

Metode yang digunakan dengan sistem
sampling, sedangkan metode analisis
yaitu dengan sistem analisis data
pariwisata baik sekunder maupun primer
yang kemudian dilakukan skoring pada
masing-masing variabel. Model
visualisasi paket wisata dilakukan secara
konvensional dan secara digital

Peta paket wisata yang
divisualisasikan dalam
bentuk model konvensional
dan model digital.

5 Mustafia
Oktanti
(2011)

Penentuan Jalur Wisata
Berdasarkan Potensi obyek
di Kabupaten Kulonprogo
Melalui Pemanfaatan
Penginderaan Jauh dan
Sistem Infromasi Geografis

- Mengetahui potensi obyek wisata yang ada di
Kabupaten Kulonprogo, yang terdiri dari
potensi obyek wisata rendah, obyek wisata
sedang maupun potensi obyek wisata tinggi
dengan menggunakan Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi Geografis.

Metode yang digunakan yaitu dengan
Survei, metode analisis dengan sistem
skoring berjenjang tertimbang

Peta jalur wisata berdasarkan
potensi fisik dan non fisik
obyek wisata, dengan
menggunakan sistem
Network Analyst.

- Membuat alternatif jalur wisata berdasarkan
potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten
Kulonprogo.



17

1.6. Kerangka Penelitian

Pengelolaan kegiatan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan

secara optimal agar menjadi lebih berkembang dan semakin banyak

mendatangkan devisa negara. Namun pada kenyataannya pengelolaan

pariwisata hanya terpusat pada daerah tertentu saja sehingga masih banyak

obyek wisata yang mempunyai potensi rendah karena kurangnya usaha

pengembangan. Salah satu usaha pengembangan potensi obyek wisata dapat

dilakukan dengan pembuatan jalur wisata. Dengan pembuatan jalur wisata ini

diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para

pengunjung obyek wisata.

Daerah kajian pada penelitian ini adalah Kabupaten Kulonprogo yang

meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan,

Kecamatan Galur, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan

Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan,

Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh. Kecamatan Temon

terdapat lima obyek wisata, yaitu obyek wisata Pantai Congot, Gunung

Lanang, Wahana Pelangi, Makam Girigondo dan obyek wisata Pantai Glagah.

Kecamatan Wates terdapat satu obyek wisata, yaitu obyek wisata Makam

Pahlawan Giripeni. Kecamatan Panjatan terdapat satu obyek wisata, yaitu

Pantai Bugel. Kecamatan Galur terdapat satu obyek wisata, yaitu Pantai

Trisik. Kecamatan Pengasih terdapat dua obyek wisata, yaitu Pemandian

Clereng dan obyek kawasan Konservasi Alam Yogyakarta. Kecamatan Kokap

terdiri dari satu obyek wisata, yaitu Waduk Sermo. Kecamatan Girimulyo

terdapat satu obyek wisata, yaitu Goa Kiskendo. Kecamatan Kalibawang

terdapat dua lokasi obyek wisata, yaitu Makam Nyi Ageng Serang dan

Pemandian Sendangsono. Kecamatan Samigaluh hanya memiliki satu obyek

wisata, yaitu Puncak Suroloyo.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan lapangan dan data

penginderaan jauh yaitu data penggunaan lahan, data atraksi wisata dan lokasi

titik obyek wisata. Citra penginderaan jauh yang digunakan adalah Citra
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Landsat 7 ETM+, dimana citra ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan

peta penggunaan lahan. Data penggunaan lahan dipadukan dengan data

kemiringan lereng dan bentuklahan sehingga terbentuk peta satuan lahan. Peta

satuan lahan dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan lokasi sampel pada

saat kegiatan lapangan, yaitu dengan menggunakan metode stratified

sampling. Pada saat kegiatan lapangan, informasi yang dicari yaitu

pengumpulan data atraksi wisata dan sekaligus melakukan uji hasil

interpretasi penggunaan lahan yang diperoleh dari citra.

