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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai suatu proses 

pengembangan di daerah tujuan wisata. Bentuk pengembangan pariwisata dapat 

berupa pengembangan atraksi atau obyek wisata, pengadaan dan rehabilitas sarana 

dan prasarana pariwisata. Pengembangan di bidang pemasaran dan promosi, 

maupun pengembangan di bidang pemasaran dan penelitian terutama applied 

research sehingga dapat mengelola dan menganalisa data kepariwisataan yang 

penting bagi pengembang selanjutnya (Yoeti, 1996). 

Seperti yang diungkapkan Sujali (1989) dalam konsep spread effects, 

bahwa suatu obyek wisata perlu dilengkapi sarana dan prasarana untuk memacu 

pertumbuhan perekonomian daerah obyek wisata tersebut. Pengembangan 

pariwisata perlu diperhatikan sarana dan prasarananya karena sarana dan prasana 

mempengaruhi kualitas obyek dan respon wisatawan dalam hal kunjungan wisata.  

 Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan wilayah, 

maka daerah yang berpotensi sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) apabila 

dikembangkan nantinya akan membantu perekonomian daerah tersebut. Kegiatan 

pariwisata tidak akan berjalan lancar tanpa adanya peran pendukung, seperti 

layanan transportasi, layanan jasa makanan dan minuman dan lain sebagainya. 

Layanan-layanan tersebut menjadikan wisatawan tidak akan kesulitan 

memperoleh kebutuhan pariwisata (Kusmayadi, 2004). 

 Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya untuk membantu 

pertumbuhan ekonomi, namun mempunyai tujuan luas meliputi aspek sosial-

budaya, politis dan hankamnas, namun tujuan ekonomis sangat menonjol karena 

aspek non-ekonmis pembangunan pariwisata sangat erat terkait dengan tujuan 

ekonominya (Hananto, 1994). 

 Menurut Soekadijo (2002) modal atraksi yang menarik kedatangan 

wisatawan ada tiga hal yaitu : 
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1. Modal dari potensi alam 

 Modal potensi alam yang dimaksud adalah berupa pemandangan 

alam, seperti kondisi fisik, flora dan fauna. 

2. Modal dari potensi kebudayaan 

  Kebudayaan dalam arti luas tidak hanya meliputi kebudayaan 

tinggi seperti kesenian atau kehidupan keraton dan sebagainya, akan tetapi 

juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengah-

tengah masyarakat. Modal kebudayaan itu penting untuk menarik wisata 

tamasya agar dapat menikmati kebudayaan di tempat lain. Wisatawan 

tamasya hanya tinggal disuatu tempat selama masih ada pemandangan 

lain, jadi harus ada cukup banyak atraksi untuk menahannya cukup lama 

disuatu tempat. Wisatawan rekreasi juga diharapkan akan ada untuk 

menghabiskan waktu senggangnya ditengah-tengah masyarakat dengan 

kebudayaannya yang dianggap menarik. 

3. Modal potensi manusia 

 Modal dari potensi manusia bahwa manusia dapat menjadi atraksi 

wisata dan menarik kedatangan wisatawan. Wujudnya dapat berupa 

museum, tempat ibadah, permainan musik dan kawasan wisata yang 

dibangun dan lain sebagainya. 

 Kota Surakarta atau yang sering disebut dengan Kota Solo adalah salah 

satu kota budaya yang berada di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di Kota 

Solo karena merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia 

yang memikilki potensi berupa wisata alam, budaya dan buatan atau minat 

khusus. Keraton, Batik dan Pasar Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol 

identitas Kota Solo. Kota Solo juga mempunyai obyek wisata lain yang tidak 

kalah menarik seperti, Pura Mangkunegaran, Museum Radya Pustaka, Taman 

Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari, Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Taman 

Balekambang dan lain sebagainya. Wisata Kota Solo didukung dengan adanya 

pusat perbelanjaan pakain yaitu Pusat Grosir Solo (PGS), Beteng Trade Center 

(BTC) dan Pasar Klewer yang merupakan pasar batik ternama di Kota Surakarta 

serta dilengkapi dengan wisata kuliner. Kondisi yang demikian membuat Kota 
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Solo mempunyai nilai tersendiri bagi para wisatawan baik wisatawan asing 

maupun wisatawan domestik (Pemerintah Kota Surakarta 2002). 

