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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah Indonesia masih terus menggalakkan bidang pariwisata, 

salah satunya adalah dengan dicetuskannya Visit Indonesia Year 2008. Hal 

ini dikarenakan penerimaan devisa pariwisata berada di posisi ketiga setelah 

penerimaan minyak dan gas bumi, serta minyak kelapa sawit yaitu sebesar 

5345,98 juta US$ di tahun 2007 (www.bupdar.go.id). 

Menurut Oka A. Yoeti (1996), pariwisata adalah suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu 

tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha  (bussiness)  

atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk 

menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Tentu saja diingat bahwa dengan 

perkembangan zaman yang begitu pesat, dan adanya akulturasi 

(percampuran) kebudayaan, pengertian pariwisata murni tersebut akan segera 

digantikan dengan pariwisata modern. Dengan pokok intinya, perjalanan 

pariwisata adalah untuk mencari atau mengisi waktu luang dalam masa 

liburan.  

Kabupaten Karanganyar terletak di bagian timur propinsi Jawa 

Tengah dan berbatasan dengan propinsi Jawa Timur dan juga terletak di 

lereng Gunung Lawu.  Kabupaten Karanganyar mempunyai asset wisata yang 

cukup potensial dengan berbagai variasi pilihan obyek wisata. Obyek wisata 

tersebut baik man-made resources maupun natural-resources, jumlah obyek 

wisata di kabupaten Karanganyar kurang lebih ada 36 obyek (Karanganyar 

Dalam Angka, 2010). Adapun Objek wisata tersebut tersaji pada Tabel 1.1 

berikut: 
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      Tabel 1.1 Nama Obyek Wisata Alam dan Lokasinya 

No Obyek Wisata Lokasi 
Sudah dikelola 

1 Wana Wisata Gunung Bromo Gedong, Karanganyar 
2 Sapta Tirta Pablengan Pablengan, Matesih 
3 Wana Wisata dan Bumi Perkemahan 

Sekipan 
Tawangmangu 

4 Pringgondani dan Sendang Temanten Blumbang, Tawangmangu 
5 Puncak Lawu Kalisoro, Tawangmangu 
6 Air Terjun Grojokan Sewu Tawangmangu 
7 Pemandian Air Hangat Cumpleng Plumbon, Tawangmangu 
8 Air Terjun Jumok Berjo, Ngargoyoso 

Belum dikelola 
9 Goa Tlorong Lempong, Jenawi 
10 Sumber Air Panas Balong Balong, Jenawi 
11 Goa Cokro Kembang   Anggrasmanis, Jenawi 
12 Goa Kalisodo Aggrasmanis, Jenawi 
13 Air Terjun Gumeng/ Temanten Gumeng, Jenawi 
14 Wisata Alam Tlogo Madirdo Girimulyo, Ngargoyoso 

      Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, 2010 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat kita ketahui bahwa belum semua 

obyek wisata yang ada khususnya wisata alam yang ada sudah dikelola dan 

dimanfaatkan secara maksimal. Masih ada beberapa potensi obyek wisata 

alam yang belum dikenal oleh masyarakat luas hal tersebut dikarenakan 

belum terkelolanya potensi wisata alam oleh Dinas Pariwisata, dan masih 

dikelola diluar instansi diluar Dinas pariwisata seperti Dinas Perhutani, 

Departemen Kehutanan bahkan ada yang dikelola oleh pemerintah Desa. 