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu peta klas

lereng, peta bentuklahan, peta sebaran obyek wisata, data ketersediaan

fasilitas tiap obyek wisata, promosi daya tarik wisata, jumlah pengunjung

obyek wisata, peta arah jalur jalan, peta klas jalan, peta tingkat kemacetan

jalan. Kegiatan survei terhadap lokasi obyek wisata menggunakan metode

sensus yaitu dengan cara mendatangi seluruh lokasi obyek wisata yang ada di

Kabupaten Kulonprogo.

Penilaian potensi obyek wisata dibagi menjadi dua yaitu potensi fisik

lahan obyek wisata dan potensi non fisik obyek wisata. Potensi fisik lahan

berupa bentuklahan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng, sedangkan

potensi non fisik berupa ketersediaan fasilitas dalam obyek wisata, promosi

daya tarik obyek wisata, dan jumlah pengunjung. Metode yang digunakan

yaitu metode skoring (pengharkatan), sesuai dengan nilai skor masing-masing

variabel sehingga di dapatkan klas potensi obyek wisata.

Informasi klas potensi obyek wisata dijadikan sebagai dasar dalam

pembutan jalur wisata. Pembuatan jalur wisata menggunakan metode network

Analyst dengan sistem new route. New route merupakan fasilitas dalam

ArcGis yang digunakan untuk membuat rute. Metode analisis ini

mendasarkan pada jenis obyek, jarak antar obyek terpendek dan waktu

tempuh tercepat. Jalur wisata dibuat dengan mempertimbangkan klas potensi

obyek.
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1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu dengan menggunakan

metode sensus yaitu mendatangi seluruh lokasi obyek wisata karena unit

analisis pada penelitian ini adalah obyek wisata. Satuan lahan digunakan

sebagai dasar dalam penentuan jalur wisata, karena dapat memberi gambaran

mengenai kondisi fisik wilayah. Survei lapangan digunakan untuk mengecek

keakuratan data atau informasi dari hasil analisis menggunakan sistem PJ dan

SIG.

Untuk mencapai tujuan penelitian, berikut akan diuraikan langkah-

langkah penelitian meliputi:

1.7.1. Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Kulonprogo yang memiliki

potensi wisata seperti kekayaan alam, seni tradisional dan kerajinan yang

tersebar di daerah ini. Informasi mengenai potensi wisata ini perlu dikemas

melalui media yang tepat dengan pembuatan usulan jalur wisata. Pengemasan

ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan obyek yang sedang berkembang

atau belum berkembang agar semakin banyak dikunjungi, dengan kata lain

memicu obyek wisata yang belum berkembang menjadi obyek wisata yang

berkembang. Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo terdiri

dari 15 (lima belas) lokasi obyek, yaitu obyek wisata Pantai Glagah, Pantai

Congot, Gunung Lanang, Wahana Pelangi, Makam Girigondo, Makam Nyi

Ageng Serang, Makam Pahlawan Giripeni, Pantai Bugel, Pantai Trisik,

Pemandian Clereng, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Pemandian Sendangsono.

Puncak Suroloyo, dan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta.

1.7.2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data:

Peta RBI skala 1:25.000 tahun 2001, lembar 1408-213, lembar 1408-

232, lembar 1408-214, lembar 1408-223, lembar 1408-211, lembar 1408-

212, dan lembar 1408-221 diperoleh dari Bakosurtanal. Peta administrasi

Kabupaten Kulonprogo didapat dari Bappeda Kabupaten Kulonprogo, peta
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sebaran obyek wisata diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Kulonprogo, peta jaringan jalan dan klas jalan diperoleh dari