 Peneliti ingin melihat obyek wisata di daerah Kota Solo khususnya 

Keraton Surakarta Hadiningrat, THR Sriwedari dan TSTJ. Penelitian ini 

mengambil tiga obyek tersebut karena lebih diminati pengunjung dan potensial 

untuk dikembangkan yaitu memiliki daya tarik tersendiri dengan segala aset 

wisata yang dimiliki. THR Sriwedari merupakan obyek dengan jumlah kunjungan 

tertinggi selama empat tahun (2008-2011) dan memiliki berbagai macam wahana 

permainan. Taman Balekambang jumlah kunjungannya memang lebih tinggi 

dibandingkan Keraton Surakarta Hadiningrat dan TSTJ, namun peneliti memilih 

obyek tersebut karena Keraton Surakarta dan TSTJ lebih memiliki potensi dan 

keunggulan yang perlu diteliti untuk dikembangkan dibandingkan obyek lainnya. 

Obyek wisata di Kota Solo yang lebih terlihat khas dari Kota Solo adalah Keraton 

Surakarta Hadiningrat yang merupakan salah satu simbol identitas Kota Solo. 

Keraton Surakarta Hadiningrat dahulunya adalah pusat pemerintahan dan tempat 

kediaman raja serta sumber budaya Jawa, selain terdapat nilai seni dan sejarah 

keraton memiliki budaya dan adat-istiadat yang sebagian besar masih dijalankan 

sampai saat ini. TSTJ adalah kebun binatang satu-satunya di Kota Solo didukung 

lokasi strategis dan memiliki koleksi berbagai macam flora dan fauna. Hal 

tersebut yang menjadi dasar penelitian ini mengambil tiga obyek yang dimaksud 

(THR Sriwedari, Keraton Surakarta Hadiningrat dan TSTJ ). 

 Tabel 1.1 berikut merupakan tabel jumlah pengunjung obyek wisata di 

Kota Surakarta tahun 2008-2011 sebagai perbandingan jumlah pengunjung obyek 

wisata di Kota Surakarta. 
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Tabel 1.1. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kota Surakarta 

Tahun 2008-2011 

 

No  

 

Obyek Wisata 

Tahun  

Jumlah 2008 2009 2010 2011 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Keraton Surakarta (a) 

Pura Mangkunegaran 

Musium Radya Pustaka 

Taman Sriwedari 

W.O Sriwedari 

THR Sriwedari (b) 

Musium Batik 

TSTJ (c) 

Taman Balekambang 

89.467 

21.527 

10.080 

79.532 

11.102 

372.835 

- 

208.321 

208.321 

129.072 

51.895 

10.551 

- 

14.727 

403.183 

31.039 

220.829 

- 

34.283 

38.209 

17.251 

- 

17.402 

329.980 

9.850 

219.597 

273.592 

32.083 

41.233 

16.699 

- 

21.185 

334.449 

16.920 

312.939 

936.941 

284.905 

152.864 

54.581 

79.532 

64.416 

1.440.447 

57.809 

1.170.007 

1.418.854 

Jumlah 1.001.185 861.296 940.164 1.712.449 4.723.415 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta (2008-2011) 

 

Keterangan : ( - )  = Data tidak tersedia 

(a, b, c )  = Obyek wisata yang diteliti 

 

