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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ilmu geografi pada dasarnya mempelajari tentang bumi beserta isinya serta 

hubungan antara keduanya. Dalam pembahasannya ilmu geografi mempunyai 

unsur-unsur dasar, antara lain membahas tentang unsur letak, luas, bentuk, batas 

dan persebaran. Dengan demikian penekanan kajian geografi adalah didasarkan 

pada pendekatan keruangan yang mempunyai kaitan erat dengan persebaran dari 

suatu obyek. 

 Dalam mempelajari geografi pariwisata tidak akan lepas dari faktor 

geografi yang meliputi faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik meliputi unsur iklim, 

tanah, geologi, hidrologi, vegetasi, topografi. Adapun faktor non fisik meliputi 

unsur sosial, ekonomi dan budaya (Sujali, 1989). 

“Pariwisata”adalah: “Suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 

waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud 

bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, 

tetapi semata-mata untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam”. (Pengantar 

Ilmu Pariwisata – Yoeti, 1996 :116). 

Telaga Madirda merupakan danau kecil yang airnya bersumber dari mata air 

di lereng Gunung Lawu. Telaga tersebut menjadi tumpuan kehidupan warga 

karena airnya yang tak pernah surut meski musim kemarau dan tak pernah penuh 

di saat musim penghujan. Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar, disanalah telaga ini terhampar. 

Jarak telaga ini dari balai Desa Berjo sekitar 4 kilometer dan dapat ditempuh 

dengan cukup mudah. 

Lokasi: Telaga Madirda tepatnya terletak di Dusun Telaga, Berjo, 

Ngargoyoso, Karanganyar.  

 Air Terjun Parang ijo Karanganyar yang merupakan salah satu obyek 

wisata andalan di jawa tengah ini. Obyek wisata ini terletak di dusun munggur, 

Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso.Dengan keindahan yang ditawarkan 

maka sejumlah cerita dan legenda pun turut meramaikan obyek wisata ini. 
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Lokasi : Air Terjun Parang ijo Karanganyar terletak di dusun munggur, 

Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso 

Candi Sukuh terletak di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 910 meter di 

atas permukaan laut. Hawanya sejuk dan dalam musim hujan ini kabut tebal selalu 

menyelimuti kawasan candi yang alamnya indah itu. Setiap bulan antara 200-250 

turis asing datang ke candi dengan berbagai maksud. Selain ingin melihat candi 

itu juga banyak yang melakukan meditasi sebab candi ini merupakan  tempat 

ruwatan warga kawasan  lereng gunung lawu. 

Lokasi: Candi Sukuh terletak di lereng Gunung Lawu yakni di Dukuh Berjo, 

Desa Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, eks Karesidenan 

Surakarta, Jawa Tengah. 

Selain obyek wisata tersebut masih ditambah lagi obyek Air Tejun Jumog 

terletak didesa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar yang 

berjarak sekitar 40 km ke arah timur dari kota solo jika berangkat solo menuju 

Tawangmangu. Air Terjun Jumong dengan ketinggian 60 meter ini berada dalam 

satu wilayah desa dengan Candi Sukuh diresmikan Bupati Karanganyar pada 7 

Agustus 2004. Air terjun ini dikenal masyarakat setempat dengan nama The Lost 

Paradise (surga yang hilang). Tempat wisata ini terletak di lereng Gunung Lawu 

sekitar 500 meter di sebelah barat Candi Sukuh. 

Jika ingin menuju ke obyek wisata Air Tejun Jumog bisa dengan 

menggunakan jasa trasportasi umum atau kendaraan pribadi. Dari arah manapun 

tidak akan kesulitan. Berbagai fasilitas ada disini. Selain gazebo, juga ada kolam 

renang, area permainan bumi perkemahan, panggung terbuka dan rumah makan. 

Lokasi : Air Terjun Jumog terletak di lereng Gunung Lawu yakni di Dukuh 

Berjo, Desa Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, eks 

Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. 

Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul baik dari 

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah maupun masyarakat tuan rumah dalam 

proses menarik dan melayani wisatawan serta para pengunjung lainnya. Secara 

umum pariwisata terbagi menjadi dua jenis, yakni pariwisata alam dan pariwisata 

buatan (budaya). Pariwisata alam adalah suatu obyek wisata yang banyak 
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mengacu pada kenampakan fisik di muka bumi yang beragam dan mempunyai 

keistimewaan tersendiri. Adapun wisata buatan adalah wisata yang 

menggambarkan hasil budaya manusia seperti museum, tarian maupun wisata lain 

(Pendit, 1999 dalam Dewi Pramesti, 2006). 

Kabupaten Karanganyar di bagian timur propinsi Jawa Tengah dan 

perbatasan dengan propinsi Jawa Timur dan juga terletak di lereng gunung lawu. 