Dinas Kimpraswil, Peta Bentuklahan diperoleh dari Bappeda Kabupaten

Kulonprogo, Peta Kemiringan lereng didapat dari PSBA UGM dan kantor

BPN, data sebaran sarana dan prasarana diperoleh dari Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo serta survei lapangan, data foto

obyek wisata berasal dari survei lapangan, literatur kajian tentang

pariwisata di peroleh dari Perpustakaan Fakultas Geografi UGM dan

Fakultas Geografi UMS, Citra Landsat 7 ETM + di diperoleh dari USGS,

dan beberapa data lain yang merupakan data arsip pribadi.

b. Cara Perolehan Data

- Survei/pengamatan langsung di lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung

terhadap obyek penelitian, yang termasuk kegiatan survei antara lain :

pengambilan titik koordinat lokasi obyek, pengumpulan data atraksi

wisata beserta sarana dan prasarana serta kegiatan dokumentasi

(pengambilan foto) di masing-masing obyek wisata.

- Kuesioner

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan

melakukan wawancara langsung kepada responden yang berasal dari

pengunjung obyek wisata. Informasi yang diperoleh berupa informasi

mengenai karakteristik pengunjung dan tanggapan (persepsi)

wisatawan terhadap keberadaan obyek wisata di Kabupaten

Kulonprogo.

- Instansional

Merupakan cara perolehan data sekunder di instansi-instansi terkait.

Data yang diperoleh antara lain : Peta RBI skala 1 : 25.000, lembar

1408-213, lembar 1408-232, lembar 1408-214, lembar 1408-223,

lembar 1408-211, lembar 1408-212, dan lembar 1408-221, peta

administratif, peta sebaran obyek wisata, peta klas jalan, peta

bentuklahan, peta geomorfologi, peta kemiringan lereng dan data
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jumlah pengunjung pada tahun 2010 yang didapat dari Dinas

Pariwisata Kabupaten Kulonprogo.

c. Alat dan Bahan

a). Alat

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini:

- seperangkat komputer (Intel (R) Core (TM) i3 CPU, M.330,

RAM:1,86 GB) dan printer;

- perangkat Lunak Arc GIS 9.2, Arc View 3.3, Er Mapper 7.0, ENVI

4.4; dan

- perlengkapan kerja lapangan, yang terdiri dari peralatan tulis,

kamera, dan GPS.

b). Bahan

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini:

- Citra Landsat 7 ETM+ daerah Kabupaten Kulonprogo, dengan No

path/raw : 120/65, tanggal perekaman 19 Februari 2011 dan 1 Mei

2011;

- Peta Rupa Bumi Kabupaten Kulonprogo skala 1 : 25.000, lembar

1408-213, lembar 1408-232, lembar 1408-214, lembar 1408-223,

lembar 1408-211, lembar 1408-212, dan lembar 1408-221;

- Peta administrasi Kabupaten Kulonprogo;

- Peta Persebaran Obyek Wisata Kabupaten Kulonprogo;

- Peta Jaringan Jalan Kabupaten Kulonprogo;

- Peta Bentuklahan Kabupaten Kulonprogo;

- Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kulonprogo;

- informasi jumlah pengunjung per obyek wisata; dan

- informasi ketersediaan fasilitas per obyek wisata.

d. Langkah Penelitian

a). Tahap Persiapan

- Telaah Pustaka

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari masukan secara teoritik

sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Selain dari buku-buku ilmiah,
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pustaka juga diambil dari penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya

yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

- Mempersiapkan Citra Landsat 7 ETM+

- Mengumpulkan data-data dan peta tematik yang dibutuhkan

- Mempersiapkan izin dari fakultas untuk mencari data ke instansi-

instansi terkait.

b). Tahap Pelaksanaan

- Interpretasi penggunaan lahan dengan menggunakan Citra Landsat 7

ETM+.