Dimana kerjasama antar instansi belum terjalin baik dan masih berjalan 

sendiri- sendiri,   sehingga potensi wisata yang ada dan cukup potensial 

belum terkelola dengan baik. Obyek wisata alam yang ada tersebar 

dibeberapa kecamatan seperti di Kecamatan Tawangmangu yang memiliki 

lima obyek wisata alam, yang sebagian besar telah terkelola dengan baik dan 

Kecamatan Jenawi dengan lima obyek wisata alam yang mana obyek-obyek 

tersebut masih belum tersentuh oleh adanya pembangunan kepariwisataan 

dan kondisinya masih sangat alami serta masih terisolir.  
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Selain hal di atas yang menyebabkan kurang berkembangnya potensi 

wisata dipengaruhi juga oleh terbatasnya  sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan wisata, dan juga karena  kegiatan promosi yang belum maksimal, 

serta adanya hambatan fisik seperti jalur-jalur jalan untuk mencapai lokasi 

obyek wisata karena masih ada jalur jalan yang masih belum beraspal dan 

cukup sulit untuk dilalui kendaraan. Hal-hal tersebut dimungkinkan sebagai 

penyebab menurunnya jumlah pengunjung dibeberapa tahun terakhir, Obyek-

obyek yang sudah dikelola tidak semuanya dapat menarik jumlah pengunjung 

yang sama meskipun terletak pada jalur yang sama. Jumlah pengunjung 

secara keseluruhan pada tahun 2006 mencapai 658.038  jiwa, pada tahun 

2007 menurun menjadi 587.281 jiwa dan pada tahun 2008 jumlah pengunjung 

mengalami penurunan  menjadi 548.696 jiwa, namun penurunan jumlah 

pengunjung  tidak terjadi pada seluruh obyek wisata tetapi sebangian besar 

mengalami penurunan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka di daerah penelitian perlu 

adanya sebuah upaya penilaian terhadap potensi objek wisata alam di 

kabupaten Karanganyar baik yang sudah dikembangkan maupun yang belum 

dikembangkan, sehingga memudahkan perencanaan pemerintah daerah dalam 

megembangkan kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:      

1. bagaimanakah potensi obyek wisata di Kabupaten Karanganyar? ; 

2. apakah permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengembangan kepariwisataan alam di Kabupaten Karanganyar? ; dan 

3. bagaimanakah skala prioritas pengembangan objek pada obyek wisata 

alam yang belum dikelola? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. mengidentifikasi potensi obyek wisata di Kabupaten Karanganyar, 

2. mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yamg menjadi kendala 

dalam pengembangan kepariwisataan alam, dan 

3. menentukan skala prioritas pengembangan objek wisata alam yang 

belum dikelola. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini 

adalah:  

1. sebagai sumber informasi dan masukan bagi pengembangan 

kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar, 

2. sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal 

pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut, dan 

3. menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu geografi di dalam bidang 

kepariwisataan. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-

gajala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, 

baik fisik maupun yang menyangkut mahkluk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional 

untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan 

(Bintarto, 1984 dalam Sujali, 1989).  

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, dalam Pasal 2, 3 dan 

4 menyatakan bahwa:  
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1. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan 

pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati 

dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang, 

2. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan 

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati 

serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan 

manusia, dan 

3. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan 

tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan swasta.    

Kepariwisataan bukanlah menggali atau menghisap kekayaan alam 

di suatu negara, melainkan memberikan kesempatan serta menambah dan 

membuka lapangan kerja baru guna meningkatkan  kesejateraan 

masyarakat selain itu pemanfaatan sumber daya alam yang ada harus 

memperhatikan kelestariannya, hal tersebut dapat dicapai dengan adanya 

kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah yang harus berjalan 

secara berkesinambungan (RIPPDA Kabupaten Karanganyar, 2007).  

Oka A Yoeti, (1996) kepariwisataan merupakan suatu sistim yang 

mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional 

yang serasi yang mendorong berlangsungnya dinamika fenomena 

mobilitas manusia. Pembangunan di bidang kepariwisatan merupakan 

salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah atau negara, 

bidang atau sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan 

dengan sektor yang lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, 

maka kepariwisataan dapat disebut sebagai industri pariwisata. 

Kepariwisataan dalam industri bukanlah mengambil alih kedudukan dari 

indutri yang lain, tetapi merupakan suatu industri sendiri yang yang 

membantu dan melengkapi atau merupakan mitra kerja dalam 

mempercepat pertumbuhan industri lain.  