Kabupaten Karanganyar mempunyai aset wisata yang cukup potensial dengan 

berbagai variasi pilihan obyek. Obyek wisata tersebut baik man-made resources 

maupun natural-resources, jumlah obyek wisata di Kabupaten Karanganyar 

kurang lebih ada 36 obyek ( Karanganyar dalam angka, 2003 ). 

Belum semua obyek wisata yang ada khususnya wisata alam yang sudah 

dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dengan kurangnya fasilitas penunjang 

dan fasilitas pelengkap yang terdapat ditiap-tiap kawasan obyek wisata, 

mengalami kerusakan alami dan Masih ada beberapa potensi obyek wisata alam 

yang belum dikenal oleh masyarakat luas hal pariwisata dan masih dikelola diluar 

instansi diluar dinas pariwisata seperti dinas perhutani, departemen kehutanan 

bahkan ada yang dikelola oleh pemerintah desa. Dimana kerja sama antar instansi 

belum berjalan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga potensi yang ada 

dan cukup potensial belum dikelola dengan baik. 

Berdasarkan permasalahan diatas perlu dikaji lebih dalam masalah tersebut 

dan ingin mengetahui permasalahan yang muncul pada menjadi obyek wisata 

yang potensial. Mengingat bahwa potensi pariwisata daerah penelitian cukup 

potensial untuk dikembangkan khususnya wisata alamnya, dimana potensi-potensi 

wisata alam yang ada belum kesemuanya telah dikelola secara maksimal. 

Kecamatan Ngargoyoso mempunyai potensi kepariwisataan alam 

peninggalan agama khususnya Agama Hindu. Obyek wisata di Kecamatan 

Ngargoyoso ini mempunyai pemandangan alam yang sangat menarik dan keadaan 

alam pegunungan yang begitu indah. Pemandangan yang seperti ini karena 

mempunyai daya tarik yang sangat besar untuk para wisatawan domestik maupun 

mancanegara. Untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan ini sebagai 

pengelola obyek wisata harus memahami daya tarik dan perilaku konsumen atau 
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wisatawan. Arahan wisatawan merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai tingkat kepuasan dan daya tarik. Nama obyek wisata dan lokasinya di 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dapat kita lihat pada tabel 1.1 

sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 Obyek Wisata di Kecamatan Ngargoyoso 

No. Obyek wisata Lokasi 

1. Candi sukuh Desa Berjo 

2. Air Terjun Parang Ijo Desa Girimulyo 

3. Air Terjun Jumog Desa Berjo 

4. Telaga Madirda Desa Berjo 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, 2012 

Jumlah pengujung untuk kawasan obyek wisata di Kecamatan Ngargoyoso 

yang menujukkan kecenderungan jumlah pengunjung yang semakin meningkat. 

Jumlah pengunjung pada obyek wisata tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.2 

sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Data pengunjung Obyek Wisata di Kecamatan Ngargoyoso 

No. Obyek Wisata Lokasi Tahun 

2009 2010 2011 

1. Candi Sukuh Desa Berjo 16,339 jiwa 18,490 jiwa 19,285 

jiwa 

2. Air Terjun Parang 

Ijo 

Desa Girimulyo 35,123 jiwa 37,275 jiwa 33,453 

jiwa 

3. Air Terjun Jumong Desa Berjo 47,374 jiwa 49,560 jiwa 47,639 

jiwa 

4. Telaga  Madirda Desa Berjo Tidak ada 

data 

Tidak ada 

data 

Tidak 

ada 

data 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, 2012 

( keterangan : Telaga Madirda belum dikelola sebagai obyek wisata ) 
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Telaga madirda belum ada data pengujung karena obyek wisata itu baru 

mulai di data oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar.  

Dengan melihat latar belakang seperti yang sudah dijelaskan diatas maka 

penulis mengambil penelitian dengan  judul: “ANALISIS  POTENSI 

KAWASAN OBYEK WISATA DIKECAMATAN NGARGOYOSO 

KABUPATEN KARANGANYAR. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berikut Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi kawasan obyek wisata Kecamatan Ngargoyoso? 

2. Bagaimana arah pengembangan potensi kawasan wisata Kecamatan 

Ngargoyoso? 

 

1.3  Tujuan Penelitian : 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui potensi kawasan obyek wisata  Kecamatan Ngargoyoso. 

2. Mengetahui arah pengembangan potensi wisata di Kecamatan Ngargoyoso. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunanaan penelitian ini adalah : 

1. Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S1 

Program Studi Geografi. 

2. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi pengembangan kepariwisataan 

diKabupaten Karanganyar. 

3. Menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu geografi di dalam bidang 

kepariwisataan. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

a. Telaah pustaka 

Geografi adalah ilmu yang  mempelajari hubungan  kausal gejala-gejala 

dimuka bumi baik fisik maupun makhluk hidup berserta permasalahannya melalui 

pendekatan keruangan, ekologi dan regional untuk kepetingan program ,proses, 

dan keberhasilan pembangunan (bintarto, 1984 dalam sujali, 1989). 