- Tahap kerja lapangan. Pada tahap kerja lapangan ini dilakukan

pengumpulan data wisata dan penentuan titik sampel. Adapun

langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

melakukan cek lapangan terhadap hasil interpretasi Citra

Landsat pada beberapa sampel yang dapat mewakili tiap-tiap

unit lahan yang dibuat; dan

mengumpulkan data-data lapangan yang dibutuhkan yaitu data

atraksi wisata, ketersediaan sarana dan prasarana, melakukan

wawancara dengan pengunjung dan pengambilan gambar

lokasi wisata.

1.7.3. Analisis Data

Analisis data menggunakan sistem skoring berjenjang tertimbang dari

beberapa parameter untuk menentukan tingkat potensi obyek wisata baik

potensi fisik maupun potensi non fisik obyek wisata. Parameter potensi fisik

terdiri dari parameter kemiringan lereng, bentuklahan dan penggunaan lahan.

Sedangkan potensi non fisik terdiri dari ketersediaan fasilitas, promosi daya

tarik wisata, jumlah pengunjung, dan atraksi wisata. Tingkat potensi masing-

masing obyek wisata digunakan sebagai dasar dalam pembuatan usulan jalur

wisata. Pembuatan usulan jalur wisata menggunakan sistem Network Analyst,

dengan mempertimbangkan jarak terpendek antar lokasi obyek wisata.

Pembuatan usulan jalur wisata diharapkan dapat memberi masukan dalam
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pembuatan paket wisata di daerah Kabupaten Kulonprogo. Satu kemasan jalur

wisata biasanya mencakup obyek wisata yang bervariasi, hal ini dimaksudkan

agar pengunjung tidak merasa bosan jika hanya dihadapkan pada satu jenis

obyek wisata saja. Satu jalur wisata harus memuat beberapa jenis obyek

wisata yaitu obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata

buatan manusia. Berdasarkan Sujali (1989), obyek wisata dibedakan menjadi

tiga macam, yaitu obyek wisata alam (Natural Resources) merupakan obyek

wisata yang berupa pemandangan alam, obyek wisata budaya atau manusia

merupakan obyek wisata yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau

kehidupan manusia, sedangkan obyek wisata buatan manusia (Man Made

Resources) lebih banyak dipengaruhi oleh aktifitas manusia sehingga

bentuknya sangat tergantung oleh kreatifitas manusia.

a. Potensi fisik lahan obyek wisata

Merupakan kemampuan obyek wisata dilihat dari kondisi fisik

lahan, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan obyek wisata.

Faktor fisik lahan ini terdiri dari, bentuklahan, kemiringan lereng,

penggunaan lahan. Apabila potensi fisik lahan pada suatu obyek wisata

tinggi, maka peluang perkembangan wisata juga akan besar. Faktor fisik

lahan dijadikan sebagai kriteria dalam pengharkatan karena faktor ini

sangat berpengaruh dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada

di lokasi obyek wisata antara lain : hotel, rumah makan, bangunan

wisata, pembuatan jalan.

b. Potensi non fisik obyek wisata

Merupakan kemampuan obyek wisata dilihat dari kondisi non fisik

lahan. Faktor non fisik ini terdiri dari ketersediaan fasilitas, promosi

daya tarik wisata, jumlah pengunjung, dan atraksi wisata. Semakin

tinggi potensi non fisik obyek wisata maka akan semakin tinggi tingkat

perkembangannya obyek wisata.

Adapun klasifikasi dan pengharkatan berbagai variabel yang

digunakan dalam penelitian ini :
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1. Klas Kemiringan Lereng

Faktor kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap

pembangunan sarana dan prasaran yang ada di dalam obyek wisata. Di

Kabupaten Kulonprogo memiliki kemiringan lereng yang beragam di

sebelah selatan memiliki kemiringan lereng yang datar sedangkan di

bagian utara memiliki kemiringan lereng yang terjal. Adanya kondisi

lereng yang beragam di Kabupaten Kulonprogo, maka indikator

kemiringan lereng perlu diperhatikan dalam penentuan potensi obyek

wisata. Semakin datar kemiringan lereng maka nilai skoringnya tinggi,

sehingga pendirian bangunan atau sarana prasana lain di lokasi obyek

wisata cenderung tidak mengalami hambatan.

