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   BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Merosotnya penerimaan negara terutama dari sumber alam minyak 

dan gas bumi pada periode tahun 1980-an, mendorong pemerintah serta pakar 

mengarahkan pandangan dan perhatian untuk mencari potensi dan 

memanfaatkan potensi dari sektor lain yang dirasakan cukup potensial. 

Temuan dari sumber alam yang lain selain dari sektor migas diharapkan 

mampu membantu meningkatkan perekonomian dan diperkirakan mempunyai 

peluang besar, baik di pasaran Nasional maupun Internasional adalah sektor 

pariwisata atau industri (J. Spillane, 1992). 

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari unsur fisik maupun non 

fisik (sosial, budaya, dan ekonomi), maka dari itu perlu diperhatikan peranan 

unsur tersebut. Faktor geografi adalah merupakan faktor yang penting untuk 

pertimbangan perkembangan pariwisata. Perbedaan iklim merupakan salah 

satu faktor yang mampu menumbuhkan serta menimbulkan fariasi lingkungan 

alam dan budaya, sehingga dalam mengembangkan kepariwisataan 

karakteristik fisik dan non fisik suatu wilayah perlu diketahui (Sujali, 1989). 

Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup 

kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, sehinggga 

dapat bertindak sebagai 'leading industries', yaitu sektor unggulan yang 

mampu meningkatkan perekonomian daerah. Konsep leading industries 

mendasarkan pemikiran bahwa pada pusat-pusat pertumbuhan terdapat suatu 

kegiatan dan kegiatan tersebut merupakan daya tarik yang berupa obyek 

wisata yang menarik dan padat pengunjung yang terletak pada lokasi yang 

strategis (Sujali, 1989). 

Pembangunan pariwisata dimaksudkan untuk menyuguhkan suatu 

obyek yang dapat memuaskan para wisatawan, sehingga dapat memberikan 

suatu dampak yang positif terhadap pemasaran produk pariwisata di masa 
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yang akan datang. Klasifikasi obyek wisata menurut Dirjen Pariwisata 

Republik Indonesia 1985 adalah sebagai berikut di bawah ini. 

1. Obyek wisata alam ( Natural resourses) 

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

obyek wisata berwujud pada lingkungan, pegunungan, pantai, lingkungan 

hidup yang berupa flora dan fauna. 

2. Obyek wisata budaya ( cultural  resourses) 

Bentuk dan wujud dari obyek wisata ini lebih banyak di pengaruhi oleh 

lingkungan maupun manusia, seperti tarian tradisional maupun kesenian, 

upacara adat, upacara keagamaan , upacara pemakaman dan lain-lain. 

3. Obyek wisata buatan manusia ( Man made resourses) 

Bentuk dan wujud obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh upaya dan 

aktivitas manusia. Wujudnya dapat berupa museum, tempat ibadah, 

permainan musik kawasan wisata yang dibangun seperti taman mini, 

kawasan wisata ancol, dan lain sebagainya.  

Sedangkan Dirjen Pariwisata Republik Indonesia tahun 1985 

membagi Propinsi Jawa Tengah sebagai kawasan pengembangan 

kepariwisataaan ke dalam empat bagian, yaitu: 

1. Kawasan A (Merapi-Merbabu) 

Meliputi: Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Klaten, 

Kab. Boyolali, Kab. Purworejo, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kab. 

Karanganyar, kab. Sragen, kab. Kendal, kab. Temanggung, Kodya 

magelang, Kab. Wonosobo. 

2. Kawasan B (Demak-Rembang) 

Meliputi: Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Jepara, kab. Pati, kab. Rembang, 

kab. Bloro, dan Kab. Grobogan 

3. Kawasan C (Pekalongan-Tegal) 

Meliputi: Kab. Semarang, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Pekalongan, dan 

Kab. Pemalang 

4. Kawasan D (Cilacap-Banjarnegara) 
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Meliputi: Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. 

Banjarnegara, Kab. Kebumen, kab. Purworejo. ( Dirjen Par, 1985 ) 

Kabupaten Semarang secara geografis berada pada jalur lintas 

pariwisata JOGLOSEMAR dengan batas wilayah sebelah timur Kabupaten 

Temanggung dan Kabupaten Kendal sedang sebelah utara berbatasan denngan 

Kota Semarang. Secara astronomis berada pada garis 110,14 dan 54,750 BT-

110,39,03,00 dan antara 70,30 dan 570 LS – 70,300 LS. Sedangkan secara 

administratif Kabupaten Semarang dengan Kota Ungaran sebagai ibu kotanya 

terdiri dari 17 Kecamatan dengan penduduk usia produktif kurang lebih 

540.675 jiwa dari jumlah keseluruhan kurang lebih 841.135 jiwa. Luas 

wilayah Kabupaten Semarang mencapai 95.020.674 ha, letaknya sangat 

strategis pada jalur lalu lintas perekonomian, pertanian dan pariwisata 

diharapkan mampu menjadi pusat rekreasi dengan daya saing yang tinggi. 