Industri Pariwisata adalah serangkaian perusahaan yang satu sama 

lain terpisah atau beraneka ragam dalam skala fungsi, lokasi dan bentuk 
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organisasi, namun mempunyai kaitan fungsional terpadu dalam 

menghasilkan berbagai barang dan jasa bagi kepentingan kebutuhan 

wisatawan dalam perjalanan dan kebutuhan lainnya yang berkaitan. Dalam 

hal ini perusahaan primer mengurus keperluan transpotasi, akomodasi, 

makan dan minum, untuk persiapan perjalanan, perusahaan sekunder 

memasok cinderamata dan barang lain, keperluan wisatawan, 

menyediakan hiburan dan asuransi, jasa bank, dan sebagainya. Disamping 

itu terdapat lembaga-lembaga lain seperti pemasok keperluan perusahaan 

primer, perusahaan penghasil keperluan umum dan perusahaan yang 

menyelengarakan penggalakan pariwisata, biro, iklan, jasa konsultasi bagi 

perusahaan pariwisata lainnya (Oka A. Yoeti, 1996).  

Industri Pariwisata harus mampu menyediakan, mengolah, 

mengembangkan, memasarkan serta mempromosikan kepada orang lain 

bahan yang dimilikinya, sehingga produk dari indutri ini dapat terbeli oleh 

banyak orang (Sujali, 1989).  

Menurut Dijen Pariwisata RI, bahan atau modal dasar yang harus 

dimiliki industri pariwisata salah satunya adalah obyek wisata alam 

(Natural Resources) yang merupakan bentuk atau wujud dari obyek  

berupa pemandangan alam seperti bentuk lingkungan pegunungan, 

lingkungan pantai (perairan), lingkungan hidup berupa kehidupan flora 

fauna atau bentuk yang lain. Produk industri pariwisata adalah aneka 

ragam jenis dan kebutuhan wisatawan yang ditawarkan secara terpisah 

oleh masing-masing bidang usaha, namun mempunyai kaitan fungsional 

terpadu dalam rangka memuaskan seluruh pengalaman wisatawan, sejak 

mulai berangkat dari rumah sampai  kembali ke tempat asal, meliputi jasa 

persiapan travel, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya (Oka A. 

Yoeti,1996).  

Menurut Fandeli (1995), wisata alam adalah salah satu bentuk 

wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam 

dan tata lingkunganya yang kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi 
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ekowisata alam atau ecotourism, wisata pertanian atau agrotourism dan 

wisata pedesaan atau village tourism.  

Wahyu Putranto (2001) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Potensi Pariwisata di Wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar”, bertujuan 

untuk mengetahui kondisi dan potensi pariwisata di Kabupaten Dati II 

Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi menggunakan informasi atau data instansional dengan 

memakai analisa data sekunder, memakai teknik skoring. Variabel yang 

digunakan dalam skoring adalah kondisi alam berupa flora fauna, tingkat 

aksesibilitas, kelengkapan fasilitas dan jumlah pengunjung. Hasil 

penelitian diketahui bahwa obyek wisata yang mempunyai potensi tinggi 

adalah Grojogan Sewu dengan skor 11; obyek wisata yang berpotensi 

cukup adalah Gunung Lawu, Gunung Bromo, Sekipan, Balai Kambang, 

dan Mengadeg skor 8–9; obyek wisata yang berpotensi kurang diantaranya 

adalah Pringgondani, Tanah Kritis, Candi Sukuh, Candi Palanggatan,  

Candi Cetho, Watu Kandang dan platar dengan skor 6-7.  