Adapun klas dan pengharkatan kemiringan lereng dapat dilihat

pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Klasifikasi dan pengharkatan Klas Kemiringan
Lereng

NO
Kemiringan

Lereng Keterangan Simbol Harkat

1 0 - 2 % Datar – Landai I 4

2 2 - 15 % Miring II 3

3 15 - 40 % Terjal III 2

4 > 40 Sangat Terjal IV 1
Sumber : Suryadi (1995)

2. Bentuklahan

Bentuklahan merupakan kenampakan medan yang dibentuk oleh

proses-proses geomorfologi yang mempunyai julat karakteristik fisik

dan visual dimanapun bentuklahan itu dijumpai (Van Zuidam, 1979).

Adanya bentuklahan tertentu dapat dijadikan sebagai daya tarik alam

suatu obyek wisata yang mempunyai kenampakan yang menarik.

Kulonprogo terdiri dari beberapa bentuklahan oleh karena itu

indikator bentuklahan penting untuk diperhatikan dalam penyusunan

potensi obyek wisata. Bentuklahan sangat berpengaruh terhadap
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perkembangan obyek wisata dalam rangka pembangunan sarana dan

prasaran di lokasi obyek. Adapun klasifikasi dan pengharkatan

bentuklahan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Klasifikasi dan pengharkatan Bentuklahan

NO Bentuklahan Kode Harkat

1
Perbukitan denudasional materi breksi andesit

dan tuff terkikis berat D1a 2

2
Perbukitan denudasional materi breksi andesit

dan tuff terkikis sedang D1b 2

3
Perbukitan denudasional materi breksi andesit

dan tuff terkikis ringan D1c 2

4 Lereng Kaki D7 2

5 Piedmont D9 2

6 Daerah Dengan Gerakan Massa Batuan Kuat D12 2

7 Dataran Fluvial Gunung Api V8 1

8 Datarn Aluvial F1 2

9 Dataran Banjir F7 2

10 Lereng dan Perbukitan Kars Terkikis K2 2

11 Bukit Sisa Batu Gamping Terisolasi K4 2

12 Dataran Aluvial Karst K5 2

13 Gisik M3 4

14 Beting Gisik M4 3

15 Perbukitan Antiklinal S5 1

16 Dataran Tinggi (Plateau) S12 1
Sumber : Tim Fakultas Geografi (1998)

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk

campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di

permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi

kebutuhan hidup baik material maupun spiritual (Arsyad, 1989 dalam

Pratiwi 2003). Parameter penggunaan lahan digunakan sebagai

pertimbangan kesulitan dalam mengubah suatu bentuk penggunaan

lahan yang mempunyai daya tarik wisatawan. Lahan terbuka memiliki

tingkat kemudahan untuk dijadikan sebagai obyek wisata yang

mempunyai daya tarik tinggi terhadap wisatawan, sehingga
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penggunaan lahan yang berupa tanah terbuka memiliki nilai skor

paling tinggi yaitu 4 (empat). Peta penggunaan lahan diperoleh dari

hasil interpretasi Citra Landsat 7 ETM+ path/raw :120/65, Liputan :

19 Februari 2011, dalam melakukan interpretasi penggunaan lahan

juga mempertimbangkan unsur interpretasi ukuran, pola, bentuk, situs,

asosiasi. Untuk menguji tingkat kebenaran hasil interpretasi perlu

dilakukan cek lapangan.

Adapun klasifikasi dan pengharkatan penggunaan lahan dapat

dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut.