Kabupaten Semarang memiliki potensi sumber daya alam yang 

sangat menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan kepariwisataan 

daerah yang secara kompetitif diharapkan mampu memiliki daya saing dan 

nilai lebih dari wilayah yang lainya. Lokasi obyek wisata di Kabupaten 

semarang tersebar disekitar lokasi gunung Ungaran dan Gunung Merbabu 

Pegunungan Telomoyo, Gajah Mungkur, Gunung Mergi serta disekitar  Rawa 

Pening. Tanah di Kabupaten Semarang merupakan jenis tanah litosol coklat 

dan andosol coklat yang sangat cocok untuk usaha pertanian dan perkebunan 

wilayah ini merupakan daerah perbukitan dan pegunungan pada ketinggian 

rata-rata 636 m di atas permukaan laut. Curah hujan di Kabupaten Semarang 

tergolong sedang, yaitu 2,288 mm pada tahun 2005 dengan jumlah hari hujan 

rata rata mencapai 156 hari. Di Kabupaten ini pada umumnya memiliki iklim 

tipe C basah sehingga cukup mendukung usaha pertanian dan perkebunan. 

Kabupaten Semarang memiliki beberapa obyek wisata alam yang 

cukup potensial untuk  program jangka panjang, seperti Wisata Alam 

Merbabu, Taman Rekreasi Bukit Cinta, Pemandian Muncul, Wana Wisata 

Penggaron, Air Terjun Semirang, Wana Wisata Umbulsongo, Taman Wisata 

Kopeng, Desa Wisata Sidomukti, Air Terjun Kalipancur, Sendang Senjoyo, 
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Air terjun Curug Lawe, Sendang Kanoman dan Air terjun Curug. Obyek 

wisata di atas sampai saat ini masih belum berkembang. Ada beberapa faktor 

yang menyebabkan kurang berkembangnya sektor pariwisata di daerah ini 

seperti : 

1. Terbatasnya prasarana pariwisata, dan 

2. Kondisi sarana pariwisata di Kabupaten Semarang masih belum memadai 

dan masih dalam taraf perkembangan, antara lain prasarana jalan, fasilitas 

penunjang wisata seperti, fasilitas akomodasi dan fasilitas informasi. 

Sebaran obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang 

yang dapat dihimpun sementara dari berbagai sumber, dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 1.1 

Data Obyek Wisata Kabupaten Semarang 
N0 Nama obyek wisata Lokasi pengelola keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Candi Gedongsongo 

Museum Palagan 

Bukit Cinta 

Pemandian Muncul 

Museum Kereta Api 

Tm. Bandungan kasih 

Wana Wisata Penggaron 

Air Terjun Semirang 

Wana Wisata Umbulsongo 

Pemandian Tirtaargo 

Kopeng 

Tm. Langen tirta 

Tm. Rawa permai 

Argo Wisata Tlogo 

Air Terjun Kalipancur 

Goa Maria Mistika 

Pasar Kriya 

Goa maria kerep ambarawa 

Makam hasan mudati 

Sendang Senjoyo 

Desa Wisata Sidomukti 

Wisata Alam Telomoyo 

Pemandian bu sri 

Pemancingan Bleter 

Sri kukus rejo gunung kalong 

Benteng william I  

Kec. Ambarawa 

Kec. Ambarawa 

Kec. Banyu biru 

Kec. Banyubiru 

Kec. Ambarawa 

Kec. Ambarawa 

Kec. Ungaran 

Kec. Ungaran 

Kec. Getasan 

Kec. Ungaran 

Kec. Getasan 

Kec. Bantubiru 

Kec. Tuntang 

Kec. Tuntang 

Kec. Getasan 

Kec. Tuntang 

Kec. Tuntang 

Kec. Ambarawa 

Kec. Ungaran 

Kec. Suruh 

Kec. Bawen 

Kec. Getasan 

Kec. Ambarawa 

Kec. Bawen 

Kec. Ungaran 

Kec. Ambarawa 

Diparta 

Diparta 

Diparta 

Diparta 

PT KAI 

PT KAI 

PT Perhutani 

PT Perhutani 

PT Perhutani 

Swasta 

Diparta 

Swasta 

Swasta 

Pemda 

Diparta 

Keuskupan agung 

SMG 

Pemda 

Keuskupan agung 

SMG 

Desa 

Desa dan Diparta 

Desa dan Diparta 

Desa dan Diparta 

Swasta 

Swasta 

wisata alam dan budaya 

wisata budaya 

wisata alam 

wisata alam 

wisata budaya 

wisata buatan 

wisata alam 

wisata alam  

wisata alam 

rekreasi dan wisata alam 

wisata alam 

rekreasi dan restorasi 

rekreasi dan restorasi 

wisata alam dan budaya 

wisata alam 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya dan spiritual 

wisata alam dan spiritual 

wisata alam 

wisata alam 

rekreasi dan restorasi 

rekreasi dan restorasi 

wisata budaya dan spiritual 

wisata budaya 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Benteng william II 

