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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian.  

Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa yang terus ditingkatkan dan 

dikembangkan untuk memperbesar pendapatan negara dan memperluas 

kesempatan usaha serta lapangan kerja, Mendorong kemajuan pembangunan 

daerah, sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat meningkat. 

Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan lintas sektoral serta merupakan 

kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, budaya dan nilai–nilai keindahan 

yang dimiliki obyek wisata suatu daerah. Dalam mengembangkan kepariwisataan 

harus didasarkan pada nilai-nilai kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai 

agama, mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta mampu menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. ( Musanef, 1996 ). 

Pariwisata adalah suatu gejala yang sangat kompleks di dalam 

masyarakat, ada obyek wisata, ada hotel, ada souvenir shop, ada pramuwisata, 

ada angkutan wisata, ada biro perjalanan, ada rumah makan, dan lain-lainnya. 

(R.G.Soekadijo, 2000). 

Sejalan dengan kepariwisataan di dunia, di Indonesia keberadaan sektor 

pariwisata saat ini sangat penting dan merupakan salah satu sektor penghasil 

devisa Negara di luar minyak dan gas bumi. Pemerintah berusaha terus 

meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan guna meningkatkan serta 

menstabilkan perekonomian Negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan 

pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi, 

termasuk sektor lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan 

masyarakat, pendapatan asli daerah dan pendapatan negara, serta penerimaan 

negara meningkat melalui pembangunan dan pendayagunaan berbagai potensi 

kepariwisataan nasional (GBHN, 1993). 

Dalam REPELITA tahun keenam juga disebutkan bahwa pembangunan 

kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar 
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penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan usaha dan lapangan 

kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap 

mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, 

mempererat persahabatan antar bangsa, memupuk cinta tanah air serta 

memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan 

kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan dan 

pemasaran produk nasional. 

Pariwisata tidak lepas dari sektor lain karena pariwisata merupakan sektor 

yang bisa dibilang “tanpa batas“. Didalam pariwisata terkait industri, khususnya 

industri kerajinan, aspek keamanan, aspek pendidikan, potensi wilayah dan lain-

lain. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar 

perkembangan tetap pada daya dukungnya. Penilaian perkembangan pariwisata 

suatu daerah juga sangat penting guna menentukan prioritas dan strategi 

pengembangannya serta memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan untuk masa yang akan 

datang. 

Menurut (R.G.Soekadijo, (2000), pariwisata adalah suatu gejala sosial 

yang sangat kompleks yang menyaNgkut manusia seutuhnya dan memiliki 

berbagai aspek: Sosiologis, Psikologis, Ekonomis dan Ekologis. Aspek yang 

mendapat perhatian besar adalah aspek ekonomisnya, pembangunan pariwisata 

bertujuan untuk meningkatkan devisa Nasional pada khususnya dan pendapatan 

Negara serta masyarakat pada umumnya 

Sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) 

Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar termasuk dalam sistem hirarki 

Kota-kota Orde II. Menurut RTRWP Jawa Tengah terdapat 8 (delapan) kawasan 

strategis untuk mendapatkan prioritas pengembangan daerah dan wilayah. 

Kabupaten Karanganyar termasuk dalam kawasan SUBOSUKA (Surakarta, 

Boyolali, Sukoharjo. Karanganyar). Dimana kebijaksanaan umum sub-Regional 

SUBOSUKA lebih diarahkan guna mencapai optimalisasi pemanfaatan wilayah, 

dengan berdasarkan pada kondisi wilayah potensi, permasalahan dan kegiatan-
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kegiatan yang diperkirakan akan berkembang di wilayah tersebut. Disamping itu 

pula juga diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, kestabilan dan 

pembangunan wilayah. 

Kabupaten Karanganyar memiliki beragam jenis pelayanan jasa 

pariwisata yang tersebar di tujuh SWP (Sub Wilayah Pembangunan) yang 

didalamnya terdiri dari beberapa Kecamatan. Beragam Daya Tarik Wisata 

bermunculan di kawasan tersebut seperti Air Terjun Grojogan Sewu yang 

dikenal banyak Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, di Kecamatan 

Ngargoyoso terdapat salah satu kawasan yang sedang di promosikan sebagai 

salah satu tujuan wisata minat khusus yaitu kawasan untuk pecinta “Gantole dan 

Paralayang“ dan merupakan salah satu aset yang dapat dikembangkan Industri 

Kepariwisataannya. Jenis-jenis unit pelayanan jasa di Kabupaten Karanganyar 

tersebar dihampir setiap SWP, namun beberapa diantaranya kurang terawat 

sehingga para wisatawan tidak menerima pelayanan jasa dengan baik seperti 

toilet, tempat ibadah serta tempat pertolongan pertama dan masih banyak yang 

lain. Selain itu pula setiap SWP mempunyai beberapa karakter yang 

membedakan keberadaan serta keragaman jenis pelayanan jasa pariwisata. 

 Menurut R.G Soekadijo (2000) bahwa keberhasilan jasa diukur dengan 

tingkat kepuasan orang yang menerima jasa, dalam pemberian jasa tersebut 

terdapat aktivitas baik dari orang yang memberinya maupun dari orang yang 

menerimanya. Dalam hal ini kedua aktivitas tersebut berbanding terbalik: makin 

kecil aktivitas orang yang menerima jasa makin besar orang yang memberinya, 

dan sebaliknya. 

 Hal ini memberikan gambaran bahwa potensi pelayanan jasa di 

Kabupaten Karanganyar memiliki perbedaan di setiap SWP, oleh karena itu 

beberapa analisis potensi jasa pelayanan pariwisata perlu dikaji untuk 

mengetahui perbedaan potensi di tiap-tiap SWP yang terdapat di Kabupaten 

Karanganyar. Selain itu dapat pula dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah Karanganyar untuk menyusun langkah dan rencana untuk 

lebih mengembangkan jasa pelayanan pariwisata di kemudian hari.  
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Pusat pelayanan adalah kota yang mengemban peran sebagai pusat 

pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Berdasarkan RTRWP Kota Karanganyar 

sebagai Ibukota Kabupaten Karanganyar dalam kedudukannya sebagai Pusat 

Pemerintahan Daerah sekaligus Kota administratif dalam kabupaten, pusat 

perdagangan bagi wilayah sekitar, pusat pelayanan pendidikan dan pusat 

pelayanan kesehatan. Beragam Potensi Jasa/Industri Pelayanan Pariwisata 

terdapat di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, berikut data Tabel 

1.1 fasilitas Pelayanan Jasa Pariwisata pada Sub Wilayah Pembangunan 

Kabupaten Karanganyar. 