Tabel 1.4. Klasifikasi dan pengharkatan Penggunaan Lahan

NO Penggunaan Lahan Simbol Harkat

1 Lahan Terbuka LT 4

2 Perkebunan Pb 3

3 Tegalan T 3

4 Hutan Ht 3

5 Semak Belukar Sb 3

6 Permukiman/bangunan lain Pm 2

7 Sawah Sw 2

8 Tambak Tb 1
Sumber : Suryadi (1995)

4. Atraksi Wisata

Atraksi wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan

melalui suatu pertunjukan (shows) yang khusus diselenggarakan

untuk para wisatawan. Jadi atraksi wisata dibedakan dengan obyek

wisata (tourist object) karena obyek wisata dapat dilihat atau

disaksikan tanpa membayar (Richard Sihite, 2000). Atraksi wisata

dapat berupa atraksi alam dan atraksi budaya. Atraksi alam dapat

berwujud pemandangan alam didalamnya termasuk pantai, sungai,

gunung, danau, lembah, mata air, air terjun, goa dan hutan. Kegiatan-

kegiatan atau atraksi pemanfaatan dan menikmati alam seperti

berenang, berlayar, hiking dan lain-lain termasuk dalam atraksi alam.
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Atraksi budaya dapat berupa tatacara hidup masyarakat (way of life)

atau ciptaan manusia yang berwujud monument dan bangunan

tradisional (Wiendu Nooryati, 1996). Semakin banyak atraksi-atraksi

yang ada dalam suatu obyek wisata tertentu maka obyek wisata yang

dikunjungi akan sangat menarik dan mendatangkan banyak

wisatawan. Data atraksi wisata diperoleh dari pengamatan langsung

di lapangan dan dari instansi dinas pariwisata. Adapun klasifikasi dan

pengharkatan yang digunakan untuk menilai variabel ini dapat dilihat

pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.5. Klasifikasi dan Pengharkatan berdasarkan Atraksi Wisata
(Obyek Wisata Alam)

NO Jumlah Atraksi Wisata Harkat

1 > 7 macam 3

2 4 - 6 macam 2

3 1 - 3 Macam 1
Sumber : Fandelli C (2002)

Tabel 1.6. Klasifikasi dan Pengharkatan berdasarkan Atraksi Wisata
(Obyek Wisata Budaya dan Buatan Manusia)

NO Jumlah Atraksi Wisata Harkat

1 4 - 5 macam 3

2 2 - 3 macam 2

3 1 macam 1
Sumber : Fandelli C (2002)

5. Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana tiap Obyek Wisata

Prasarana merupakan semua fasilitas yang memungkinkan proses

perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga

dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sarana

pariwisata merupakan segala sesuatu yang dapat berakibat terhadap

wisatawan untuk lebih banyak datang, lebih lama tinggal, lebih

banyak membelanjakan uang di tempat yang dikunjungi. Informasi

kelengkapan sarana dan prasarana tiap obyek wisata diperoleh dari
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data sekunder dan survei lapangan. Data yang digunakan untuk

pemetaan ini meliputi 8 komponen, yaitu ketersediaan air, jaringan

komunikasi (telepon), jaringan listrik, jasa transportasi, fasilitas

kesehatan (rumah sakit), rumah makan dan restoran, tempat istirahat

(hotel) dan tempat penitipan barang dan kendaraan. Apabila di daerah

obyek wisata memiliki 8 komponen sarana dan prasarana maka obyek

tersebut diklasifikasikan sebagai obyek wisata yang lengkap. Adapun

klasifikasi dan pengharkatan yang digunakan untuk variabel ini dapat

dilihat pada Tabel 1.7. berikut.