Makam Gatot Subrata 

Mk dr. Tjiptomangun kusumo 

Cagar Suroloyo 

Candi Ngempon 

Situs Brawijaya 

Candi Dukuh 

Mk. Ki Ageng Alim 

Goa Pelebur Gongso 

Air Terjun Curug 

Air terjun Curug Lawe 

Candi Kiero 

Wst. Alam Merbabu 

Candi Pangempon 

Kec. Ungaran 

Kec. Ungaran 

Kec. Ambarawa 

Kec. Bergas 

Kec. Banyubiru 

Kec. Bergas 

Kec. Banyubiru 

Kec. Susukan 

Kec. Sumowono 

Kec. Sumowono 

Kec. Ungaran 

Kec. Tengaran 

Kec. Getasan 

Kec. Getasan 

Vihara 

Deprt. Kehakiman 

Deprt. Kehakiman 

KODAM IV 

Desa 

Desa 

BPPP Prambanan 

BPPP Prambanan 

BPPP Prambanan 

Desa 

Desa 

Desa 

PT.Perhutan 

BPPP Prambanan 

 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya 

wisata budaya dan spiritual 

wisata alam 

wisata alam 

wisata budaya 

wisata alam 

wisata budaya 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang( 2005) 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui sebaran obyek wisata di Kabupaten  

Semarang  terdapat empat puluh obyek wisata dengan klasifikasi : obyek 

wisata alam sebanyak 13 obyek wisata, obyek wisata budaya sebanyak 17 

obyek wisata dan obyek wisata buatan sebanyak 10 obyek wisata. Seluruh 

obyek wisata alam di Kabupaten Semarang masih dalam taraf pengembangan. 

Berikut ini sebaran nama dan tempat obyek wisata alam di Kabupaten 

Semarang : 
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Tabel 1.2 
Obyek Wisata Alam dan Lokasinya 
 

No  Nama obyek wisata alam Lokasi 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Wisata Alam Merbabu 

Taman Rekreasi Bukit Cinta 

Pemandian Muncul 

Wana Wisata Penggaron 

Air Terjun Semirang 

Wana Wisata Umbulsongo 

Taman Wisata Kopeng 

Desa Wisata Sidomukti 

Air Terjun Kalipancur 

Sendang Senjoyo 

Air Terjun Curuglawe 

Obyek wisata alam Telomoyo 

Air terjun Curug 

Kec. Getasan  

Kec. Banyubiru 

Kec. Banyubiru 

Kec. Ungaran 

Kec. Ungaran 

Kec. Getasan 

Kec. Getasan 

Kec. Bewen  

Kec. Getasan 

Kec. Suruh 

Kec. Ungaran 

Kec. Getasan 

Kec. Sumowono  

 

      Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2005 

Jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Semarang antara 

tahun 2004 – 2005 banyak mengalami penurunan, yaitu di lokasi obyek wisata 

taman rekreasi bukit cinta, wana wisata Penggaron, air terjun Semirang, desa 

wisata Sidomukti, air terjun kali pancur, sendang senjoyo, air terjun Curuglawe, 

air terjun Curug dan wisata alam Telomoyo. Penurunan jumlah pengunjung ini 

dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang tersedia di lokasi 

obyek wisata tersebut, sehingga pengunjung lebih memilih mendatangi obyek 

wisata yang menawarkan kelengkapan fasilitas pariwisata baik di kabupaten 

semarang maupun di kabupaten lainya. 
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Tabel 1.3 
Perbandingan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Alam Di Kabupaten 

Semarang Tahun 2004 – 2005 
 

 

No 

 

Obyek Wisata Alam 

Jumlah 
Pengunjung 
Tahun 2004 

(Jiwa) 

Jumlah 
Pengunjung 
Tahun 2005 

( Jiwa) 

 

Naik 

 

Turun 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Wisata alam Merbabu 

Taman rekreasi Bukit 

Cinta 

Pemandian Muncul 

Wana wisataPenggaron 

Air terjun Semirang 

Wana wisata Umbul 

songo 

Taman wisata Kopeng 

Desa wisata Sidomukti 

Air terjun Kalipancur 

Sendang Senjoyo 

Air terjun Curug Lawe 

Air Terjun Curug 

Wst. Alam Telomoyo 

76.039 

23.000 

 

30.205 

15.216 

11.148 

9.944 

 

58.585 

13.049 

36.106 

6.577 

8.196 

7.884 

8.986 

77.205 

22.524 

 

31.578 

12.478 

9.330 

10.542 

 

59.488 

12.778 

30.701 

5.422 

7.556 

5.042 

7.223 

1.166 

- 

 

1373 

- 

- 

598 

 

903 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

476 

 

- 

2738 

1818 

- 

 

- 

271 

5405 

1155 

640 

2842 

1763 

      Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2005 

Obyek wisata di Kabupaten Semarang pada dasarnya mempunyai 

potensi untuk di kembangkan, karena sebagian besar obyek wisata tersebut 

menawarkan keindahan alam yang masih alami dan atraktif. Namun dalam 

kenyataanya keberadaan potensi obyek wisata tersebut belum dapat 

berkembang secara optimal.  Menurut tabel 1.3 dimana pengunjung obyek 

wisata banyak mengalami penurunan maka penulis mengambil penelitian yang 

terkonsentrasi pada obyek wisata alam. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

7 
 



1. Bagaimanakah potensi internal dan eksternal masing masing obyek wisata 

alam di Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimanakah arah pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat 

potensi? 