Menurut Sujali ( 1989 ) pembangunan di bidang pariwisata merupakan salah 

satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sektor 

pariwisata yang berkembang akan memberikan kesempatan berusaha serta 

menambah dan membuka lapangan kerja baru misalnya dalam lingkungan 

perekonomian, fasilitas, trasportasi, pemandu wisata, dan penjualan hasil 

kerajinan tangan. Obyek wisata yang perlu dikembangkan supaya daya tarik 

wisatawan semakin banyak dan meningkat melalui pembangunan yang lebih baik 

dan menarik. Identifikasi fasilitas pelayanan pariwisata dilakukan agar dapat 

memberikan suatu rekomendasi perencanan dan pengembangan fasilitas dan 

pelayanan pariwisata yang ada. Fasilitas dan pelayanan pariwisata yang kurang 

memadai perlu diberikan masukan dan arahan tambahan-tambahan yang sesuai. 

Penawaran industri yang berada dikawasan wisata terdiri dari hotel, 

restoran, lokasi transportasi, dan pusat cinderamata. Tahapan kegiatan 

pengembangan potensi daya tarik wisata di daerah obyek wisata adalah 

menganalisis kegiatan pariwisata yang sudah dan sedang dikembangkan juga 

mengevaluasi posisi kegiatan pariwisata yang sekarang. Mengelaborasi program 

aksi yang terkait dengan upaya kepada peningkatan daya tarik, kualitas pelayanan, 

dan kelestarian potensi atraksi wisata yang ada (Liga Suryadana, 2009).  

Pariwisata pada hakekatnya perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ke 

suatu tempat untuk tujuan bersenang-senang atau hanya sekedar refreshing. 

Pariwisata sebagai saling hubunganya mengadakan perjalanan dan tinggal untuk 

sementara di tempat tujuan dengan maksud untuk mengisi waktu luang atau 

rekreasi. Beradasarkan pengertian diatas maka dalam pariwisata mengandung 

unsur orang sebagai pelaku, perjalanan, waktu atau lamanya meninggalkan tempat 
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asal, tujuan dan maksud, daerah tujuan ynag mempunyai daya tarik (A. J. 

Suhardjo,dkk, 2008). 

Pembangunan dibidang kepariwisataan merupakan salah satu 

kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan daerah atau Negara , bidang atau  

sektor kepariwisataan akan disejajarkan  kedudukannya dengan sektor yang lain 

dalam usaha meningkatkan pendapatan Negara, maka kepariwisataan dapat 

disebut sebagai industri pariwisata. Kepariwisataan dalam industri bukanlah akan 

mengambil alih kedududukan dari industri-industri yang lain akan tetapi 

merupakan suatu industri sendiri yang membantu melengkapi atau merupakan 

mitra kerja dalam mempercepat pertumbuhan industri lain. (sujali,1989). 

Bintarto (1984) menyebutkan bahwa geografi merupakan salah satu ilmu 

yang mempelajari tentang alam, yaitu mempelajari hubungan kausal gejala muka 

bumi baik fisik maupun yang menyangkut mahluk hidup beserta permasalahannya 

melalui pendekatan ekologi, dan pendekatan regional untuk kepentingan progam, 

proses, dan keberhasilan suatu wilayah. 

Dalam geografi terpadu untuk mendekati masalah-masalah dalam geografi 

digunakan bermacam-macam pendekatan, yaitu pendekatan analisis keruangan 

(spatial analysis), pendekatan analisis ekologi (ecological analysis), dan 

pendekatan analisis komplek wilayah (region complex analysis). Pendekatan yang 

digunakan dalam geografi terpadu tidak membedakan antara elemen fisik dan non 

fisik (Bintarto, 1987). 

Faktor geografi merupakan faktor penting untuk pertimbangan 

pengembangan pariwisata, karena dalam pengembangan pariwisata tidak dapat 

terlepas dari unsur fisik dan non fisik (sosial, budaya, dan ekonomi). Dimana 

manusia sebagai pelaku atau subyek dan ruang tempat keberadaan obyek wisata 

sebagai obyek dalam wisata. Oleh karena itu, pariwisata dapat dikaji melalui 

sudut pandang geografi khususnya geografi pariwisata. Geografi pariwisata sesuai 

dengan bidang atau lingkupnya, memiliki sasaran kajian terhadap obyek wisata. 

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan wilayah. 

Pendekatan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan dasar pemikiran 
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geografi, yaitu dengan menggunakan pendekatan keruangan dan komplek 

wilayah. 

Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka 

menarik wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Indonesia. Sapta 

Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu : Aman, indah, sejuk, bersih, tertib, ramah 

tamah, dan kenangan. 