Tabel 1.7. Klasifikasi dan Pengharkatan Kriteria sarana dan prasarana

NO Kriteria Keterangan Harkat

1 Lengkap Tersedia 7 - 8 faktor 4

2 Agak Lengkap Tersedia 5 - 6 faktor 3

3 Kurang Lengkap Tersedia 3 - 4 faktor 2

4 Tidak Lengkap Tersedia < 2 faktor 1
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam Intan Pratiwi (2003).

6. Promosi Daya Tarik Wisata

Promosi daya tarik wisata adalah seberapa jauh suatu obyek

wisata dan daya tariknya dikenal oleh masyarakat luas, hanya sebatas

penduduk lokal sekitar obyek wisata tersebut atau sudah sampai pada

telinga wisatawan internasional. Cara mengetahui seberapa jauh

obyek tersebut dikenal oleh masyarakat bisa dilihat dari promosi

wisata yang ditawarkan baik melalui website, leaflet, booklet, mass

media yang telah dikeluarkan oleh pengelola obyek wisata atau bisa

juga dilihat dari pengunjung obyek wisata. Dalam sistem

pengharkatan, obyek wisata yang memiliki nilai harkat paling tinggi

yaitu obyek wisata yang sudah dikenal di mata dunia. Karena

kurangnya media informasi terhadap masyarakat baik melalui media

cetak maupun elektronik, maka Obyek wisata di Kabupaten

Kulonprogo belum bisa dikenal sampai ke mancanegara.
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Adapun klasifikasi promosi daya tarik wisata dapat dilihat pada

Tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8. Klasifikasi dan Pengharkatan Promosi Daya Tarik Wisata

NO Promosi Daya tarik Wisata Harkat

1 Internasional 3

2 Nasional 2

3 Lokal 1
Sumber : Fandelli C (2002)

7. Jumlah Pengunjung

Jumlah pengunjung pada obyek wisata merupakan daya tarik

wisatawan terhadap potensi obyek wisata yang dikunjungi.

Klasifikasi dan pengharkatan jumlah pengunjung didasarkan pada

banyaknya jumlah pengunjung yang datang di setiap obyek wisata

pada tahun 2010. Data banyaknya jumlah pengunjung di setiap obyek

wisata diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo.

Indikator jumlah pengunjung di setiap obyek wisata ini digunakan

untuk menilai potensi di setiap lokasi obyek. Semakin menarik suatu

obyek wisata maka jumlah pengunjung yang datang juga semakin

banyak.

Adapun klasifikasi pengharkatan obyek wisata berdasarkan

jumlah pengunjung dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9. Klasifikasi dan Pengharkatan Berdasarkan Jumlah
Pengunjung

NO Jumlah Pengunjung (orang/tahun) Harkat

1 > 100.000 3

2 20.000 - 100.000 2

3 < 20.000 1
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2000) (dalam Intan Pratiwi 2003)
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Penentuan klas potensi obyek wisata didasarkan pada penjumlahan

nilai total kedua potensi yaitu potensi fisik lahan dan potensi non

fisik lahan yang mempertimbangkan faktor pembobot.

Adapun Tabel faktor pembobotannya dapat dilihat dalam Tabel

1.10 berikut.

Tabel 1.10. Tabel Pembobotan

Peranan Variabel
Nilai

Pembobot

Unsur
Utama

- Bentuklahan sebagai daya tarik wisata alam

2
- Keragaman atraksi wisata

- Promosi daya tarik wisata

- Jumlah pengunjung obyek wisata

Unsur
Penunjang

- Jumlah sarana dan prasarana

1
- Kondisi fisik lingkungan meliputi :

Penggunaan lahan
dan kemiringan lereng.

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam Intan Pratiwi 2003)

Rumus yang digunakan untuk penyusunan klas potensi obyek wisata yaitu:

Interval Klas :

= ∑(skor tertinggi X f. pembobot) – ∑ (skor terendah X f. pembobot)

Jumlah Kelas

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas didapatkan interval

kelas : = 38 - 11

3

= 9

Selanjutnya berdasarkan jumlah total harkatnya, yaitu maksimal 38 dan

minimal 11, maka obyek wisata dikelompokkan menjadi 3 klas potensi

obyek wisata, yang dapat dilihat pada Tabel 1.11 berikut.
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Tabel 1.11. Klas Potensi Obyek Wisata