Tabel 1.1  Hirarki  Pelayanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota (DPU, 1987). 

 

Ambang batas penduduk digambarkan pada ketersediaan pelayanan 

terhadap tingkat kecukupan dalam memenuhi kebutuhan, dalam hal ini 

kebutuhan pelayanan jasa pariwisatalah yang di butuhkan. Oleh karena itu 

penyesuaian ambang batas penduduk disesuaikan juga oleh tingkat kebutuhan 

wisatawan seperti Hotel dan restoran dsb. Dalam perkembangannya nanti jumlah 

ambang batas penduduk akan turut disesuaikan oleh karena jumlah kebutuhan 

manusia yang selalu bertambah. 

Jenis Pelayanan Jasa                               Jumlah           Ambang Batas  
               Penduduk 

Akomodasi : 
  Hotel                                                     90  htl              30.000 
  Restoran / Rumah Makan                     36  unit              2.500 
  Toko cinderamata                                 12 lokasi           2.500 
  Tempat hiburan                                     9  lokasi           10.000 
Fasilitas dan Pelayanan Publik : 
  Pusat Informasi                                     6  lokasi           10.000 
  Keamanan                                             38 lokasi         30.000 
  Kantor Pos                                            18 lokasi         30.000 
  Telephon                                               18 lokasi         30.000 
  RSU & klinik                                        4   lokasi       240.000  
  BKIA/Rumah Bersalin                         17 lokasi          10.000 
  Pembuangan Sampah                           38 lokasi            5.000 
  Toilet Umum                                        26 lokasi            1.500 
  Air-listrik-telephon (bagi wisatawan)  38 lokasi          10.000 
  Kawasan Perkemahan                           1  lokasi           10.000 
  Kawasan Hutan Wisata                   5 lokasi         10.000 
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Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Wisatawan Ke Kabupaten Karanganyar 
1997-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Statistik Pariwisata Jawa Tengah  (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003). 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui jumlah Wisatawan mancanegara 

yang berkunjung ke objek dan daya tarik wisata di Kabupaten karanganyar 

mengalami penurunan yang sangat tajam (lebih dari 50 %) yakni dari 3.735 pada 

tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia  menjadi 1.648 pada tahun 

1998. Jumlah wisatawan nusantara juga mengalami penurunan meskipun tidak 

terlalu tajam, yakni dari 695.243 orang pada tahun 1997 menjadi 508.087 pada 

tahun 1998. pada tahun-tahun berikutnya wisatawan yang berkunjung mengalami 

fluktuasi. Jumlah kunjungan terkecil selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir 

terjadi pada tahun 2000, yakni sebanyak 144.619 yang terdiri atas 756 wisatawan 

mancanegara dan 143.863 wisatawan nusantara. Bahkan pada tahun 2001 dan 

2002 tidak tercatat adanya kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten 

Karanganyar, padahal Kabupaten Karanganyar memiliki kekhasan yakni Candi 

Sukuh yang layak dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki sense of 

places. ( PUSPARI UNS, 2004). 

Dengan tidak mengurangi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata yang telah ada di Kabupaten Karanganyar, banyak celah yang terlihat 

kosong dan perlu diisi oleh industri-industri  pariwisata. Di mana ketersediaan 

jasa akomodasi maupun jasa-jasa pelayanan lainnya, kurang begitu diperhatikan 

Tahun      Wisatawan Mancanegara      Wisatawan Nusantara                 Jumlah           % 
 
1997  3.735           695.243             698.978        20,2 
 
1998  1.648           508.087             509.735        14,7 
 
1999  1.873           489.824                         491.897        14,2 
 
2000    756           143.863             144.619          4,1 
 
2001      0           636.145             636.145        18,4 
 
2002      0           463.895             463.895        13,4 
 
2003  3.013           497.926             500.939        14,5 
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dan perlu adaya peningkatan pelayanan terhadap wisatawan baik domestik 

maupun mancanegara. Oleh karena cakupan pelayanan terhadap wisatwan adalah 

tolak ukur perkembangan pariwisata dalam level apakah telah teroganisir secara 

baik ataukah hanya dilaksanakan dalam manajemen yang sederhana. Di 

Kabupaten Karanganyar khususnya, kurang begitu memberdayakan potensi 

industri pelayanan jasa untuk berkembang lebih jauh dan luas lagi, Padahal 

dalam kenyataannya banyak cakupan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha jasa 

pelayanan pariwisata, seperti di kawasan cetho yang pada saat ini dijadikan 

kawasan andalan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Karanganyar. Tidak 

hanya itu saja di kawasan Sub Wilayah Pembangunan (SWP) lainnya, 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata amat sangatlah 

minim dan dirasakan kurang, sehingga obyek yang seharusnya mampu dikelola 

dengan baik terbengkalai begitu saja akibat minimnya pengusahaan jasa/industri 

pelayanan pariwisata. Sehingga segera diperlukan penanganan dan perbaikan 

fasilitas-fasilitas serta perlu adanya sebuah komunitas industri jasa pelayanan 

pariwisata khususnya.  