Slogan tersebut sangat tepat untuk digunakan sebagai acuhan dasar 

pengembangan kepariwisataan Indonesia, karena antara pesona satu dengan 

pesona yang lain saling terkait dan saling mendukung (Sujali, 1989). 

1.2 Penelitian Sebelumnya 

Adhy Krisna Setiawan ( 2007 ) dalam penelitiannya yang berjudul “ 

Analisis Potensi Obyek Dan Kawasan Wisata Untuk Pengembangan di Kabupaten 

Grobogan”. ( 1 ) bertujuan untuk mengetahui potensi dan kawasan wisata untuk 

dikembangkan, ( 2 ) Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap potensi 

pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan 

adalah metode analisis data sekunder yang didukung dengan observasi lapangan. 

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat 7 potensi obyek dan 

kawasan wisata berpotensi tinggi, 4 berpotensi sedang dan satu berpotensi rendah, 

faktor yang mempengaruhi yaitu potensi internal dengan variabel daya tarik obyek 

wisata dan potensi eksternal dengan variabel kondisi alam, keindahan kawasan 

dan hubungan antar kawasan. 

Tri Suryaningsih ( 2006 ) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 

Potensi Obyek Wisata Alam di Kabupaten Karanganyar”. Bertujuan untuk 

mengetahui 1) bagaimana potensi obyek wisata di Kabupaten Karanganyar, 2) 

mengetahui permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata, 

3) apakah terdapat potensi wisata  alam yang dapat dikembangkan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data sekuder yang diperoleh 

dari instansi-instansi terkait dengan disertai data-data hasil dari observasi 

lapangan.Hasil penelitian diketahui 1) bahwa potensi obyek wisata alam di 

Kabupaten Karanganyar cukup potensial, potensi yang ada terbagi dalam tiga 

kelas obyek wisata yang berpotensi tinggi adalah Pucak Lawu; yang berpotensi 
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sedang adalah Wana Wisata Gunung Bromo, Sapta Tirta Pablengan, Wana Wisata 

Sekipan, Pringgondani, Air Terjun jumog, Goa Tlorong, Air Terjun Gumeng dan 

Wisata alam Telaga Madirda. Obyek wisata yang berpotensi rendah adalah 

Sumber Air Panas Balong, Goa Cokrokembang dan Kalisodo dimana ketiga 

obyek tersebut belum dikelola. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya penulis mengacu kepada kedua 

penelitian diatas tersebut dalam hal metode analisis data dengan tambahan metode 

analisis yang dibuat oleh penulis sendiri, adapun secara singkat perbandingan 

penelitian tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 
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Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Adhy Krisna 
Setiawan  

( 2007 ) 

Anlisis Potensi Obyek Dan 
Kawasan Wisata Untuk 

Pengembangan di 

Kabupaten Grobogkan 

1) mengetahui potensi dan kawasan 
wisata untuk dikembangkan 

2) Mengetahui faktor yang 

berpengaruh terhadap potensi 
pengembangan kepariwisataan di 

Kabupaten Grobongan 

Metode Analisa Data 
Sekunder dengan 

Observasi.  

1) bahwa terdapat 7 potensi obyek dan kawasan wisata berpotensi tinggi, 4 berpotensi sedang dan satu berpotensi 

rendah 

2) faktor yang mempengaruhi yaitu potensi internal dengan variabel daya tarik obyek wisata dan potensi 

eksternal dengan variabel kondisi alam, keindahan kawasan dan hubungan antar kawasan. 

Tri Suryaningsih 

( 2006 ) 

Analisis Potensi Obyek 

Wisata Alam di Kabupaten 
Karanganyar 

1) Bagaimana potensi obyek wisata di 

Kabupaten Karanganyar 
2) mengetahui permasalahan yang 

menjadi kendala dalam 

pengembangan pariwisata. 
 

3) apakah terdapat potensi wisata 
wisata alam yang dapat 

dikembangkan 

Metode analisa data 

sekuder dan data primer 
(observasi lapangan ), 

dengan teknik analisa 

klasifikasi dan diskriptif 

bahwa potensi obyek wisata alam di Kabupaten Karanganyar cukup potensial, potensi yang ada terbagi dalam 

tiga kelas obyek wisata yang berpotensi tinggi adalah Pucak Lawu; yang berpotensi sedang adalah Wana Wisata 

Gunung Bromo, Sapta Tirta Pablengan, Wana Wisata Sekipan, Pringgondani, Air Terjun jumog, Goa Tlorong, 

Air Terjun Gumeng dan Wisata alam Telaga Madirda. Obyek wisata yang berpotensi rendah adalah Sumber Air 

Panas Balong, Goa Cokrokembang dan Kalisodo dimana ketiga obyek tersebut belum dikelola.  