3. Apakah yang menjadi kendala dalam perkembangan kepariwisataan di 

Kabupaten Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat potensi internal dan eksternal obyek wisata 

alam di Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui arah pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat 

potensi. 

3. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengembangan kepariwisataan di Kbupaten Semarang. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai syarat menempuh program sarjana S-1 geografi, pada Fakultas 

Geografi UMS. 

2. Untuk memberikan informasi dan masukan tentang kepariwisataan yang 

ada di Kecamatan Getasan, terutama yang berhubungan dengan potensi 

partiwisatanya. 

3. Sebagai dasar dan pertimbaangan dalam menentukan kebijakan program 

pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

a. Telaah Pustaka 

Geografi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang 

alam, yaitu mempelajari hubungan klasual gejala muka bumi baik fisik 

maupun yang menyangkut makluk hidup beserta permasalahanya melalui 

pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan regional untuk 

kepentingan program, proses dan keberhasilan suatu wilayah (Bintarto dan 

surastopo, 1984). 
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Dalam pembahasan tentang geografi pariwisata sesuai dengan 

bidang atau ruang lingkupnya sarana atau obyeknya adalah obyek wisata, 

sebagai pembahansanya ditekankan pada masalah bentuk,jenis, persebaran 

dan juga termasuk wisatawanya sendiri sebagai konsumen dari obyek 

wisata. Menurut Sujali (1989), pembangunan di bidang pariwisata 

merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah 

dan negara. Sektor yang berkembang akan memberikan kesempatan 

berusaha serta akan menambah dan membuka lapangan kerja baru, 

misalnya dalam lingkup perekonomian, fasilitas transportasi, pemandu 

wisata, penjualan hasil kerajinan tangan, dan lain-lain. 

Dalam GBHN tahun 2003 dijelaskan bahwa pembangunan 

pariwisata diarahkan sebagai sektor andalan dan diharapkan mampu 

menjadi salah satu sektor penghasil devisa, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperdayakan 

perekonomian masyarakat, memperluas kesempatan kerja produktif dan 

kesempatan berusaha yang berkeadilan, serta meningkatkan pengenalan 

dan pemasaran produk nasional dalam rangka meningkatkan kesempatan 

kerja dan mensejahterakan rakyat dengan tetap memelihara kepribadian 

bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan 

hidup. 

Langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu obyek 

wisata pantas untuk dikembangkan atau mendapat prioritas untuk 

dikembangkan, sebelumnya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai bahan 

acuan dan pertimbangan. Langkah ini dilaksanakan dengan harapan 

nantinya akan menghasilkan pembangunan obyek wisata yang optimal. 

Oleh karena itu evaluasi potensi yang perlu dilaksanakan adalah dengan 

mengadakan langka-langkah sebagai berikut: 

1. Seleksi terhadap potensi 

Hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi dan kawasan 

wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan 

ketersediaan dana. 
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2. Evaluasi letak potensi tehadap wilayah 

Pekerjaan ini mempunyai latar belakang pemikiran tentang ada atau 

tidaknya pertantangan atau kesalahpahaman antar administrasi yang 

terkait. 

3. Pengukuran jarak antar potensi 

Pekerjaan ini untuk mendapatkan informasi tentang jarak antar potensi, 

sehingga perlu adanya peta agihan obyek wisata. Dari peta ini dapat 

diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menentukan potensi 

mana yang cukup sesuai untuk dikembangkan (Sujali,1989). 

Untuk mengembangkan setiap pembangunan tidak terkecuali sektor 

pariwisata. Perlu kiranya memperhatikan situasi yang mungkin terjadi 

ditahun-tahun yang akan datang. Hal ini penting mengingat suatu 

perencanaan membutuhkan suatu tindakan yang berkelanjutan, baik yang 

berupa pekerjaan fisik maupun penanganan yang bersifat sosial ekonomi. ( 

Sujali, 1989). 

b. Penelitian Sebelumnya 

1. Widodo (2001) 

Dalam penelitianya yang berjudul “Pengembangan Obyek Wisata dan 

Sumbanganya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II 

Klaten”, bertujuan untuk mengetahuiperkembangan obyek wisata di 

daerah penelitian dan untuk mengetahui sumbangan pariwisata daerah 

terhadap pendapatan asli daerah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder 

dengan menggunakan analisis tabel frekwensi dan skoring.  Data yang 

digunakan adalah pendapatan daerah, jumlah pengunjung, dan 

infrastruktur. Hasil dari penelitian tersebut adalah sumbangan dari 

sektor pariwisata merupakan sumbangan yang besar terhadap 

pendapatan asli daerah, dan kabupatan klaten memiliki tingkat 

perkembangan obyek wisata alam yang masuk dalam klasifikasi 

sedang. 