Untuk mengkaji beberapa masalah yang ada maka penulis melakukan 

penelitian di Kabupaten Karanganyar, yang mana diketahui Pariwisata di 

Kabupaten Karanganyar untuk 5-10 tahun kedepan memiliki prospek untuk 

pengembangan Jasa pelayanan Pariwisata. Sebagai gambaran seperti diketahui 

dalam beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Daerah merespon akan 

kekayaan Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar dengan cara 

melakukan beberapa kajian dan perencanaan agar pengembangan dan 

pembangunan pariwisata dapat mengena baik sasaran pembangunan kawasan 

wilayah maupun sosio ekonomi kemasyarakatan. Untuk mengkaji masalah ini 

penulis memilih judul penelitian : “ Potensi Jasa Pelayanan Pariwisata Di 

Kabupaten Karanganyar  Jawa Tengah“. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

     

7

1.2  Perumusan Masalah. 

Pariwisata menjadi sasaran utama dalam peningkatan pendapatan Negara 

maupun Daerah, pariwisata dianggap mampu membawa perubahan 

perekonomian masyarakat terutama dalam bidang Industri/Jasa Pariwisata. 

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah yang diadikan dasar 

penulis melukakn penelitian ini adalah:  

1. Apakah pada setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar memiliki 

Potensi Pelayanan jasa pariwisata  yang berbeda-beda dan SWP manakah 

yang memiliki potensi paling menonjol ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbedaan potensi jasa 

pelayanan pariwisata di tiap kecamatan ? 

3. Bagaimanakah pengaruh keberadaan pelayanan jasa pariwisata terhadap 

pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian.      

1. Mengetahui potensi jasa pelayanan parwisata di setiap kecamatan di 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi potensi jasa pelayanan pariwisata 

di tiap kecamatan.  

3. Mengetahui pengaruh potensi jasa/industri pelayanan pariwisata terhadap 

pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian. 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan 

program S1 Geografi pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan 

kebijaksanaan program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten 

Karanganyar 

3. Dapat memberikan sumbangan bagi perencanaan pembangunan, 

khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar. 
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1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya. 

Kajian geografi pada dasarnya adalah membicarakan kaitan fenomena 

Alam dengan non alam (manusia) yang dikaji dalam lingkup keruangan. Dalam 

geografi terpadu untuk mendekati atau menghampiri masalah Geografi 

digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan analisis keruangan (spatial 

analysis), analisis ekologi (ecological analysis) dan analisis komplek wilayah 

(regional complex analysis). Pendekatan yang digunakan dalam geofrafi terpadu 

tidak membedakan antara elemen fisikal dan non fisikal (Bintarto, 1987). 

Menurut Bintarto (1987), geografi mempelajari hubungan kausal gejala 

dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik fisik maupun yanmg 

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan 

keruangan, ekologi dan regional untuk kepentingan program, proses dan 

keberhasilan pembangunan. 

Penyelenggaran Kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu, baik oleh 

Pemerintah, badan usaha milik negara, swasta dan masyarakat. Peran serta 

masyarakat amatlah penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan yaitu 

memegang peranan penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan 

kesempatan berusaha. 

Pendekatan analisis dalam geografi untuk kepentingan tertentu 

membutuhkan media yaitu wilayah. Wilayah adalah kawasan-kawasan geografis 

yang dikenal secara luas sebagai satuan-satuan politis dan administratif yang 

dibentuk dengan kebijakan umum (Yunus, H Sabari, 1991). Konsep wilayah 

sampai sekarang belum dicapai suatu pengertian yang sama, hal ini disebabkan 

latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dari konsep wilayah yang 

beragam dari beberapa ahli dan disiplin tersebut pada dasarnya dapat diambil 

pokok-pokok atau komponen dari suatu wilayah, yaitu :  

- Ruang permukaan bumi dengan batas tertentu. 

- Unsur-unsur wialayah baik alam maupun manusia 

- Interaksi dan Interdepedensi antar unsur wilayah dan karakteristik 

tertentu. 
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Jasa, di mana aktivitas orang yang menerimanya menentukan 

pelaksanaannya disebut fasilitas. Hotel dan restoran ataupun Rumah makan 

adalah fasilitas, karena merupakan jasa yang hanya dapat diterima oleh orang-

orang yang diberinya kalau ia aktif menggunakannya, ia harus datang dan 

meminta untuk dilayani (Soekadijo, R.G, 2000). 

Menurut Musanef (1996), pariwisata adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta 

usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Pengertian Pariwisata pada 

dasarnya mengandung 5 unsur yaitu : 

a. Unsur manusia (Wisatawan) 

b. Unsur kegiatan (perjalanan) 

c. Unsur motivasi (menikmati) 

d. Unsur sasaran (obyek dab daya tarik wisata) 

e. Unsur usaha. 

Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa 

Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, 

usaha sarana pariwisata, dan usaha lain di bidang tersebut. 

Pelayanan bagi wisatawan mungkin merupakan aktivitas tunggal yang 

paling penting yang harus ditawarkan oleh sebuah komunitas pada wisatawan 

yang berkunjung, karena aktivitas inilah yang membuat wisatawan merasa 

disambut dan dilayani dengan baik. Aktivitas ini meliputi semua pelayanan 

normal yang diberikan sebuah kota seperti Keamanan dari polisi dan pemadam 

kebakaran, kesehatan dan sanitasi, dan fasilitas publik lainnya, sampai dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pelaku bisnis lokal, organisasi masyarakat, dan 

yang lain yang membuat komunitas menjadi tempat yang menyenagkan untuk 

selalu dikunjungi. Yang terpenting dari semua pelayanan yang diberikan adalah 

yang termasuk dalam pelayanan-pelayanan yang berada dibawah kategori 

menjadi atau bertindak selaku tuan rumah yang baik dan memiliki kesan bagi 

wisatawan sebagai kado mereka sewaktu kembali kenegaranya. 

Adalah suatu tujuan publisitas dalam hal tadi untuk menyampaikan 

kebutuhan ini, yaitu mempunyai rencana pelayanan jasa pariwisata kepada 
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wisatawan sebagai bagian dari rencana induk pariwisata; pelatihan harus 

diberikan kepada setiap individu yang terlibat dalam kegiatan pariwisata dan 

evaluasi harus juga dilakukan untuk mengukur sifat dasar dan memadai atau 

setidaknya pelayanan yang telah diberikan. 

 Menurut Yoeti (1982) potensi pariwisata yang ada di daerah selalu 

didukung dengan adanya prasarana dan sarana yang menunjang untuk memenuhi 

kebutuhan para wisatawan. Wisatawan yang melakukan perjalanan wisata, 

terlebih dahulu ingin mengetahui tentang: 

1. Fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan tujuan wisata 

yang ingin dikunjungi. 