 

Sutri Suparyanti 

(2012 ) 

Analisis Potensi Kawasan 

Obyek Wisata Di 
Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar 

1).  Mengetahui potensi kawasan 

obyek wisata kecamatan 
Ngargoyoso 

 

2).  Mengetahui arah pengembangan 
potensi  kawasan wisata 

dikecamatan Ngargoyoso 

Analisis data primer, data 

sekunder dan observasi 
lapangan 

1. Potensi kawasan obyek wisata di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memiliki 2 (dua) potensi 

wisata, yaitu potensi (alami) dan potensi eksternsl (buatan). Dari obyek wisata yakni Candi Sukuh dan Telaga 

Madirda berpotensi internal rendah, sedangkan Air Terjun Jumog dan Air Terjun Parang Ijo berpotensi 

internal sedang. Potensi eksternalnya Candi Sukuh dan Telaga Madirda rendah, Air Terjun Parang Ijo sedang 

dan Air Terjun Jumog tinggi. 

2. Arahan pengembangannya untuk potensi internalnya perlu dijaga secara berkelanjutan untuk kelestarian alam, 

keindahan, nilai alamiah dan nilai budaya. Arahan untuk potensi eksternalnya perlu ditingkatkan lagi 

pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana yang belum ada dan juga perbaikan fasilitas yang sudah tersedia, 

serta perlu pengelolaan lebih lanjut baik dari Dinas Pariwisata, masyarakat serta kesadaran wisatawan 

berinteraksi dengan obyek wisata. 

1.3. Tabel Perbandingan 
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1.6 kerangka Penelitian 

Pengembangan suatu kawasan obyek wisata sangat diperlukan dalam 

kerangka pengembangan pariwisata sehingga dapat berfungsi sebagai sarana 

pemerataan pembangunan, strategi pengembangan obyek untuk menjadikan 

kawasan wisata yang perlu dikaji. Potensi sektor pariwisata di Kecamatan 

Ngargoyoso meliputi : 

Obyek wisata buatan yaitu: Candi Sukuh, Air Terjun Parang Ijo, Air Terjun 

Jumog dan Telaga Mardirda. 

Penelitian ini merupakan sebuah kajian mengenai potensi internal dan 

potensi eksternal obyek wisata di Kecamatan Ngargoyoso dengan indikator 

potensi internal sebagai berikut: kualitas obyek wisata, potensi kawasan obyek 

wisata alam dan dukungan pengembangan kawasan obyek wisata penunjang 

(kawasan penunjang budidaya dan kawasan penunjang buatan). 

Indikator potensi eksternal sebagai berikut: keindahan kawasan, aksesbilitas 

(kemudahan jangkuan dalam menuju kawasan pariwisata), hubungan antar 

kawasan, fasilitas penunjang obyek dan fasilitas pelengkap obyek 

Dalam pengelolaan obyek wisata, fenomena geografi yaitu kondisi fisik 

harus ada, maka pengembangan pariwisata harus memperhatikan kawasan obyek 

dan lingkungannya supaya terjadi keseimbangan alam sehingga dapat terjaga 

kelestarianya, selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah, untuk 

membangun kepariwisataan, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan 

kesejahteraan daerah sekitar. Sehingga kesemuanya itu dapat menunjang 

pembangunan pariwisata. 

Dari semua potensi kawasan wisata dilakukan proses pengukuran serta 

pengelolaan data, sehingga dihasilkan potensi kawasan obyek wisata di 

Kecamatan Ngargoyoso. 

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat 

dalam diagram alir di bawah ini : 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2013 

1.7  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survai dan analisis data sekunder. Survai dilakukan untuk memperoleh  data dari 

lokasi obyek wisata dan wawancara terhadap pengunjung, sertai pegawai dinas 

pariwisata yang mempunyai kapasitas pengelolaan obyek wisata. Analisis data 

Obyek Wisata  Di Kecamatan Ngargoyoso 

 

Persebaran Kawasan Obyek Wisata Di 

Kecamatan Ngargoyoso 

 

oso 

 

Identifikasi  Potensi Obyek 

Identifikasi  Potensi Kawasan wisata: 

( Potensi Internal ) 

 Kualitas Obyek Wisata 

 Potensi kawasan obyek wisata 

alam 

 Kawasan sekitar mata air 

 Dukungan pengembangan 

kawasan penunjang budidaya 

dan buatan 

 Identifikasi  Potensi Kawasan wisata: 

( Potensi Eksternal ) 

 Keindahan kawasan 

 Aksesbilitas 

 Hubungan antar kawasan 

 

 Analisis skoring 

Gabungan Potensi Internal dengan Potensi 

Eksternal : 

1. Obyek Wisata berpotensi Tinggi 

2. Obyek Wisata berpotensi Sedang 

3. Obyek Wisata berpotensi Rendah 

Peta potensi obyek 

wisata Ngargoyoso 

 

Arahan Pengembangan Kawasan wisata di 

Kecamatan Ngargoyoso 
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sekunder dilakukan dengan mencari data dari instansi-instansi terkait dengan 

obyek wisata, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Penentuan daerah penelitian 

b. Teknik pengumpulan data, dan 

c. Analisis data 

1. Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Kecamatan Ngargoyoso memiliki beragam potensi wisata baik wisata alam, 

budaya, maupun buatan dimana masing-masing perkembangannya tidak sama. 