2.  Ika yuniati (2003) 
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 Penelitian Ika yuniati yang berjudul “Analisa Potensi Obyek Wisata 

Alam di Kabupaten Pekalongan, yang bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik obyek wisata alam di Kabupaten Pekalongan. Metode 

yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis data 

sekunder. Hasil penelitianya adalah: 

1) Tingkat perkembangan obyek wisata di Kabupaten Pekalongan 

dibagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

2) Kabupatan pekalongan mempunyai obyek wisata yang berpotensi 

untuk dikembangkanyaitu obyek wisata pantai Wonokerto dan 

linggosari. 

3) Obyek wisata Watuireng, Air terjun dan jembatan Lanona kurang 

dapat berkembang karena berbagai kendala seperti promosi yang 

kurang, dan tingkat aksesbilitas yang rendah. 

4) Kabupaten pekalongan mempunyai potensi yang sangat besar 

untuk dikembangkan dalam bidang pariwisata dilihat dari letak 

geografisnya, dimana Kabupaten Pekalongan mempunyai daerah 

pantai yang indah dan pegunungan. 

3.  Heri setyo Wibowo (2006) 

 Dalam penelitianya yang berjudul “ Analisis Potensi Pariwisata Di 

Kabupaten Pemalang”, bertujuan untuk mengetahui klasifikasi potensi 

obyek wisata di Kabupaten Pemalang dan mengetahui arah 

pengembangan berdasarkan tingkat potensi di Kabupaten Pemalang. 

Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder. Hasil 

penelitianya adalah: 

1) Klasifikasi obyek wisata alam di Kabupaten Pemalang dibagi 

menjadi tiga. Yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

2) Obyek wisata yang paling berpotensi untuk dikembangkan 

adalahobyek wisata Pantai Widuri. 

 

Berdasarkan pada telaah pustaka dan penelitian sebelumnya, peneliti 

mengacu pada penelitian Widodo (2001) Ika Yuniati (2003) dan Heri 
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Setyo Wibowo (2006) karena terdapat persamaan dan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitin sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut: 

Tabel 1.4 
Perbandingan Penelitian yang  

dilakukan dengan penelitian sebelumnya 
 

no peneliti Judul Tujuan  Metode hasil 

1 Widodo 

( 2001) 

Perkembangan obyek 

wisata di kab. Dati II 

Klaten 

1) Mengetahui 

perkembangan 

obyek wisata di 

daerah penelitian 

2) untuk 

mengetahui 

besarnya 

sumbangan sektor 

pariwisata  terhadap 

PAD Kab. Dati II 

Klaten 

Analisis data 

sekunder 

 Hasil penelitian tersebut berupa 

sumbangan pendapatan dari sektor 

pariwisata merupakan sumbangan 

yang besar terhadap PAD dan Kab. 

Klaten memiliki obyek wisata yang 

masuk dalam klasifikasi sedang 

2 Ika yuniati 

( 2003) 

Analisa Potensi Obyek 

Wisata Alam di Kab. 

Pekalongan 

1) mengetahui 

karakteristik obyek 

wisata alam di Kab. 

Pekalongan  

2) 

menginventarisasik

an potensi obyek 

wisata alam Kab. 

Pekalongan 

Analisis data 

sekunder 

. 1) Klasifikasi tingkat perkembangan 

obyek wisata di Kab. Pekalongan 

dibagi menjadi 3 yaitu: tinggi, sedang 

dan rendah. 

2) Kab. Pekalongan memiliki obyek 

wisata yang berpotwnsi untuk 

dikembangkan yaitu pantai wonokerto 

dan Linggasari. 

3) obyek wisata yang kurang 

berkembang di Kab. Pekalongan 

disebabkan karena kurag promosi dan 

tingkat aksesbelitas yang rendah 

3 Heri Setyo  

( 2006) 

Anasisis Potensi 

Obyek Wisata Alam di 

Kab. Pemalang 

1) klasifikasi obyek 

wisata alam di kab. 

Pemalang 

 

Analisis data 

sekunder 

1) klasifikasi obyek wisata di Kab. 

Pemalang dibagi menjadi tiga. Yaitu 

tinggi, sedang dan rendah 

2) Obyek wisata yang paling 

berpotensi 

4 Adhip Analisis Potensi obyek 

wisata Alam di Kab. 

Semarang 

1) Untuk 

mengetahui 

klasifikasi potensi 

obyek obyek wisata 

Kab. Semarang 

2) Mengetahui 

permasalahan yang 

menjadi kendala 

dalam 

pembangunan 

kepariwisataan di 

Kab. Semarang 

Analisis Data 

sekunder 
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1.6. Kerangka penelitian 

Berdasarkan penelitian beberapa ahli lembaga kepariwisataan, 

pertumbuhan kepariwisataan menunjukkan kemajuan yang meyakinkan. 

Pertumbuhan tersebut pada masa-masa yang akan datang mempunyai 

kecenderungan akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

penunjang, terutama kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

meningkatnya waktu luang, hubungan sosial budaya yang sudah maju, 

transportasi yang lancar. Serta meningkatnya partisipasi pemerintah. Dengan 

meningkatnya pertumbuhan kepariwasatan, maka tingkat perkembangan akan 

semakin baik, terutama kelancaran proses pembangunan nasional umumnya 

dan pembangunan daerah khususnya karena tingkat pendapatan juga 

meningkat. 