Klas Interval Potensi

I 29 - 38 Tinggi

II 20 - 28 Sedang

III 11 - 19 Rendah

Sumber : Hasil Perhitungan

Setelah klas potensi obyek wisata didapatkan maka tahap selanjutnya

yaitu pembuatan peta usulan jalur wisata. Analisis yang digunakan yaitu

dengan menggunakan analisis network, dimana dalam pembuatan jalur

wisata dibantu dengan menggunakan proses komputer yang secara

otomatis memilih jalur jalan yang akan dilewati sebagai jalur wisata

berdasarkan pada jarak antar obyek wisata yang paling dekat. Jalur wisata

yang efisien adalah jalur wisata yang mempunyai jarak antar obyek wisata

yang paling pendek dan waktu tempuh yang singkat.

1.8. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah pembuatan

peta usulan jalur wisata. Peta usulan jalur wisata dibuat berdasarkan peta

potensi obyek wisata dan jenis obyek wisata. Selain itu diperhatikan pula

mengenai jarak terpendek dan waktu tempuh tercepat. Dalam pembuatan satu

usulan jalur wisata dapat diketahui jarak antar obyek wisata terdekat dan

apabila ditempuh dengan rata-rata kecepatan kendaraan 50-70 km/Jam maka

dapat diketahui pula waktu tempuh antar obyek wisata terdekat. Adapun

secara diagramatis langkah-langkah penelitian ini disajikan dalam gambar

1.2. berikut.
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian
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1.9. Batasan Operasional

Atraksi Wisata

Adalah sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke

suatu tempat/daerah/negara, karena tertarik oleh sesuatu (Andi M. P, 2001).

Bentuklahan

Adalah kemampuan medan yang dibentuk oleh proses-proses geomorfologi

yang mempunyai julat karakteristik fisikal dan visual dimanapun bentuklahan

itu dijumpai (Zuidam, 1979).

Biro Perjalan Wisata

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pariwisata yang

mengelola, mereservasi, merencanakan, membuat, dan menyelenggarakan

kegiatan perjalanan wisata, baik untuk kepentingan bisnis, berlibur, sosial,

budaya, dan sebagainya (Kesrul, 2003).

Citra

Adalah gambaran rekaman suatu obyek (biasanya berupa gambaran pada

foto) yang dibuahkan dengan cara optik, elekto-optik, optik mekanik, atau

elektronik (Simonett, 1983 dalam Sutanto, 1992).

Obyek Wisata Alam

Adalah bentuk atau wujud dari obyek yang berupa pemandangan alam seperti

bentuk lingkungan pegunungan, lingkungan pantai atau perairan, lingkungan

hidup berupa kehidupan flora dan fauna atau bentuk yang lain (Sujali, 1989).

Obyek Wisata Budaya/Manusia

Adalah obyek wisata yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau

kehidupan manusia, dan yang dapat berbentuk museum, candi,

tarian/kesenian, upacara keagamaan, upacara adat, upacara pemakaman atau

bentuk yang lain (Sujali, 1989).

Obyek Wisata Buatan Manusia

Adalah obyek wisata yang dipengaruhi oleh man made atau dipengaruhi oleh

aktivitas manusia, oleh karena itu bentuknya pasti sangat tergantung pada

kreativitas manusianya (Sujali, 1989).
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Jalur Wisata

Adalah sebuah rute dari jalan-jalan yang ada dan menunjukkan suatu alur

kunjungan ke berbagai obyek wisata (Soekadidjo, 2000 )

Pariwisata

Adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara,

dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari

keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup

dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (James, 1985)

Paket wisata

Suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan wisata yang tersusun dari

berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu dan terprogram dalam susunan

acaranya dan dipasarkan kepada masyarakat dengan harga yang telah

ditetapkan (Muljadi, 2009).

Penginderaan Jauh

Adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah,

atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan

menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala

yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Sutanto, 1992).