2. Fasilitas akomodasi yang merupakan tempat tinggal sementara di 

tempat atau daerah tujuan yang akan dikunjunginya. 

3. Fasilitas catering service, yang dapat memberi pelayanan mengenai 

makanan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing. 

4. Obyek dan atraksi wisata yang ada di daerah tujuan yang akan 

dikunjungi tersebut. 

5. Aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan di tempat yang akan 

 dikunjunginya. 

6. Fasilitas perbelanjaan, dimana ia dapat membeli barang-barang pada 

umumnya dan souvenir pada khususnya. 

7. Tempat atau toko, dimana ia dapat membeli atau reparasi kamera dan 

mencuci serta mencetak film hasil pemotretan. 

Lebih lanjut Yoeti (1982), mengemukakan potensi wilayah yang 

mendukung kepariwisataan harus memiliki prasarana dan sarana pariwisata 

lengkap termasuk fasilitas yang terkait dalam hal ini. Prasarana pariwisata dibagi 

atas dua bagian yaitu; prasarana perekonomian dan prasarana sosial. 

a. Prasarana perekonomian (economic Infrastructure), yang dapat di bagi atas: 

1) Pengangkutan (transportasi) 

Yang dimaksud dengan pengangkutan di sini ialah pengangkutan yang 

dapat membawa wisatawan dari tempat ia tinggal ke tujuan wisata yang 

diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pesawat udara, kapal laut, 
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kereta api, bus, taxi dan kendaraan lain. Dapat dikatakan bahwa dalam 

pengembangan kepariwisataan, baik lokal, nasional maupun internasional 

prasarana pengangkutan sangat menentukan. 

2) Prasaran komunikasi (communication infrastructures) 

Termasuk dalam kelompok ini diantaranya ialah telepon (wartel), radio, 

televisi, internet, surat kabar daan pelayanan kantor pos. 

3) Kelompok yang termasuk “UTILITIES” 

Sarana ini adalah sarana pelengkap yang harus ada dalam setiap wilayah 

antara lain, penerangan listrik, persediaan air minum, sumber energi dan 

lain-lain. 

4) Sistem Perbankan 

Dengan adanya pelayanan bank bagi para wisatawan berarti bahwa mereka 

mendapat jaminan untuk mengambil atau mengirim uang ke tempat asal 

wisatawan atau untuk keperluan menukar uang (money changer). 

b. Prasarana Sosial (social infrastructure) 

 Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau 

 menjamin kelangsungan prasaran ekonomi yang ada, antara lain: 

1) Sistem Pendidikan (school system) 

Adanya lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam pendidikan 

kepariwisataan yang merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

pelayanan bagi wisatawan dan untuk memelihara serta mengawasi suatu 

badan usaha yang bergerak dalam kepariwisataan. 

2) Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah suatu jaminan bagi wisatawan apabila 

sewaktu-waktu wisatawan itu menderita sakit. Pelayanan kesehatan yang 

ada dalam setiap wilayah rumah sakit.  

3) Faktor Keamanan 

Faktor ini adalah faktor yang sangat dibutuhkan wisatawan dalam 

melakukan perjalanannya. Wisatawan akan merasa aman dan nyaman 

karena adanya jaminan itu. Faktor ini didukung oleh pihak-pihak yang 
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terkait yaitu aparat kepolisian, TNI dan petugas keamanan lain yang 

berwenang. 

4) Petugas yang langsung menangani 

Dalam hal ini pihak yang berwenang adalah dinas atau badan pemerintah 

yang berhubungan dengan pariwisata. Tetapi ini tidak mungkin berjalan 

sendiri, sehingga perlu mendapat bantuan dari pihak-pihak lain misal: 

petugas imigrasi, petugas bea cukai, petugas kesehatan, polisi dan pejabat 

pemerintah daerah setempat. 

Menurut Spillane (1989), dampak pariwisata terhadap suatu wilayah adalah 

cukup kompleks. Untuk itu pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga semua 

segi pengembangan pariwisata memperhitungkan pola untung rugi apabila 

dibanding dengan pembangunan sektor lain. Keuntungan yang diharapkan 

biasanya adalah membuka kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, 

menambah devisa negara, merangsang pertumbuhan kebudayaan asli 

Indonesia dan menunjang gerak pembangunan daerah. Sedangkan 

kerugian antara lain lingkungan menjadi rusak, pariwisata beralih ke 

tangan asing, pencarian benda-benda kuno, berubahnya tujuan kesenian 

rakyat dan upacara adat tradisional, timbulnya industri seks, dan lain-lain. 

2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasi ke dalam pola dan program 

pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial suatu negara. 

3. Pengembangan pariwisata dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang 

tersebar luas dalam masyarakat. 

4. Pengembangan pariwisata harus sadar ”lingkungan”. Dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan ekosistem dan menjaga kelestarian 

lingkungan yang telah ada. 

5. Pengembangan pariwisata dapat mengarahkan perubahan-perubahan sosial 

yang positif. 
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6. Penentuan tata cara pelaksanaan harus disusun sejelas-jelasnya dengan 

pencatatan (monitoring) terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata 

terhadap suatu masyarakat dan lingkungan. 

Harjito (1997) dengan penelitian berjudul “Potensi Pariwisata Prospek 

dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat 

II Surakarta”. Bertujuan untuk: (1). untuk mengetahui jenis dan persebaran 

obyek pariwisata daerah, (2). Mengetahui kecenderungan perkembangan 

pariwisata daerah dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 1989-1993) yang 

mendasarkan pada jumlah pengunjung dan besarnya pendapatan, (3) 

Mengertahui peranan pariwisata daerah terhadap pembangunan daerah, hal ini 

mendasarkan pada besarnya sumbangan usaha-usaha pariwisata terhadap 

pembentukan pendapatan asli daerah. Metode poenelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi obyek 

pariwisata potensial Kotamadya Surakarta terdiri atas 10 obyek wisata. 