Keraton Surakarta Hadiningrat (1745) merupakan tempat bersejarah di 

Kota Solo dan merupakan simbol dari Kota Solo. Arsitektur Keraton Surakarta 

Hadiningrat terdapat percampuran antara arsitektur kolonial (Belanda) dan 

tradisional Jawa. Keraton memiliki Art Gallery yang menyimpan benda-benda 

bersejarah seperti, kereta kencana, berbagai macam senjata, foto para raja, pakaian 

raja, peralatan dapur tradisional Jawa dan benda-benda peninggalan jaman dulu 

lainnya. Bangunan Keraton Surakarta Hadiningrat terdiri dari bangunan inti dan 

lingkungan pendukungnya seperti, Gapura (pintu gerbang) yang disebut Gladag 

pada bagian selatan, dua Alun-alun di sebelah utara dan selatan kompleks keraton, 

Masjid Agung yaitu masjid yang dibangun sejak jaman Paku Buwana (1869) 

dengan beberapa karya Paku Buwana (kaligrafi, menara dan lain-lain), serta Pasar 

Klewer, Pusat Grosir Solo (PGS), Beteng Trade Center (BTC) yang merupakan 
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pusat perbelanjaan berbagai macam pakaian yang terkenal di Kota Solo. Adanya 

Pasar tersebut wisatawan yang mengunjungi Keraton Surakarta Hadiningrat dapat 

sekaligus mengunjunginya. Keraton memiliki beberapa warisan adat dan tata cara 

keraton yang sampai sekarang masih dijalankan seperti, Sekaten, Grebeg mulud 

dan besar, pemeliharaan pusaka dan lain sebagainya. Keraton Surakarrta 

Hadiningrat berada di pusat kota sehingga mudah dijangakau oleh wisatawan 

(Pemerintah Kota Surakarta, 2011). 

THR Sriwedari adalah taman hiburan keluarga yang berada di lingkungan 

Taman Sriwedari, mempunyai lebih dari 20 wahana permainan seperti, Bom-bom 

Car, Mini Jet Coaster, komedi putar, mini water park, mini out bond, kolam 

renang anak dan lain-lain.  Taman ini tidak hanya dikhususkan untuk anak-anak 

saja, namun juga cocok untuk hiburan orang dewasa karena terdapat atraksi lain 

yaitu konser musik yang digelar setiap malam. Suasana THR Sriwedari semakin 

nyaman dan sejuk dengan keberadaan pohon-pohon disekitarnya. Obyek wisata 

ini mudah dijangkau oleh wisatawan dari berbagai daerah karena terletak di 

jantung Kota Solo tepatnya di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 275 (Pemerintah Kota 

Surakarta 2011).  

Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yaitu  tempat rekreasi yang menempati 

area  lahan seluas 13,9ha, menawarkan pemandangan alam (flora dan fauna), 

sarana permainan anak-anak dan tempat-tempat bersantai. TSTJ berada di tepi 

Sungai Bengawan Solo yang memiliki topografi perbukitan dengan kondisi tanah 

berkontur, mempunyai koleksi satwa 64 jenis dengan jumlah 299 satwa dan 

berbagai jenis flora dengan jumlah 136 jenis pohon seperti pohon cemara, johar, 

asam dan jenis tumbuhan tropis lainnya. Pengunjung yang gemar dengan suasana 

air di TSTJ dilengkapi telaga buatan. Di telaga buatan pengunjung dapat 

berkeliling dengan menyewa perahu dan memancing dengan menyewa peralatan 

pancing di kios persewaan yang disediakan. Hari tertentu misalnya akhir tahun 

biasa diadakan pementasan musik yang bisa dinikmati pengunjung secara gratis 

dan wahana naik gajah pada hari minggu atau hari libur lainnya. Letak TSTJ 

sangat strategis yaitu berada di tepi jalan arteri yang menhubungkan antara Kota 

Surabaya, Semarang dan Yogyakarta dan merupakan pintu gerbang timur masuk 
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Kota Solo sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan dari berbagai daerah 

(Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, 2011). 

Wisata Kota Solo didukung lokasinya yang strategis yaitu berada di 

persimpangan kota-kota besar seperti Kota Surabaya, Semarang dan Yogjakarta. 