Pengembangan obyek wisata di indonesia sangat diperlukan dalam 

kerangka perkembangan pariwisata nasional dan dapat berfungsi sebagai 

acuan pemerataan pembangunan didaerah yang sekaligus untuk menciptakan 

kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat disekitar obyek wisata. Strategi pengembangan 

obyek wisata merupakan salah satu dari produk wisata yang sangat penting 

dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan 

pariwisata sebagai penarik kunjungan wisatawan ke daerah tujuan untuk lebih 

mengetahui dan menikmati keunikan maupun keindahan yang terdapat pada 

obyek. 

Obyek wisata di kabupaten Semarang mempunyai potensi untuk 

mengalami perkembangan, oleh karena itu perlu dibuat klasifikasi potensi 

masing-masing obyek wisata yang terdiri dari potensi internal maupun 

eksternal dari obyek wisata tersebut. Dengan diketahuinya kalsifikasi potensi 

masing masing obyek, maka akan dapat ditentukan prioritas pengembangan 

obyek. 

Pengembangan obyek wisata dapat dilakukan melalui identifikasi 

potensi obyek wisata maupun menggunakan analisis SWOT ( Stenght, 

weakness, Opportunitis, Threat) Analisis. SWOT adalah suatu metode yang 
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berusaha mempertemukan seluruh aspek aspek kekuatan, peluang dan 

ancaman yang ada di dalam obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten 

Semarang, sehingga dapat disusun strategi pengembangan yang sesuai dengan 

obyek wisata tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alir 

dibawah ini: 
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1.7. Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, maupun 

tujuan dalam penelitian ini maka dapat diajukan beberapa hipotesa, yaitu : 

1. Obyek wisata alam di Kabupaten Semarang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan dengan klasifikasi potensi internal tinggi, yaitu wisata alam 

Merbabu, pemandian Muncul, wana wisata Umbulsongo dan Kopeng. 

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam perkembangan kepariwisataan 

di kabupaten semarang adalah merosotnya jumlah pengunjung dan 

terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata 

3. Prioritas arah pengembangan terhadap obyek-obyek wisata alam di 

Kabupaten Semarang adalah obyek wisata yang mempunyai potensi 

internal tinggi tetapi potensi eksternalnya sedang. 

1.8. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisa data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan metode survei 

dengan penelitian yang menitikberatkan pada survei instansional yang 

didukung dengan observasi lapangan untuk mengetahui potensi internal dan 

eksternal, penekan analisisnya menggunakan data sekunder, dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Semarang. Adapun hal 

yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah : 

1. Daerah penelitian ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata alam 

yang berpotensi untuk dikembangkan. 

2. Daerah penelitian ini memiliki kondisi Topografi yang bergunung, alami 

dan atraktif yang menarik dan berhawa sejuk. 

3. Kedudukan obyek wisata alam dan kemajuan pembangunan pariwisata di 

Kabupaten Semarang akan dapat berfungsi sebagai pendorong bagi 

pembangunan wilayah di Kabupaten Semarang. 

b. Teknik pengumpulan data 
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 Jika pengumpulan data sekunder dirasa masih kurang dan belum 

mencukupi maka dilakukan pengumpulan data primer dengan cara terjun 

langsung ke lapangan dengan melakukan observasi untuk mendukung atau 

melengkapi data yang ada. Seperti sarana dan prasarana menuju lokasi obyek, 

fasilitas pendukung obyek dan kondisi obyek. Adapun macam-macam data 

yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

1. kondisi fisik dan daerah penelitian yang meliputi letak, luas, batas, iklim 

hidrologi dan topografi  

2. Demografi, meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan 

penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur, menurut 

tingkat pendidikan dan menurut mata pencaharian yang diperoleh dari 

BPS. 

3. Infrastruktur, meliputi jaringan listrik, sarana air bersih, transportasi dan 

komunikasi, pelayanan sosial ekonomi yang diperoleh dari Kantor 

kecamatan Getasan dan BAPPEDA. 

4. Jenis obyek wisata, yang artinya adalah: jumlah obyek wisata, kebijakan 

pembangunan obyek wisata, rencana pembangunan obyek wisata, yang 

diperoleh dari Dinas Pariwisata. 