Pertumbuhan jumlah wisata dan jumlah pendapatan usaha wisata dalam kurun 

waktu 5 Tahun cenderung bervariasi dan Pariwisata Daerah mampu mampu 

menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah dan menambah lapangan kerja. 

Rini Murjayanti (2004) dengan penelitian berjudul “Evaluasi Terhadap 

Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi Penduduk dan Hirarkinya di Kabupaten 

rembang”. Bertujuan untuk: (1). mengetahui hubungan tingkat ketersediaan 

fasilitas ekonomi dengan distribusi pendidikan di daerah penelitian, (2). 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pelayanan sosial 

ekonomi di daerah penelitian, (3) mengetahui perbedaan kondisi ketersediaan 

fasilitas pelayanan sosial ekonomi kecamatan yang menjadi pusat SWP dengan 

wilayah sub SWP di daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah metode 

survei beserta observasi dengan wawancara bebas dan data sekunder. Hasil 

penelitian ini adalah dapat menegrahui distribusi fasilitas sosial ekonomi yang 

masih standar bagi penduduk desa. 



1 

Nama (Tahun) Judul         Tujuan  Metode       Hasil  

Harjito (1997) 

 

Potensi Pariwisata 

Prospek dan 

Perannya Terhadap 

Pembangunan 

Daerah di 

Kotamadya  

Tingkat II Surakarta 

1. Mengetahui jenis dan persebaran 

obyek wisata. 

2. Mengetahui kecenderungan 

perkembangan pariwisata daerah 

dalam kurun waktu 5 tahun (1989-

1993) yng mendasarkan pada jumlah 

pengunjung dan besarnya pendapatan. 

3. Mengetahui peranan pariwisata daerah 

terhadap perkembangan daerah 

Deskriptif 

Kualitatif 

1. Potensi Obyek pariwisata Potensial 

Kotamadaya Surakarta terdiri dari 

10 obyek wisata yang macam dan 

jenisnya bersifat hasil karya 

manusia. 

2. Pertumbuhan jumlah wisatawan 

dan jumlah pendapatan usaha 

obyek wisata dalam kurun waktu 5 

tahun cenderung bervariasi  

3. Peranan pariwisata daerah yaitu 

keikutsertannya dalam 

menyumbangakan pendapatannya 

terhadap pembentukan PAD dan 

Penambahan lapangan ker ja. 

Tomi Mardiyanto 

(1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peranan Obyek 

Wisata 

tawangmangu 

untuk Pendapatan 

Daerah di 

Kabupaten 

Karanganyar 

 
 
 

 

1. untuk mengetahui kontribusi 

Kepariwisataan dalam Pndapatan 

Derah (PADS) dan Pndapatan 

Rgional (PDRB) Kab. Karanganyar. 

2. .Untuk mengetahui asal Tenaga kerja 

yang terserap pada hotel di 

Kecamatan TW.mangu 

Surve dng 

analisa data 

sekunder 

1. Kebutuhan Tenaga Kerja pd hotel 

di TW.mangu sebesar 3,4% perth 

utk Hotel melati dan 5,6% perth 

utk Hotel berbintang. 

2. Asal tenaga kerjanya mayoritas 

sebesar 88.42% mash bersal dari 

daerah sekitar/ dalam wilayah 

TW,mangu. 

 

Tabel 1.3. Penelitian dan Penelitian Sebelumnya. 
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Rini Murjayanti 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 

Ketersediaan 

fasilitas Pelayanan 

Sosial Ekonomi 

Penduduk dan 

Hirarkinya di 

Kabupaten 

Rembang 

 

1. untuk mengetahui tingkat 

ketersediaan fasilitas ekonomi 

dengan distribusi penduduk di daerah 

penelitian. 

2. untuk mengetahui fakto-faktoryang 

mempengaruhi ketersediaan fasilitas 

pelayanan sosek di daerah penelitian 

3. untuk mengetahui ketersediaan 

fasilitas pelayanan sosek antara kec. 

Yang menjadi pusat SWP dng 

Wilayah sub SWP di daerah 

penelitian.  

Metode survei

dng analisa data

sekunder serta

wawancara bebas 

 

 

 

 

Dapat mengetahui distribusi fasilitas 

sosek yang masih belum merata di Kab. 

Rembang disamping kondisi fasilitas 

yang belum memenuhi standar bagi 

penduduk desa. 

Achmad Fauzi 

(2006) 

Potensi Jasa 

pelayanan 

pariwisata di 

Kabupaten 

Karanganyar 

1. potensi jasa pelayanan pariwisata di 

setiap Kecamatan 

2. faktor yang mempengaruhi 

paelayanan pariwisata di Kab. 

Karanganyar 

3. pencapaiana Pendapatan Asli Daerah 

dari pariwisata 

Analisis data 

sekunder 

1. potensi tinggi : Kec. Tawangmanu, 

Karanganyar, Colomadu. 

2. dipebgaruhi oleh potensi jasa 

pelyanan  jasa : akomodasi, 

kesehatan dan pelayanan wisata. 

3. sumbangsih Pariwisata terhadapa 

PAD Rp. 116.485.000 
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1.6 Kerangka Penelitian.  

 

Pengembangan potensi pelayanan jasa/industri pariwisata diindikasikan 

oleh keberadaan jenis unit pelayanan jasa yang terdapat di wilayah tersebut dan 

beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pengembangannya, selain itu pula 

dalam pencapaiannya mampu memberikan peningkatan nilai pendapatan asli 

daerah Keberadaan Sub Wilayah Pembangunan (SWP) mempermudah penilaian 

wilayah yang mempunyai potensi tinggi maupun yang kurang berpotensi dengan 

dibantu metode SWOT sebagai indikator. Penilaian tinggi dan rendahnya suatu 

potensi jasa pelayanan pariwisata di tiap kecamatan didasari pada kelengkapan 

unit jasa pelayanannya, serta pembobotan yang dilakukan dan faktor yang 

mempengaruhi jsa pelayanan pariwisata seperti kondisi alam, topografi, 

aksesibilitas dan jarak, tingkat ekonomi dan kependudukan. Uraian tersebut 

secara singkat dapat dilihat dari diagram alir penelitian sebagai berikut: 
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Sumber : Penulis, 2006. 