Dari segi aksesibilitas Kota Solo cukup tinggi karena banyak kendaraan yang 

melintasi Kota Solo dan dilengkapi dengan keberadaan terminal besar yaitu 

Terminal Tirtonadi, Bandara internasional Adi Sumarmo dan stasiun kereta api. 

Jalur menuju lokasi obyek wisata yang diteliti cukup baik, dalam arti jalannya 

tidak terlalu rusak ataupun macet. Khusus untuk jalur Keraton Surakarta 

Hadiningrat – Pasar Klewer, Pasar Kliwon, lokasi ini lebih padat kendaraan dan 

aktivitas dibangdingkan jalur menuju obyek lain karena lokasi ini adalah area 

perkotaan dan banyak terdapat kegiatan ekonomi, industri dan lain-lain. 

Transportasi di daerah penelitian  didukung keberadaan kendaraan  umum yang 

dapat menjangkau lokasi wisata, seperti bus khusus di Kota Solo yang siap 

mengantar wisatawan keliling Kota Solo dengan biaya Rp.25.000/orang, Batik 

Solo Trans dengan halte yang tersebar diberbagai daerah, taksi/angkutan umum 

yang banyak melintas dan terdapat pangkalan kendaraan di area lokasi wisata atau 

pusat aktivitas penduduk (mall, penginapan, rumah sakit dan lain sebagainya), 

hingga kendaraan tradisional Jawa yaitu becak dan andong. Di daerah penelitian 

dilengkapi dengan Tourist Information Center (TIC) yang berada di lingkungan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta tersedia berbagai macam penginapan, 

pusat perbelanjaan dan rumah makan. Obyek wisata yang diteliti sebagian besar 

sudah dilengkapi penjual makanan/minuman, toko souvenir, toilet, pusat 

informasi, tempat parkir, bangunan untuk menikmati obyek dan tempat ibadah 

sehingga wisatawan mudah memperoleh kebutuhan wisatanya.  

Wisata Kota Solo memiliki potensi dan daya dukung, namun kunjungan 

obyek wisata di Kota Solo khususnya Keraton Surakarta Hadiningrat, THR 

Sriwedari dan TSTJ masih relatif sedikit serta pembangunan dalam bidang 

pariwisata telah tertinggal dibandingkan kota besar lain seperti Yogjakarta dan 

Bali yang memang sudah dikenal dunia cukup lama. Walaupun Bandara Adi 

Sumarmo adalah bandara internasional bahkan bandara internasional pertama di 
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Pulau Jawa namun hal itu belum cukup untuk membantu mendorong 

pembangunan kepariwisataan di Kota Solo. Berdasarkan pengamatan, obyek 

wisata yang diteliti lebih ramai pengunjung pada hari libur, sedangkan hari biasa 

relatif lebih sedikit khususnya TSTJ.  