Ika Yunianti (2003) dalam penelitian yang berjudul “Analis Potensi 

Obyek Wisata Alam di Kabupaten Pekalongan” yang bertujuan (1) untuk 

mengetahui karakteristik potensi obyek pariwisata di Kabupaten 

Pekalongan, dan (2) untuk menginventarisasikan potensi wisata alam di 

Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan adalah analisa data 

sekunder dan observasi lapangan dengan sistim wawancara bebas. Hasil 

penelitian diketahui bahwa potensi obyek wisata alam di Kabupaten 

Pekalongan dibagi menjadi 3 tingkat perkembangan, yaitu: tinggi, sedang 

dan rendah dimana karakteristik obyek wisata alam di Kabupaten 

Pekalongan terdiri dari obyek wisata pantai dan pegunungan. Kabupaten 

Pekalongan memiliki obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan 

yaitu pantai Wonokerto dan Linggosari, obyek wisata yang kurang 

berkembang di Kabupaten Pekalongan disebabkan karena kendala promosi 

yang kurang serta tingkat aksesibilitas yang masih rendah.  
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Isniantiningsih (2002) dengan penelitian berjudul “Analisa Potensi 

Obyek Pariwisata di Kabupaten Semarang“bertujuan untuk (1) mengetahui 

potensi perkembangan obyek wisata di Kabupaten Semarang, (2) 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi daya tarik wisatawan, dan (3) 

mengetahui klasifikasi tingkat perkembangan obyek wisata yang terdapat 

di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah metode survei 

(pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki) analisa data 

sekunder dimana data diperoleh dari instansi dengan menggunakan teknik 

klasifikasi dan analisis data diskriptif. Variabel yang digunakan ada empat 

yaitu jumlah wisatawan, aksesibilitas, akomodasi, serta fasilitas 

pendukung. Dari penelitian tersebut diperoleh  hasil bahwa 11 obyek 

wisata yang ada di Kabupaten Semarang umumnya rendah sampai sedang, 

klasifikasi tinggi terdapat satu obyek, klasifikasi sedang terdapat empat 

obyek sedang klasifikasi rendah terdapat enam obyek. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran  

Pengembangan suatu obyek wisata pada dasarnya merupakan suatu 

usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan fasilitas yang sudah ada atau menambah fasilitas 

yang belum ada, pada umumnya fasilitas yang diadakan sesuai dengan 

kebutuhan para wisatawan.   

Obyek wisata  di Kabupaten Karanganyar baik wisata alam, wisata 

budaya maupun wisata buatan mempunyai potensi untuk mengalami 

perkembangan khususnya wisata alam, hal tersebut didukung oleh 

keberadaan sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar yang berada pada 

daerah lereng Gunung Lawu yang banyak memiliki peluang untuk 

mengembangkan adanya wisata alam. Potensi yang ada belum dikelola 

secara maksimal, hanya beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas dari 

pengembangan kepariwisataan di Kabuparen Karanganyar, seperti 

Grojokan Sewu atau yang terbaru yang sedang di promosikan dengan 

gencar adalah Air Terjun Jumok. Sedangkan obyek yang lain kurang 
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terkelola dengan baik, oleo karena itu perlu adanya pembuatan kriteria 

klasifikasi tingkat potensi wisata yang ada. Dengan melihat tingkat potensi 

obyek wisata, maka akan nampak terlihat obyek wisata mana yang 

mempunyai kelas prioritas tinggi, sedang atau rendah. Dengan demikian 

dengan kelas jelek perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi.  

Dalam menentukan suatu potensi obyek wisata yamg pantas 

dikembangkan dan mendapatkan prioritas untuk dikembangkan harus 

memperhatikan beberapa hal, seperti melakukan seleksi terhadap potensi 

(keindahan alamnya), aksesibilitasnya, sarana prasarana pendukung, serta 

akomodasinya. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat sekaligus 

mengidentifikasi sekaligus mengklasifikasi potensi obyek wisata alam 

yang ada di Kabupaten karanganyar. Dengan memperhatikan hasil 

identifikasi dan pengklasifikasian potensi obyek wisata alam tersebut maka 

akan dapat diketahui daerah-daerah mana serta potensi-potensi apa yang 

berpeluang untuk dikembangkan menjadi obyek tujuan wisata.  Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini: 
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Sumber: Penulis, 2011 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

Potensi Internal Potensi Eksternal 

Potensi Kawasan: 
1. Iklim 
2. Topografi 
3. Flora 
4. Fauna 
5. Hidrologi 
6. Kebersihan lingkungan 
7. Kealamian 