5. peta-peta, yaitu antara lain peta administratif, peta sebaran obyek wisata 

yang diperoleh dari Dinas Pariwisata. 

c. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data sekunder dengan teknik skoring. Skoring digunakan untuk 

menentukan klasifikasi tingkat potensi obyek wisata yang dimulai dengan 

tahapan: 

1. Pemilihan indikator dan variable penelitian 

indikator dan variable penelitian berdasarkan kriteria penilaian potensi 

obyek dan daya tarik wisata yang ada pada RIPPDA Kabupaten 

Semarang yang dikombinasikan dengan alat ukur sendiri, dan 

menyesuakain kondisi kepariwisatan daerah 

2. Skoring 
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Memberikan skor relatif 1 sampai 3 untuk beberapa variable penelitian 

seperti: Keanekaragaman atraksi pendukung, kondisi fisik obyek 

wisata, waktu tempuh, ketersedian angkutan, prasarana jalan, 

ketersedian fasilitas pemenuh kebutuhan fisik, sosial dan pelengkap. 
Tabel 1.5 

Variabel Penelitian dan Skor Potensi Obyek Wisata (Potensi Internal) 
 

No Indikator Variabel Kriteria Skor 

a. Atraksi/daya tarik 

utama obyek wisata 

• Atraksi penangkap 

wisatawan(touris catcher) 

• Atraksi penahan 

wisatawan 

1 

2 

b. Kekuatan atraksi 

komponen obyek 

wisata 

• Kombinasi komponen 

alami atau buatan yang 

dimiliki kurang mampu 

mempertinggi kualitas dan 

kesan obyek 

• Kombinasi komponen 

alami atau buatan yang 

dimiliki obyek mampu 

mempertinggi kualitas 

obyek 

1 

 

 

 

2 

c. Kegiatan wisata 

dilokasi wisata 

• Hanya kegiatan yang 

bersifat pasif(menikmati 

yang sudah ada) 

• Meliputi kegiatanpasif 

dan kegiatan yang bersifat 

aktif( berinteraksi dengan 

obyek) 

1 

 

 

2 

1 Kualitas obyek 

wisata 

d. Keragaman atraksi 

pendukung 

• Obyek belum memiliki 

atraksi pendukung 

• Obyek memiliki 1-2 

atraksi pendukung 

• Obyek memiliki lebih dari 

2 macam atraksi 

pendukung 

1 

 

2 

 

3 
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e. Kondisi fisik obyek 

wisata secara langsung 

• Obyek yang mengalami 

kerusakan dominan 

• Obyek yang sedikit 

mengalami kerusakan 

• Obyek belum mengalami 

kerusakan 

1 

 

2 

 

3 

2 Kondisi obyek 

wisata 

f. Kebersihan lingkungan 

obyek wisata 

• Obyek  wisata kurang 

bersih dan tidak terawat 

• Obyek wisata cukup 

bersih dan terawat 

1 

 

2 

. 
Tabel 1.6  

Variabel Penelitian dan Skor Potensi Obyek Wisata (Potensi Eksternal) 
 

Potensi 
eksternal 

variabel kriteria skor 

g. keterkaitan antar obyek - Obyek tunggal, berdiri sendiri 

- Obyek paralel, terdapat dukungan obyek 

wisata lain 

1 

2 

h. dukungan paket wisata - bila obyek wisata tidak termasuk dalam   

agenda kunjungan dari satu paket wisata 

- Bila obyek termasuk dalam agenda 

kunjungan dari suatu paket wisata 

1 

 

 

2 

1. Dukungan   

pengemb

angan 

obyek 

i. pengembangan dan promosi obyek  

wisata 

- Obyek wisata belum dikembangkan dan 

belum terpublikasikan(potensia) 

- Obyek wisata sudah dikembangkandan 

sudah terpublikasikan 

1 

 

2 

j. waktu tempuh terhadap ibu kota 

Kabupaten 

- Waktu tempuh antar obyek dengan 

ibukota kabupatenantara >60 menit 

- waktu tempuh antar obyek dengan 

ibukota kabupaten antara 30-60 menit 

- waktu tempuh antar obyek dengan 

ibukota kabupaten < 30 menit 

1 

 

2 

 

3 

2. aksesbilitas 

k. ketersedian anggkutan umum 

untuk menuju lokasi obyek wisata 

- Tidak tersedia angkutan umum untuk 

menuju lokasi obyek 

- Tersedianya angkutan umum menuju 

lokasi obyek, tidak reguler 

- Tersedianya angkutan umum menuju 

1 

 

2 

 

3 
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lokasi obyek, bersifat reguler  

l. prasarana jalan menuju obyek 

wisata 

- tidak tersedia prasarana jalan menuju 

lokasi obyek 

- Tersedia prasarana jalan menuju lokasi 

obyek, kondisi kurang baik 

- tersedia jalan menuju lokasi obyek, 

kondisi baik (aspal) 

1 

 

2 

 

3 

m. ketersediaan fasilitas pemenuhan 

kebutuhan fisik/dasar dilokasi obyek 

wisata: 

1. makan/minum 

2. penginapan 

3. bangunan untuk menikmati obyek 

- tidak tersedia  

- tersedia 1-2 jenis fasilitas 

- tersedia lebih dari 2 jenis fasilitas 

1 

2 

3 

3.   fasilitas 

penunjan

g obyek 

n. Ketersediaan fasilitas pemenuhan 

kebutuhan sosial wisatawan dilokasi 

obyek: 

1. taman terbuka 

2. fasilitas seni dan budaya 

- tidak tersedia 

- tersedia hanya 1- 2 jenis fasilitas 

- tersedia lebih dari 2 jenis fasilitas 

1 

2 

3 

 

4. fasilitas 

pelengkap 

o. Ketersediaan fasilitas pelengkap 

yang terdiri dari: 