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

yang telah disajikan pada tabel 1.1 di atas kunjungan obyek wisata yang diteliti 

rata-rata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 tersebut 

menunjukkan kunjunagan ketiga obyek wisata tersebut masih belum stabil, 

dimana setiap terdapat peningkatan kunjungan wisata terdapat pula penurunan 

ditahun berikutnya. Jumlah pengunjung selama empat tahun dari tahun 2008-2011 

adalah 2.687.038 pengunjung dengan kunjungan tertinggi berada ditahun 2009 

yaitu sebesar 753.084 pengunjung. Ketiga obyek wisata yang diteliti jumlah 

kunjungan tertinggi selama empat tahun tersebut adalah THR Sriwedari sebesar 

1.440.447 pengunjung, kunjungan rata-rata 350.000 pengunjung/tahun. Hal itu 

dikarenakan THR Sriwedari merupakan tempat hiburan yang berpotensi untuk 

dikunjungi berkali-kali dengan menikmati wahana permainan dan pementasan 

musik sebagai hiburan untuk remaja atau orang dewasa. Tertinggi berikutnya 

adalah TSTJ sebesar  1.170.007 pengunjung, kunjungan rata-rata 300.000 

pengunjung/tahun. Keraton Surakarta Hadiningrat yang menjadi salah satu simbol 

identitas serta ikon wisata budaya Kota Solo jumlah kunjungan wisatanya adalah 

yang terendah yaitu sebesar 284.905 pengunjung dengan kunjungan tertinggi 

berada ditahun 2009 sebesar 129.072 pengunjung dan pada tahun berikutnya 

mengalami penurunan sangat drastis menjadi 30.000-an wisatawan. Rendahnya 

kunjungan salah satunya dipengaruhi karena lokasi ini merupakan wisata budaya 

yang kegiatannya hanya melihat obyek tanpa berinteraksi dengan abyek dan tidak 

berpotensi untuk dikunjungi berkali-kali atau untuk hiburan. 

Pariwisata di Kota Solo belum berkembang sesuai yang diharapkan, yaitu 

belum berhasil menyerap wisatawan secara maksimal. Obyek wisata di Kota Solo 

khususnya Keraton Surakarta Hadiningrat, Taman Hiburan Rakyat (THR) 

Sriwedari dan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) belum dikelola secara optimal 

sehingga keberadaan segala aset wisata dengan segala daya dukung yang ada 
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belum mendapat respon positif dari wisatawan dalam hal kunjungan wisata. 

Pendapatan ataupun dana dari pemerintah setempat saja ternyata belum cukup 

untuk memenuhi kebutuhan obyek wisata. Terlihat dibeberapa lokasi obyek 

wisata yang diteliti dengan sarana dan prasarana seadanya dan kondisi obyek yang 

kurang terawat membuat obyek terasa kurang nyaman dinikmati dan diminati 

pengunjung karena sarana dan prasana adalah faktor penting dalam pariwisata. 

Berdasarkan pengamatan, hanya THR Sriwedari yang kondisinya terawat serta 

terjaga kebersihannya baik obyek maupun fasilitasnya (toilet dan mushola), 

kerusakan terdapat pada beberapa kondisi cat yang sedikit mulai pudar misalnya 

pagar, wahana permainan, tempat sampah dan atap namun kerusakan tidak begitu 

parah. THR Sriwedari kondisinya bersih dan terawat, namun berada pada lahan 

yang kurang luas sehingga berpengaruh pada ruang gerak pengunjung yang 

minimal. Wahana permainan tidak ada yang khusus untuk orang dewasa atau 

remaja, kalaupun ada hanya terbatas. Kebersihan Keraton Surakarta Hadiningrat 

terlihat belum merata, hanya lokasi tertentu yang diutamakan misalnya area 

Pendapa dengan lahan terbuka yang sangat bersih, namun jika dilanjutkan ke 

lokasi lain dijumpai lahan terbuka dengan kondisi yang kurang diperhatikan dan 

kurang terawat yaitu terdapat sampah berupa daun-daun dari pohon di sekitarnya 

yang tidak segera dibuang ataupun diurus, terdapat beberapa koleksi dan toilet  

yang juga kurang terawat serta kondisi atap yang mulai rapuh.   Hal serupa juga 

dijumpai di TSTJ, lingkungan serta sarana dan prasaranya kurang terawat, 

terdapat kandang hewan yang mulai rusak, danau kotor dan keberadaan Taman 

Gesang yang kurang diperhatikan serta keberadaan pedagang kaki lima yang 

kurang tertata membuat TSTJ terskesan kumuh. 

Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, baik 

pemerintah, masyarakat maupun swasta, karena jika hal tersebut tidak segera 

diatasi maka penurunan jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak pada 

penurunan kualitas potensi obyek wisata yang ada. Diperlukan pengembangan 

pariwisata di Kota Solo dengan cara pengoptimalan sarana dan prasarana, 

pengoptimalan program kerja lembaga yang mengelola obyek wisata, peningkatan 

promosi dan daya tarik wisata agar lebih diminati wisatawan sekaligus dapat 
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menyerap lebih banyak wisatawan yang nantinya juga akan diikuti dengan 

peningkatan pendapatan sehingga kebutuhan obyek wisata kedepanya dapat 

terpenuhi. THR Sriwedari dapat dikembangkan seperti halnya di taman-taman lain 

misalnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan melengkapi wahana 

permainan khusus orang dewasa atau remaja yang disertai perluasan ruang 

lingkup obyek sehingga akan menambah jumlah kunjungan wisata. TSTJ jika 

dikembangkan menjadi taman satwa yang dilengkapi fasilitas pendukung serta 

peningkatan kualitas sarana dan prasara akan meningkatkan jumlah kunjungan 

wisata. Keraton Surakarta Hadiningrat tidak perlu menambah obyek, namun 

diperlukan peningkatan kualitas obyek dengan menjaga kebersihan dan 

melengkapi sarana dan prasananya.  Pengembangan yang dilakukan diharapkan 

mampu menarik lebih banyak minat pengunjung dan wisatawan memberi 

penilaian serta kesan lebih baik sehingga kemungkinan untuk datang kembali ke 

obyek wisata Kota Solo lebih besar.  

Lampiran telah disajikan untuk memperjelas kondisi masing-masing 

obyek wisata dalam penelitian ini. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis 

mengambil judul “Potensi Dan Pengembangan Pariwisata di Kota 

Surakarta”. 

 

1. 2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang penelitian maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. bagaimana klasifikasi potensi internal dan eksternal obyek wisata di Kota 

Surakarta, 

2. bagaimana prioritas pengembangan obyek wisata di Kota Surakarta, dan 

3. bagaimana arah pengembangan obyek wisata di Kota Surakarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. mengetahui klasifikasi potensi internal dan eksternal obyek wista di Kota 

Surakarta,  

2. mengetahui prioritas pengembangan obyek wisata di Kota Surakarta, dan 

3. mengetahui arah pengembangan obyek wisata di Kota Surakarta. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

pengembangan obyek wisata, 

2. melengkapi dan memberi informasi tentang kepariwisataan untuk 

menambah pemahaman ilmu geografi bagi pengembangan pariwisata, dan 

3. sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penyusun kebijakan 

kepariwisataan di Kota Surakarta khususnya Keraton Surakarta 

Hadiningrat, Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari dan Taman Satwa 

Taru Jurug (TSTJ). 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka  

Prioritas pengembangan suatu obyek wisata dapat diketahui dengan 

melakukan analisis masing-masing obyek wisata yang akan diteliti. Analisis 

tersebut meliputi, seleksi potensi obyek wisata untuk memperoleh gambaran 

obyek wisata yang mungkin bisa dikembangkan, menganalisis potensi terhadap 

wilayah yang berlatar belakang mengenai ada tidaknya pertentangan atau kesalah 

pahaman antar wilayah terkait, pengukuran jarak antar potensi untuk memperoleh 

informasi jarak antar potensi sehingga perlu peta potensi obyek wisata untuk 

memperoleh informasi untuk menentukan potensi mana yang cukup sesuai untuk 

dikembangkan (Sujali, 1989). 

Salah satu tolok ukur perkembangan pariwisata adalah pertumbuhan 

jumlah kunjungan wisatawan karena dengan peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan secara langsung akan diikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana 
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pendukung pariwisata dan pembangunan wilayah yang sesuai dengan pelayanan 

bagi wisatawan (Ditjen Pariwisata, 1999). 

 Sifat usaha dan perkembangan pariwisata sebagai suatu industri 

dipengaruhi dua sisi yaitu permintaan (demand) dan penawaran (suplly) (Bapeda 

tingkat I Jawa Tengah,1995). Industri pariwisata terjadi karena adanya permintaan 

akan produk wisata yang dihasilkan oleh industri tersebut. Produk wisata adalah 

segala aspek wisata yang dialami oleh wisatawan selama mengadakan suatu 

perjalanan wisata, meliputi atraksi wisata, fasilitas wisata, dan kemudahan-

kemudahan yang didapatkannya (Ngafenan dalam Karyono, 1997). 