Dukungan Pengembangan 
Kawasan: 
- Ketersediaan lahan 

 

Potensi Objek: 
1. Keindahan objek 
2. Lingkungan objek 
3. Keunikan objek 

Aksesibilitas: 
1. Jarak dari pusat kota  
2. Jarak  dengan  obyek yang 

sudah dikembangkan 
3. Sarana transportasi 
4. Kondisi jalan  

 

Potensi Objek: 
1. Fasilitas penunjang pemenuhan 

kebutuhan Lingkungan objek 
2. Sudah dikembangkan dan dipromosikan 

atau belum 

Potensi Gabungan: 
1. Potensi Tinggi 
2. Potensi sedang 
3. Potensi rendah 

Peta Potensi Gabungan 
Wisata Alam Kabupaten 
karanganyar 

Skala Prioritas 
Pengembangan pada objek 
yang belum dikelola 
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1.7 Metode Penelitian  

1. Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait 

dengan disertai dengan data-data hasil dari observasi lapangan.  

a. Penentuan Daerah Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar, 

dengan pertimbangan sebagai berikut:  

1. kabupaten Karanganyar memiliki beragam potensi wisata 

baik wisata alam, budaya, maupun wisata buatan dimana 

masing-masing perkembangannya tidak sama; dan 

2. daerah ini merupakan salah satu kawasan pusat dari 

perkembangan kepariwisataan propinsi Jawa Tengah. 

Identifikasi potensi wisata yang ada diharapkan melalui 

pengelolaan yang baik dan terpadu mampu mendorong 

perkembangan kepariwisataan.  

b. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan didukung 

oleh data hasil observasi lapangan.  

1). Data sekunder  

Data  sekunder  diperoleh  dari  instansi  dan  lembaga  

yang  terkait  dalam penelitian ini yang kemudian data-data 

tersebut diolah untuk memperoleh hasil yang berguna. Data-data 

tersebut adalah peta sebaran obyek wisata alam Kabupaten 

Karanganyar, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

Kabupaten Karanganyar, peta administrasi kabupaten 

Karanganyar, kondisi fisik daerah penelitian letak, luas, batas, 

iklim, hidrologi, topografi, demografi jumlah, pertumbuhan, 

kepadatan penduduk, dan data  sarana prasarana, infrastruktur, 

jaringan jalan, dan lain-lain.  
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2. Obsevasi lapangan  

Observasi dilakukan untuk mendukung dan melengkapi 

data yang ada dan bertujuan untuk mengetahui kondisi obyek 

wisata yang menjadi obyek penelitian. Kegiatan yang dilakukan 

adalah pengamatan tentang kondisi obyek, fasilitas serta 

aksesibilitas menuju ke lokasi wisata.  

c. Teknik Analisa Data dan Pengolahan Data   

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang mudah dimengerti. Analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan teknik 

skoring menggunakan Sistem Informasi Geografis. Untuk 

menentukan klasifikasi tingkat masing-masing obyek wisata, 

dimulai dengan tahap:  

1) Pemilihan variabel penelitian.  

Adalah tahap menjelaskan tiap-tiap variabel yang dipilih 

dengan klasifikasi tinggi, sedang, rendah. Pengelompokan data 

dari tiap variabel dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan 

kondisi lingkungan. Variabelnya meliputi kondisi alam, tingkat 

aksesibilitas, ketersediaan fasilitas penunjang, akomodasi serta 

kegiatan promosi  

2) Skoring  

Skoring adalah proses pemberian penilaian relatif antara 

1 sampai 3 pada tiap variabel penilaian, kemudian 

menjumlahkan seluruh skor pada tiap variabel penelitian. 