 

   Gambar 1.1 Diagram Alir Penilitian. 

 

Keberadaan Sub 
Wilayah 

Pembangunan (SWP) 

Sebaran Jasa Pelayanan 
Pariwisata : 

1. Bisnis Akomodasi 
2. Resrtoran & 

Rumah Makan 
3. Biro Perjalanan 

Wisata 
4. Fasilitas dan 

Sarana Pelayanan 
Wisatawan & 
Publik 

Faktor Pengaruh: 
 

1. Alam 
- topografi 
- iklim 

2. Aksesibilitas 
3. Jarak 
4. utilitas umum 

• sarana 
transportasi 

• prasarana fisik 

      SWOT: 
1. Kekuatan 

(strenghs) 
2. Kelemahan 

(weaknees) 
3. Peluang 

(Opportunities) 
4. Ancaman/Tanta

ngan (Threats) 
Sumbangan 

terhadap 
PAD 

(Pendapatan Asli 
Daerah) 

Potensi Jasa Pelayanan 
Pariwisata setiap SWP 

1. Potensi Tinggi 
2. Potensi Sedang 
3. Potensi Rendah  
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1.7 Hipotesis. 

 

1. Potensi jasa pelayanan pariwisata di Kabupaten Karanganyar yang 

paling tinggi adalah pada wilayah SWP IV yang mempunyai sarana 

prasarana pendukung serta ODTW yang beragam, sehingga wilayah 

ini lebih menonjol perkembangan pelayanan jasa/industri 

pariwisatanya jika dibandingkan wilayah lain. 

2. Faktor paling berpengaruh terhadap potensi jasa pariwisata di SWP 

Kabupaten Karanganyar adalah faktor keberadaan ODTW yang 

mempengaruhi jenis unit pelayanan jasa pariwisata Kabupaten 

Karanganyar. 

3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar sub sektor pariwisata 

mengalami peningkatan Hal ini memberikan indikasi bahwa sub 

sektor pariwisata banyak memberikan pengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD) khususnya sektor usaha jasa pelayanan pariwisata. 
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1.8 Metode Penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data 

sekunder, dimana data yang dipergunakan merupakan data hasil pencatatan 

instansional. Metode penelitian data sekunder adalah upaya pengkajian yang 

berlandaskan pada data statistik yang telah dipublikasikan oleh Pemerintah Pusat 

maupun Daerah. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada survei instansional, 

untuk menambah kelengkapan data dilakukan peninjauan langsung di lapangan 

(Observasi). Observasi menurut Subagyo (1997) adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja/sistematis mengenai fenomena yang ada kemudian 

dilakukan pencatatan. 

 

1.8.1 Penentuan Daerah Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar, alasan kenapa 

dipilihnya Kabupaten Karanganyar sebagai lokasi adalah : 

a. Kabupaten Karanganyar memiliki Potensi pariwisata yang cukup 

 beragam, tidak  hanya dalam kapasitas alami namun berbagai wisata 

 buatan juga dimiliki Kabupaten Karanganyar sehingga diperlukan  adanya 

 struktur usaha Jasa Pelayanan Pariwisata di dalamnya. Guna 

 mendukung iklim investasi dan tingkat keberhasilan pariwisata. 

b. Kabupaten karanganyar memiliki kondisi fisik daerah yang bervariatif di 

 setiap kecamatan terutama pada ODTW, sehingga sangat berpeluang 

 terhadap perkembangan usaha jasa pelayanan. 

c. Penulis melihat masih sedikit penelitian yang dilakukan di Kabupaten 

 Karanganyar terutama yang berhubungan dengan Potensi Jasa Pelayanan 

 Pariwisata.  

1.8.2 Tekhnik Pengambilan Data. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder dikumpulkan dari Dinas Pariwisata dan Instansi-instansi terkait dengan 

penelitian ini termasuk Telaah Pustaka. Untuk menunjang Data Sekunder juga 

dilakukan wawancara dengan pejabat atau Instansi terkait (Responden kunci) 
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secara informal dan survey langsung ke lapangan. Adapun jenis dan sumber data 

yang dikumpulkan adalah seperti pada tabel di bawah ini. 

 Tabel 1.4. Jenis dan Sumber Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

1.8.3 Analisis Data  

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyederhanakan ke dalam bentuk 

yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan (Effendi, 1987). Dalam 

penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah wilayah administrasi yaitu 

Kecamatan yang digabung menjadi kawasan. 

1. Analisis Matematis 

      Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi Kepariwisataan di setiap                             

 kawasan. Klasifikasi potensi di bedakan menjadi 3 Kelas yaitu tinggi, 

sedang dan  rendah. Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan interval kelas 

sebagai berikut 

    K =
u

ba −  

 Dimana : 

 a : nilai tertinggi 

 b : nilai terendah 

 u : nilai kelas 

No.  Jenis Data       Sumber Data  
 

1. Lokasi Daerah Penelitian meliputi        Karanganyar Dalam Angka :  
       Letak, batas dan Luas Wilayah         BPS, Bappeda 
2. Peta-peta Tematik                    Bappeda 
3. Rencana Tata Ruang Wilayah                   Bappeda 
       Kab. Karanganyar       
4. Rencana Induk Pembangunan                   Dinas Pariwisata  
       Pariwisata kab. Karanganyar 
5. Persebaran ODTW                                    Dinas Pariwisata 
6. Statistik Pariwisata                                    Dinas Pariwisata  
      Kab. Karanganyar 
7. Laporan realisasi Pendapatan Kab.            DIPENDA 
       Karanganyar 
8. Penyusunan Master Plan                           Bappeda & Pusat Penelitian Dan                

Kawasan Wisata Sukuh – Cetho             Pariwisata Lembaga Penelitian UNS 
9. Data dan Informasi lain                             Hasil Penelitian yang sudah ada,                

                                                               Instansi/Lembaga terkait observasi               
                                                                lapangan 

10
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.    Skoring dan Pembobotan 

       Pembobotan ini dilakukan untk memperoleh klasifikasi potensi pelayanan 

jasa pariwisata, dimana pemeberian skor nilai pada masing-masing potensi 

berbeda. Nilai skor anatara 1 sampai 3, yaitu untuk nilai potensi tinggi diberi 

skor 3, nilai potensi sedang diberi skor 2 dan nilai potensi rendah diberi skor 1. 