2. Daerah ini merupakan salah satu kawasan pusat dari perkembangan 

kepariwisataan propinsi jawa tengah. 

Dengan mengidentifikasi potensi wisata yang ada diharapkan melalui 

pengelolaan yang baik dan terpadu mampu mendorong perkembangan 

kepariwisataan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, 

dan observasi lapangan. 

a. Data primer 

a. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

kepada pengunjung dan wawancara dengan dinas 

pariwisata Kabupaten Karanganyar. Observasi dilakukan 

untuk mendapatkan data : 

- Atraksi / daya tarik utama obyek wisata, 

- Kekuatan atraksi komponen obyek wisata, 

- Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan 

fisik/dasar wisatawan dilokasi obyek wisata, 

- Ketersedian fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial 

wisatawan dilokasi obyek wisata, dan  

- Ketersediaan fasilitas pelengkap. 



 

14 

 

b. Wawancara dengan pengunjung dilakukan untuk 

mendapatkan data : 

- Kegiatan wisata di obyek wisata, 

- Ketersediaan angkutan umumuntuk menuju obyek 

wisata, 

- Waktu tempuh untuk obyek wisata, 

- Prasarana jalan menuju lokasi obyek wisata, dan 

- Kondisi fisik obyek wisata. 

c. Wawancara dengan Dinas Pariwisata untuk mendapatkan 

data : 

- Dukungan paket wisata , 

- Promosi obyek wisata , 

- Keragaman atraksi pendukung,dan 

- Keterkaitan antar obyek. 

Sampel yang diambil sebagai respoden pada masing-masing obyek adalah 

10 puluh orang sehingga total responden adalah 40 orang. Responden diambil 

secara proposional (memenuhi kriteria respoden dalam proses 

wawancara).Kemudian respoden yang diwawancarai adalahbapak-bapak, ibu-ibu, 

remaja dan dewasa. Mewakili wisatawan dalam perorangan atau kelompok kecil 

(2-5 orang) dan kelompok lebih dari 6 orang yang ditemui dilokasi obyek wisata 

waktu sampling dilaksanakan pada hari libur kerja 

2. Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dari instansi dan lembaga yang terkait dalam 

penelitian ini yang kemudian data-data tersebut diolah untuk memperoleh hasil 

penelitian.  

 

3. Observasi lapangan  

Observasi dilakukan untuk mendukung atau melengkapi data yang ada dan 

bertujuan untuk mengetahui kondisi obyek wisata. 
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1.7.3.  Analisa Data dan Pengelolahan Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

mudah dimengerti. Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisa 

analisis tabel dengan menggunakan teknik skoring, hasil skoring kemudian 

diklasifikasikan untuk mendapat klasifikasi potensi dengan membaca tabel 

analisis diskriptif. Untuk menentukan klasifikasi tingkat masing-masing obyek 

wisata , dimulai dengan tahap: 

a. Pemilihan variabel penelitian 

Adalah tahap menjelaskan tiap-tiap variabel yang dipilih dengan klasifikasi 

tinggi, sedang, rendah. Pengelompokkan data dari tiap variable dilakukan dengan 

berbagai cara sesuai dengan kondisi lingkungan. Variabelnya meliputi kondisi 

alam, tingkat aksesbilitas, ketersediaan fasilitas penunjang, akomodasi serta 

kegiatan promosi. 

b. Skoring 

Skoring adalah proses pemberian penilaian relatif antara 1 sampai 3 pada 

tiap variabel penelitian, kemudian menjumlah seluruh total skor pada tiap variabel 

penelitian. 

( lihat pada tabel 1.5 dan tabel 1.6 ) 
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Tabel 1.4 Variabel Penelitian dan Skor Potensi Kawasan Obyek Wisata 

(Potensi Internal) 

No

. 

Indikator Variabel Kriteria Skor 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Obyek Wisata 

Kekuatan atraksi komponen 

Kawasan obyek wisata 

 Kombinasi komponen alami, 

buatan atau budaya yang 

dimiliki kurang memepertinggi 

kualitas obyek 

 Kombinasi komponen alami, 

buatan  atau budaya mampu 

mempertinggi kualitas obyek 

1 

 

 

2 

Kondisi Fisik Kawasan Obyek 

Wisata 

 Mengalami kerusakan alami 

dominan 

 

 Sedikit mengalami kerusakan 

 

 

 Tidak mengalami kerusakan 

1 

 

2 

 

3 

Kegiatan dilokasi wisata  Hanya kegiatan yang bersifat 

pasif (menikmati yang sudah 

ada) 

 Meliputi kegiatan pasif dan 

kegiatan yang bersifat aktif 

(berinteraksi dengan obyek) 

1 

 

2 

2. 