Adapun variabel-variabel penilaian potensi obyek wisata alam di 

Kabupaten Karanganyar tersebut terdiri dari delapan belas (18) 

variabel untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut. 
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Tabel 1.2 Variabel Penelitian Potensi Internal Objek Wisata 

Indikator Variabel Kriteria Klasifikasi Skor 

A.Potensi obyek wisata  
1. Daya tarik obyek wisata alam 

a.  Keindahan obyek - Tidak menarik  
- Menarik  
- Sangat menrik  

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1  
2  
3 

b. lingkungan obyek (pemandangan sekitar obyek) - Tidak mendukung obyek utama  
- Kurang mendukung obyek utama  
- Mendukung obyek utama 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1  
2  
3 

c. Keunikan obyek 
 

- Obyek ada ditempat lain dan tidak memiliki keunikan  
- Obyek jarang ada ditempat lain tetapi kurang memiliki 

keunikan  
- Obyek ada ditempat lain tetapi memiliki keunikan  
- Obyek tidak ada di tempat lain dan memiliki keunikan 

Sangat rendah 
Rendah  
 
Sedang  
Tinggi 

1  
2  
 
3  
4 

B.Potensi kawasan obyek wisata  
alam  

 
   1.Kondisi alam 
 

 

 

 

 

d. Iklim (suhu lokasi obyek) - Panas (>230 C)  
- Dingin (210 C-230 C)  
- Sejuk (<210 C) 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1 
2 
3 

e. Topografi - Curam (>15 %)  
- Miring - landai (8-15 %)  
- Datar (<8%) 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1 
2 
3 

f. Flora   - Sedikit (<7 macam)  
- Cukup (7-13 macam)  
- Banyak (>13 macam) 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1 
2 
3 

g. Fauna - Sedikit (<5  macam)  
- Cukup (5-9 macam)  
- Banyak (>9 macam) 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1 
2 
3 

h. Hidrologi - Tidak terdapat sumbere air  
- Terdapat sumber air 

Rendah  
Tinggi 

1 
2 

i.  Kebersihan lingkungan  - Tidak terawat dan kurang bersih  
- Terawat dan bersih 

Rendah  
Tinggi 

1 
2 
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 j. Kealamian  
 

- Kondisi sudah tidak alami  
- Kondosi alami tapi ada perubahan negatif  
- Kondisi masih terjaga kealamiannya 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1 
2 
3 

2. Dukungan pengembangan 
kawasan 

k. Ketersediaan lahan - Luas lahan <9 ha  
- Luas lahan 9-17 ha  
- Luas lahan >17 ha 

Rendah  
Sedang  
Tinggi  

1 
2 
3 

Sumber :  Dames 1956, Dinas Pariwisata , FAO 1976 dan Modifikasi Penulis, 2011. 

Tabel 1.3 Variabel Penelitian Potensi Eksternal Objek Wisata Alam 

Indikator Variabel Kreteria Klasifikasi Skor 
A.Aksesibilitas  
  
 
 
 
 

a. Jarak dari pusat kota  
 

- Jauh (jarak>25,6 km)  
- Dekat (Jarak 15,3-25,6 km)  
- Dekat (jarak <15,3 km) 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1  
2  
3 

b. Jarak  dengan  obyek yang sudah dikembangkan - Jarak >23,6 km  
- Jarak antara 14,3-23,6 km  
- Jarak < 14,3 km 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1  
2  
3 

c. Sarana transportasi  - Tidak  tersedia  sarana transportasi  
- Tersedia sarana transportasi tetapi masih terbatas  
- Tersedia sarana transportasi yang cukup banyak 

Sangat rendah 
Rendah  
Sedang  

1  
2  
3  

d. Kondisi jalan  
  

- Tidak tersedia prasarana jalan (Jalan setapak berupa 
tanah)  

- Tersedia prasarana jalan tetapi kondisinya kurang baik 
(jalan berkerikil)  

- Tersedia prasarana jalan dalam kondisi baik (jalan 
beraspal)   

Rendah  
 
Sedang  
 
Tinggi 
 

1 
 
2 
 
3 
 

2.Pengembangan 
 

e. Fasilitas penunjang pemenuhan kebutuhan  - Terdapat kurang dari 4 macam fasilitas 
- Terdapat 4-7 macam fasilitas  
- Terdapat lebih dari 7 fasilitas 