Pemberian bobot berkisar 1 sampai 3, yaitu menggunakan asumsi bahwa faktor 

pendukung yang paling dominan terhadap perkembangan pelayanan jasa 

pariwisata (pelayanan wisatawan) di beri bobot nilai 3, nilai bobot 2 diberikan 

faktor pendukung yang mempunyai pengaruh sedang Industri/jasa pariwisata 

(hotel dan restoran), Biro perjalanan, Moneychanger, Rumah Sakit, Puskesmas, 

BKIA/Rumah bersalin. Dan nilai bobot 1 diberikan pada faktor yang kurang 

dominan (variabel yang mempengaruhi). Dari 6 faktor pendukung yang 

berpengaruh terhadap potensi perkembangan pelayanan jasa pariwisata didapat 

jumlah nilai bobot sebesar 12, sehingga hasil  perkalian nilai skor dengan nilai 

bobot berkisar minimal 12 dan maksimal 36, hasil dari kategori klasifikasi 

potensi perkembangan pelayanan jasa pariwisata seperti tabel  berikut. 

 

Tabel 1.5 Klasifikasi Wilayah Potensi Pelayanan Jasa Pariwisata. 

Kelas             Kisaran Total Skor            Kategori  Potensi 

   I                 > 30           Potensi Tinggi  

   II                21 - 29           Potensi Sedang   

   III                  < 21           Potensi Rendah 
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Tabel 1.6 Variabel Penelitian Potensi Jasa Pelayanan Pariwisata  
 

A.  Potensi Jasa Pelayanan Pariwisata 

 Variabel Kriteria Skor 
Hotel Melati I – III 

Hotel berbintang I – III HOTEL 

Hotel berbintang IV – V 

1 
 

2 
 

3 

Luas areal 100-400 m2 +temp parkir+toilet 

Luas areal 500-600 m2 +temp parkir+toilet  
RESTORAN/ RUMAH 
MAKAN 

Luas areal 700-900 m2+temp.parkir+toilet 

1 
 

2 
 

3 
Tidak terdapat  

Hanya terdapat 1 money changer 
MONEY CHANGER 

Terdapat ≥ 2 money changer 

1 
 

2 
 

3 

Terdapat 1-2 biro perjalanan transportasi 1 

Hanya terdapat 3-4 biro perjalanan transportasi 2 

1.Akomodasi 

BIRO 
PERJALANAN 
WISATA 

Terdapat > 4 biro perjalanan wisata 3 

Tidak terdapat Rumah Sakit (karena letak RS 
berdekatan dengan SWP laiin) 

Hanya ada 1 Rumah Sakit RSU 
Lebih dari 2 Rumah sakit (dengan asumsi ambang 

batas penduduknya 240.000 jiwa) 

1 
 

2 
 

3 

Ada puskesmas akan tetapi tidak melayani rawat inap 

Terdapat 3 puskesmas ditambah pelayanan rawat inap PUSKESMAS 

Terdapat ≥ 5 puskesmas dengan pelayanan rawat inap 

1 
 

2 
 

3 

Terdapat 2 BKIA/bersalin di tiap SWP 

Terdapat 4 BKIA/rumah bersalin pada tiap SWP 

1 
 

2 

2. Kesehatan  

BKIA/RUMAH 
BER5ALIN 

Terdapat lebih dari 5 rumah bersalin 3 

Terdapat ≤ 8 wartel dan tidak dijumpai  tower 
pemancar HP (hand phone) 

Terdapat 11 wartel serta pemancar 
HP+faximili+internet TELEPHON 

Terdapat ≥ 16 wartel dan terdapat towert pemancar HP 
sebagai sarana pelengkap pelayanan komunikasi 

1 
 

2 
 

3 

Terdapat 1 pusat informasi akan tetapi ada beberapa 
objek wisata tidak terdapat pos jaga informasi 

3.Pelayanan 
Wisatawan 

PUSAT  
INFORMASI Hanya terdapat 2 pusat informasi disertai pos jaga 

informasi pada tiap-tiap objek wisata 

1 
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Sumber : RIPP Kabupaten Karannganyar, 2003, dalam Bayu Fitriyawan, 2005. 
  
 
 B. Variabel yang mempengaruhi potensi jasa pelayanan pariwisata. 

Terdapat ≥ 3 pusat pelyanan informasi disertai pos 
jaga informasi di tiap-tiap objek wisata sebagai 

pelayanan wisatawan 
Beberapa objek wisata di SWP tidak terdapat 

toilet/wc+sampah tidak terkelola dengan 
baik+kebersihan objek kurang terawat 

Hanya terdapat beberapa toilet/wc akan tetapi belum 
mencukupi+pengelolaan sampah+kebersihan objek SANITASI 

Pada tiap objek di SWP terdapat toilet/wc yang 
representatif+pengelolaan sampah yg 

terpadu+kebersihan objek 

1 
 
 

2 
 

3 

Beberapa objek tidak terdapat petugas jaga maupun 
keamanan 

Beberapa objek di SWP terdapat petugas jaga akan 
tetapi tidak terdapat petuigas keamanan  KEAMANAN 

Tiap objek di SWP terdapat petugas jaga serta 
keamanan dari pihak terkait 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

Hanya terdapat ≤ 5 toko souvenir dan belum terkelola 
Hanya terdapat 8 toko souvenir di setiap objek  

SOUVENIR 
Terdapat ≥ 10 toko souvenir di tiap SWP dan telah 

terkelola dengan baik 

1 
 

2 
 

3 

Factor 
wilayah Variabel Kriteria Skor 

Agak curam (lereng 15-40 %) 

Landai (lereng anatara 2-15 %) Topografi  

Datar (lereng antara 0-2 %) 

1 
 

2 
 

3 

Panas > 280 C 

Sedang antara 240 -280 C 

1.ALAM  

Iklim (suhu udara) 