 

 

 

Potensi kawasan obyek 

wisata alam  

1.Kondisi alam 

 

 

 

Suhu / Temperatur obyek  Panas ( <23°C ) 

 Dingin (21°C - 23°C ) 

 Sejuk (> 23°C ) 

1 

2 

3 

Topografi / Kemiringan lereng  Datar ( 0-2% ) kurang menarik 

 Miring hingga landai (3-15% ) 

menarik 

 Terjal ( 16-40% ) sangat 

menarik 

1 

2 

3 

Kebersihan Lingkungan  Tidak terawat dan kurang 

bersih 

 

 Terawat dan bersih 

1 

 

2 

 

 

Hidrologi  Tidak ada tubuh air di sekitar 

obyek 

 Ada tubuh air di permukaan 

tanah (waduk, sungai dll ) 

sekitar obyek wisata 

1 

 

   2 

  Ketersediaan lahan untuk  Lahan sempit (<5 ha) 

 Lahan sedang (5-10 ha) 

1 
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3. 

 

Dukungan 

pengembangan 

kawasan penunjang 

budidaya dan buatan 

obyek penunjang budidaya 

(contoh: lahan untuk 

perkebunan kelapa, tembakau 

dll) 

 Lahan luas (>10 ha) 2 

3 

Ketersediaan lahan untuk 

obyek penunjang buatan (lahan 

untuk pembangunan fasilitas 

pelengkap seperti: kolam 

renang, arena bermain anak dll) 

 

 

Ketersediaan lahan untuk 

pembangunan sarana dan 

prasarana ( contoh: lahan untuk 

pembangunan sarana air 

bersih,listrik, parkir,kantor 

informasi,MCK, sarana ibadah 

dll ) 

 Lahan sempit (<5 ha) 

 Lahan sedang (5-10 ha) 

 Lahan luas (>10 ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 Lahan sempit (<5 ha) 

 Lahan sedang (5-10 ha) 

 Lahan luas (>10 ha) 

1 

2 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Pengembangan dan promosi 

obyek wisata 

 Obyek wisata yang belum 

dikembangkan dan belum 

terpublikasikan (potensial) 

 Obyek wisata yang sudah 

dikembangkan dan sudah 

terpublikasikan (actual ) 

1 

 

2 

 

Sumber : RIPP Kabupaten Grobogan, Dinas Pariwisata dan Modifikasi Penulis 
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Tabel 1.5 Variabel Penelitian dan Skor Potensi Kawasan Obyek 

Wisata (Potensi Eksternal) 

No. Indikator Variabel Kriteria Skor 

1. 

 

Keindahan 

kawasan 

Pemandangan alam 

disekitar obyek wisata 

 Kurang indah ( 

pemandangan alam disekitar 

obyek tidak menarik dan 

fasilitas tidak tersedia) 

 Indah ( pemandangan alam 

indah dan fasilitas tersedia 

tapi kurang lengkap ) 

 Sangat indah ( 

pemandangan alam indah, 

kondisi nyaman tertata 

dengan rapi dengan  segala 

fasilitas lengkap ) 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

2. 

 

 

 

Aksesbilitas 

Waktu tempuh 

terhadap obyek wisata 

 

 Waktu tempuh antara obyek 

wisata >60 menit 

 Waktu tempuh antara obyek 

wisata 30-60 menit 

 Waktu tempuh antara obyek 

wisata <30 menit 

1 

 

2 

 

3 

 Ketersediaan angkutan 

umum untuk menuju 

lokasi obyek wisata 

 Tidak tersedia angkutan 

umum 

Menuju lokasi obyek 

 Tersedia angkutan umum 

untuk menuju lokasi tidak 

reguler 

 Tersedia angkutan umum 

untuk menuju lokasi obyek 

bersifat reguler 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasarana jalan menuju 

lokasi obyek wisata 

 Tidak tersedia prasarana 

jalan menuju lokasi obyek 

 Tersedia prasarana menuju 

lokasi obyek, kondisi 

kurang baik 

 Tersedia jalan menuju 

lokasi obyek, kondisi baik 

(beraspal) 

1 

 

2 

 

3 
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3. Hubungan antar 

kawasan 

Kawasan bersambung 

dan tidak bersambung ( 

bila bersambung dapat 

dijadikan satu paket 

pengembangan 

kawasan ) 

 Kawasan tidak bersambung 

 Kawasan bersambung 

1 

2 

4. Fasilitas 

penunjang obyek 

 

Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan kebutuhan 

fisik/dasar wisatawan 

1. Makan/minum 

2. Penginapan  

 

3.Bangunan untuk 

menikmati obyek 

 Tidak tersedia 

 

 Tersedia hanya 1-2 jenis 

fasilitas 

 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

1 

 

2 

 

3 

5. Fasilitas 

pelengkap  

Ketersediaan fasilitas 

pelengkap yang terdiri 

1.Tempat parkir 

2.Toilet/WC 

3. Pusat informasi 

4.souviner shop 

 

 Tidak tersedia 

 Tersedia hanya 1-2 jenis 

fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

1 

2 

3 

Sumber : RIPP Kabupaten Grobogan, Dinas Pariwisata dan Modifikasi Penulis 

1. Klasifikasi Potensi Internal dan Eksternal 

Klasifikasi potensi internal dan eksternal dilakukan dengan menggunakan 

interval kelas sebagai berikut: 

I = a – b  

   u 

Dimana : I = kelas interval 

a = nilai skor tertinggi 

b = nilai skor terendah 

u = jumlah kelas 

Selanjutnya, interval dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu klasifikasi potensi 

tinggi, sedang dan rendah. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor variabel 

pada masing-masing obyek wisata, yaitu : 
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a) Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi internal 

Yaitu skor maksimum (29) yang diperoleh dari jumlah skor maksimal pada 

tiap skor variabel, dikurangi skor minimum (11) yang diperoleh dari jumlah skor 

minimum pada tiap variabel sehingga diperoleh interval. Selanjutnya interval 

dibagi menjadi 3 klasifikasi dengan formula sebagai berikut:  

I = 28 - 11 

         3 

I = 6 

 

 Kelas potensi rendah dengan nilai total skor obyek wisata 11 - 17 

 Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata18 - 24 

 Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata > 24 

 

b) Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi eksternal 

Yaitu skor maksimum (20) yang diperoleh dari jumlah skor maksimal pada 

tiap variabel, dikurangi skor minimum (7) yang diperoleh dari jumlah skor 

minimum dari tiap skor variabel sehingga diperoleh interval. Selanjutnya interval 

dibagi menjadi tiga klasifikasi dengan formula sebagai berikut :  

 

I = 20 - 7 

         3 

I = 4 

 

 Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata 7 - 11 

 Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata12 - 16 

 Kelas potensi tinggi bila nilai totel skor obyek wisata > 16 

 

2. Klasifikasi Potensi Gabungan 
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Klasifikasi gabungan adalahmenggabungkan skor maksimum dari potensi 

internal dengan skor maksimum dari potensi eksternal dikurangi dengan 

penggabungan skor minimumnya. Selanjutnya dibagi menjadi tiga klasifikasi 

dengan formula sebagai berikut : 

I = 29 - 20 

             3 

   I = 3 

 

 

 Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata 20 - 23 

 Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 24– 27 

 Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >27 

 

1.7 Batasan operasional 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu pariwisata untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya, bagaimana pemecahan persoalan yang dimulai dengan 

dugaan akan sebenarnya ( Kamus Buku Besar Indonesia, 1995 ). 

Obyek wisata adalah suatu tempat yang memiliki keindahan dan dapat 

dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang-orang yang berlibur dalam upaya 

memenuhi kebutuhan rohani dan menumbuhkan kecintaan terhadap keindahan 

alam (Oka A Yoenti, 1995) 

Pariwisata adalah fenomena banyak bidang yang meliputi perpindahan ke 

ke tempat dan tinggal di tempat tujuan diluar tempat tinggal sehari-hari 

(Matheison dan Wall,1992 ) 

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangan 

pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang 

dikehendaki (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995). 

Potensi wisata adalah kondisi suatu obyek wisata yang terdiri dari berbagai 

hal yang mendukung keberadaan obyek utama (point of object ). Hal –hal yang 

mendukung tersebut berupa kelengkapan flora fauna (kondisialam), tingkat 
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kemiringan medan,tingkat aksesbilitas, jumlah wisatawan (Dinas Pariwisata 

Kabupaten Karanganyar, 1995) 

Aksesbilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju ke obyek. Faktor 

yang mempengaruhi lancar atau tidaknya aksesbilitas adalah jarak, sarana 

trasportasi dan kondisi jalan ( sujali, 1989). 

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang terdapat dalam suatu obyek 

wisata yang digunakan sebagai daya tarik lokasi obyek wisata tersebut (Spillance 

dalam R.Bintarto dan Surastopo,1979 ). 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengujungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi 

pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara (UU No.10/ 2009). 

Potensi (wilayah) adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin 

dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil 

karya manusia itu sendiri. 

Kawasan wisata adalah area dengan luasan tertentu yang dibangun atau 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata (UU No.9/ 1990). 
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