1. tempat parkir 

2. toilet 

3. pusat informasi 

4.soufenir shop 

- tidak tersedia 

- Tersedia 1-2 fasilitas 

- Tersedia 3-4 jenis fasilitas 

1 

2 

3 

Sumber: RIPPDA Kabupaten Semarang, 2005  

3. Menjumlahkan tiap skor pada setiap variabel penelitian 

4. Klasifikasi masing-masing obyek 

Klasifikasi dilakukan dengan cara mengurangi jumlah skor tertinggi 

dengan jumlah skor terendah dan dibagi tiga sehingga akan diperoleh 

interval. Selanjutnya jumlah klas yang diinginkan yaitu 3 (tiga) 

klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Pengklasifikasian dilakukan 

berdasar skor variabel penelitian dan skor masing-masing obyek 

wisata, yaitu antara lain :  

K = 
u

ba −    
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Dimana : K = Interval kelas                                                                                           

a = nilai skor tertinggi 

b = nilai skor terendah 

u = jumlah kelas 

 

a) Pengklasifikasia berdasarkan skor variabel potensi internal 

yaitu nilai skor maksimum (14) yang diperoleh dari jumlah 

angka maksimal yang ada pada tiap skor variabel,dikurangi 

ilaiskor minimum (6) yang diperoleh dari jumlah 

angkaminimum dari tiap skor variabel sehingga diperoleh 

interval. Selanjutnya interval dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi 

dengan formula sebagai berikut: 
14 - 6

3
K=

K= 2   
* Kelas potensi rendah dengan nilai total skor obyek wisata < 9 

* Kelas potensial sedang bila nilai total skor obyek wisata 9-11; 

dan 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata > 11 

b)  Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi eksternal 

yaitu nilai skor maksimum (24) yang diperoleh dari jumlah 

anggka maksimal yang ada pada tiap skor variabel, dikurangi 

skor minimum (9) yang diperoleh jumlah angka minimum dari 

dari tiap skor variabel sehingga diperoleh interval. Selanjutnya 

interval dibagi menjadi tiga klasifikasi dengan formula sebagai 

berikut : 
24 - 9

3
K=

K= 5  
* kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata < 15 

* kelas potensi sedang bil;a nilai total skor obyek wisata 15-19 

* Kelas potensi tinggi bila nilai totel skor obyek wisata > 19  
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5.   Klasifikasi potensi gabungan obyek wisata. 

 Klasifikasi gabungan berdasar variabel penelitian menggunakan 

penggabungan perhitungan antara skor maksimum potensial internal 

danskr maksimum potensi eksternal dikurangi dengan penggabungan 

skor minimumnya. Sehingga akan diperoleh interval. Selanjutnya 

interval tersebut dibagi menjadi tiga (3) klasifikasi dengan formula 

sebagai berikut : 
38 - 15

3
K=

K= 7  
• kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata 15 - <23 

• kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 23 - <31 

• kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata ≥31 

1.9. Batasan Oerasional   

a.  K epariwisataan 

Adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud dan 

tujuan bukan untuk mencari nafkah di tempat atau keinginan yang 

bermacam-macam (Oka A. yoeti, 1985). 

b. Kepariwisataan 

  Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pariwisata ( UU. No 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dalam kantor 

wilayah v Deparpostel, 1991). 

c. Industri pariwisata 

Kumpulan dari berbagai macam perusahaan yang secara bersama-

sama menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan para wisatawan 

khususnya dari traveller pada umumnya selama dalam perjalanan ( Oka A. 

Yoeti, 1985) 

d. Potensi wisata  
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Adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat 

dimanfaatkan untukpembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil 

karya manusia itu sendiri (Sujali, 1989). 

e. Obyek wisata   

 Suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan sebagai 

tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi kebutuhan 

rohani dan menumbuhkan cinta keindahan alam ( Oka A. yoeti, 1985). 

f. Pendapatan daerah  

  Sesuai dengan bunyi pasal 55 UU. No 5 Th 1974, sumber 

pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari: 

1) Hasil pajak daerah 

2) Hasil retribusi daerah 

3) Hasil perusahaan daerah 

4) Lain-lain usaha daerah yang sah 

g. Wisatawan  

Yaitu seseorang yang dapat melakukan perjalanan wisata jika lama 

tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang 

dikunjungi (Gamal Suwatoro). 

h. Pengembangan  

  Usaha untuk mengembangkan suatu proses atau pembangunan 

yang telah atau akan dilaksanakan. (Sujali, 1989). 

i. Potensi internal obyek wisata 

  Adalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu sendiri yang 

meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dandukungan bagi 

pengembangan (Sujali, 1989). 

j. Potensi eksternal obyek wisata 

  Adalah potensi wisata yang mendukung pengembangan 

suatuobyek wisata yang terdiri dari aksesbilitas, fasilitas penunjang, dan 

fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 

k. wisata alam  
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  adalah suatu bentuk wisata yang daya tariknya bersumber pada 

keindahan sumber daya alam dan tata lingkunganya ( Fendenli, I995). 
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