Rendah  
Sedang  
Tinggi 

1 
2 
3 

f.Sudah dikembangkan dan dipromosikan atau 
belum 

- Belum dikembangkan  dan dipromosikan  
- Sudah dipromosikan namun belum dikembangkan  
- Sudah dipromosikan dan dikembangkan 

Rendah  
Sedang  
Tinggi  

1 
2 
3 

Sumber: Dinas Pariwisata 2010 dan Modifikasi Penulis 
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3. Klasifikasi akhir  

Klasifikasi akhir yaitu akhir dari klasifikasi skoring ini 

dimaksudkan untuk mengetahui obyek mana yang tinggi, sedang 

atau rendah dengan metode kelas interval. Dengan rumus dan 

perhitungan sebagai berikut;  

                        Rumus:    

                                   a – b                         
                        K =  
                                     X  
                                  49 - 17 
                            =   
                                     3  
                            = 10, 6   dibulatkan menjadi    11  

Hasil yang sudah diperoleh ditambahkan dengan nilai 

terendah maka dapat diperoleh kelas interval sebagai berikut:  

a. Rendah 17-27  

b. Sedang 28-39  

c. Tinggi 40-49  

  Keterangan:    

  K: Klasifikasi.   

  a:  nilai total skor tertinggi.  

  b:  nilai skpor terendah.   

  x:  jumlah kelas 

 

1.8 Batasan Operasional  

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 Yoeti, 1995)  
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Pariwisata  adalah fenomena banyak bidang yang meliputi perpindahan 

ke dan tinggal di tempat tujuan diluar tempat tinggal sehari-hari (Istianingsih, 

2003)  

Potensi wisata adalah kondisi suatu obyek wisata yang terdiri dari 

berbagai hal yang mendukung keberdaan obyek utama (point of object). Hal-hal 

yang mendukung tersebut berupa kelengkapan flora fauna (kondisi alam ), tingkat 

kemiringan medan, tingkat aksesibilitas, jumlah wisatawan  (Dinas Pariwisata 

Kabupaten Karanganyar, 1995)  

Potensi wisata alam adalah kemampuan alam yang dapat dikembangkan. 

Prasarana adalah segala hal yang  merupakan penunjang utama 

terselengaranya suatu proses atau kegiatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1995).  

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat  dalam 

mencapai  maksud atau tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).  

Aksesibilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju ke obyek. Faktor 

yang mempengaruhi lancar atau tidaknya aksesibilitas adalah jarak, sarana 

transportasi dan kondisi jalan (Sujali, 1989).  

Akomodasi  adalah tempat untuk menginap atau beristirahat dengan 

fasilitas yang diperlukan bagi wisatawan atau  pengunjung, baik dengan pelayanan 

maupun tanpa pelayanan makanan dan minuman  (Musanef, 1996).  

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang  terdapat dalam suatu obyek 

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

dalam Bintarto dan Surastopo, 1979).  

Fasilitas penunjang pariwisata  adalah fasilitas umum yang menunjang 

kegiatan pariwisata meliputi fasilitas kesehatan, komunikasi dan fasilitas 

perbelanjaan (Sujali, 1989).  

Wana wisata adalah obyek wisata alam yang berlokasi di dalam kawasan 

hutan produksi dan hutan lindung yang didasarkan pada potensi geofisiknya, 

kawasan ini dibangun dan dikembangkan  guna memenuhi kebutuhan wisata alam 

terbuka (Istianingsih, 2003).  
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Wisata alam adalah bentuk kegiatan yang memanfaatkan potensi sumber 

daya alam dan tata lingkungannya baik untuk kegiatan pariwisata, penelitian, 

kebudayaan dan cinta alam yang dilakukan di dalam obyek wisata alam (Musanef, 

1996)  

Wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya 

untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dalam kunjungan 

itu (Instruksi Mentri NO.9, 1969 dalam Istianingsih, 2003). 