Dingin < 240 C 

1 
 

2 
 

3 
Keberadaan jalan terlampau sempit (perlu pelebaran 

badan jalan) 
Keberadaan jalan termasuk jalan propinsi & artreri 

sehingga sepenuhnya propinsi yang bertanggung jawab 

Status jalan/keberadaan 
letak jalan (jalan Arteri, 
jalan Kolektor, jalan 
Lokal) 

Keberadaan jalan lokal lebar & aksesibilitas lancar 

1 
 

2 
 

3 

Jauh bila jarak >18 Km 1 

Sedang bila jarak 13-17 Km 2 

 
 

2.AKSESI 
   BILITAS 
 
 
 
 
3.  JARAK 

Jarak dengan Pusat 
SWP 

Dekat >8 Km 3 
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Sumber : RIPP Kabupaten Karannganyar, 2003, dalam Bayu Fitriya 
 
 

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah wilayah potensi 

jasa/industri pelayanan pariwisata di Kabupaten Karanganyar, yang 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Wilayah berpotensi tinggi 

2. Wilayah berpotensi sedang 

3. Wilayah berpotensi rendah. 

3.  Analisis SWOT 

 Menurut Rangkuti (2000), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi menuju arah 

pengembangan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness). Dengan analisis SWOT maka dapat 

diketahui isu strategis yang dapat dikembangkan dalam perencanaan 

pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, yang 

dijadikan dasar bagi penyusunan arahan pengembangan kepariwisataan yang 

sesuai dengan kondisi wilayah. 

 

 

Tidak beragam bila hanya trdapat 1 jenis angkutan 
transportasi 

Beragam apabila terdapat 2 sarana transportasi Ketersediaan Sarana 
Transportasi 

Sangat beragam apabila terdapat lebih dari atau sama 
dengan 3 saran transportasi yakni (Bus, angkuta dan 

angkudes) 

 
   1 

 
 

2 
 

3 

Sedikit apabila jumlah sarana transportasi <45 buah 
Sedang apabila sarana transportasi antar 45-84 buah Jumlah sarana 

transportasi Banyak apabila jumlah saran transportasinya >dari 48 
buah 

1 
 

2 
 

3 

Buruk apabila < dari 25 % belum teraspal 

Sedang apabila kondisi jalan 25-50% telah teraspal 

1 
 

2 

 
 
 
 
 

 
 

4. 4 UTILITAS 
UMUM 

Kondisi  jalan 

Baik apabila kondisi jalan > 50% telah terasapal 3 
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1.9 Batasan Operasional. 

 Beberapa konsep yang memerlukan definisi operasional adalah sebagai 

berikut:  

a. Pusat pelayanan adalah suatu tempat tertentu yang terdapat di daerah 

 pemukiman inti yang mempunyai sekurang-kurangngnya 3 jenis 

 pelayanan yang berbeda  berjarak tidak lebih dari 0,5 km dan tidak 

 dipisahkan oleh batas alam (sungai, lembah dsb) yang dapat menjadi 

 hambatan (Irfan yahya,1986). 

b. Hirarki adalah tingkatan suatu wilayah dalam kemampuan pelayanan / jenjang 

 dengan klasifikasi hirarki  I, II, III, IV (Christaller Walter,1990). 

c. Potensi (wilayah) adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin 

dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta 

hasil karya manusia itu sendiri (Dirjen Pembangunan Desa, Depdagri, 1997 

dalam Noor Khamid 1999) dalam (Khadafi, 2006) 

d. Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa untuk mengetahui 

 penyebabnya dan bagaimana duduk perkaranya (Suwarjoko Warpani,  1984). 

 Sedangkan menganalisa adalah penyelidikan dengan menguraikan 

 masing-masing bagian (Purwadarminto, 1976  dalam Suwarjoko Warpani, 

 1984). 

e. Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk 

 berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu 

 dan akan kembali lagi ke tempat tinggalnya (Oka A.Yoety, 1982). 

f. Obyek / daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 

 Obyek/daya tarik wisata meliputi obyek wisata (Alam maupun buatan), 

 atraksi wisata, situs peninggalan sejarah, dan sentra industri kerajinan. 

 (Pendit, 1999) 

g. Industri Pariwisata adalah kemampuan dari berbagai macam perusahaan yang 

 beraneka ragam yang menghasilkan barang dan jasa (Good and service)  yang 

 dibutuhkan para wisatawan khususnya selam dalam pelayanan (Oka A.Yoety, 

 1982). 
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h. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

 seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan 

 minum  serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta 

 memenuhi  ketentuan persyaratan yang ditetapkan. (Sulistyanto, 1999) 

i. Losmen (hotel melati) adalah suatu usaha komersial yang menggunakan 

 seluruh atau sebagian dari suatu bangunan, yang khusus disediakan bagi 

 setiap orang  untuk  memperoleh jasa pelayanan penginapan. (Sulistyanto, 

 1999) 

j. Restoran adalah suatu jenis usaha Jasa Pangan yang bertempat di sebagian 

 atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan 

 perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan 

 dan minuman bagi umum di tempat usahanya. (Sulistyanto, 1999) 

k. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang terdapat dalam suatu obyek wisata 

 dan digunakan sebagai daya tarik lokasi obyek wisata tersebut (Spillane, 

 1989). 

l. Aksesibilitas adalah keadaan yang menunjukkan kemudahan bergerak dari 

 suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah (Bintarto, 1987). 

m. Wilayah adalah suatu kawasan-kawasan geografis yang dikenal secara luas 

sebagai satuan-satuan politis dan administratif yang dibentuk dengan 

kebijaksanaan umum. Satuan wilayah yang digunakan adalah wilayah 

Kabupaten dan wilayah Kecamatan (Hadi Sabari Yunus, 1991). 

n. Jasa, di mana aktivitas orang yang menerimanya menentukan pelaksanaannya 

 disebut fasilitas. Hotel dan restoran ataupun Rumah makan adalah fasilitas, 

 karena merupakan jasa yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang  

 diberinya kalau ia  aktif menggunakannya, ia harus datang dan meminta untuk 

 dilayani (Soekadijo, R. G, 2000). 
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