 Pengembangan pariwisata melalui pendekatan yang utuh dan terpadu 

bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, 

teknis, agronomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak 

merusak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan kepariwisataan 

memiliki tiga fungsi, yaitu menggalakkan kegiatan ekonomi, memelihara 

kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, menumpuk rasa 

cinta tanah air dan bangsa serta mananamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur 

bangsa serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional (GBHN 1999). 

Tercapainya tiga hal tersebut harus ditempuh tiga macam upaya yaitu, 

pengembangan obyek dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangkan 

promosi dan pemasaran, meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan 

(Sunardi, 2001).  

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

1. Entin Nurul Hidayah (2010) 

Penelitianya yang berjudul “Potensi Obyek Wisata dan Pengembangan 

Kepariwisataan Deles Indah di Kabupaten Klaten” bertujuan untuk mengetahui 

potensi obyek wisata Deles Indah dan potensi fasilitas pelayanan kepariwisataan 

yang dapat dikembangkan dan mengetahui pengembangan obyek wisata dan 

pelayanan kepariwisataan Deles Indah.. Metode yang digunakan adalah analisis 

data sekunder dengan teknik skoring. Hasil penelitianya adalah obyek wisata 

Deles Indah memiliki Potensi wilayah yang tinggi untuk dikembangkan. 
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2. Wiwien Eko Wijayanto (2005) 

 Penelitianya yang berjudul “Analisis Potensi Obyek Wisata di Wilayah 

Kepariwisataan Kabupaten Jepara” bertujuan untuk mengetahui potensi obyek 

wisata dan mengetahui pengembangan obyek wisata ditiap obyek wisata. Metode 

yang digunakan adalah analisis data sekunder. Hasil penelitian tersebut berupa 

perkembangan obyek wisata yang potensial di wilayah kepariwisataan yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

.3. Margiani Hernawati (2006) 

 Berdasarkan hasil penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi Dan 

Pengembangan Obyek Wisata di Kawasan Wisata Baturaden Kabupaten 

Banyumas” yang bertujuan untuk mengetahui potensi-potensi yang berada di 

kawasan wisata Baturaden dan mengetahui pengembangan obyek wisata di 

kawasan Baturaden. Metode yang digunakan adalah analisis data primer dan 

skunder dengan teknik skoring dan teknik pemilihan indikator dan variable 

penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : 

a. Obyek wisata alam terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu obyek dengan 

klasifikasi potensi tinggi adalah Lokawisata Baturaden dan Wana 

Wisata Baturaden, potensi sedang adalah Pancuran Telu, Pancuran 

Pitu, dan Goa Sarabadak dan potensi rendah adalah Telaga Sunyi. 

b. Potensi pengembangan obyek wisata alam di Kawasan Baturaden 

Kabupaten Banyumas memiliki prioritas pengembangan, yaitu : 

Lokawisata Baturaden, Wana Wisata Baturaden, Pancuran Telu, 

Pancuran Pitu, Goa Sarabadak dan Telaga Sunyi. 

 

 Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian sebelumnya, peneliti mengacu 

pada penelitian Entin Nurul Hidayah (2010), Wiwien Eko Wijayanto (2005) dan 

Margiani Hernawati (2006) karena terdapat persamaan yaitu dalam meneliti 

potensi dan pengembangan obyek wisata. Persamaan dan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut. 
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No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Entin Nurul 

Hidayah 

(2010) 

 

Potensi Obyek 

Wisata Dan 

Pengembangan 

Kepariwisataan 

Deles Indah Di 

Kabupaten 

Klaten 

1).Untuk mengetahui 

potensi obyek wisata 

Deles Indah dan 

potensi fasilitas 

pelayanan 

kepariwisataan yang 

dapat dikembangkan. 

2).Mengetahui 

pengembangan obyek 

wisata dan pelayanan 

kepariwisataan Deles 

Indah. 

Data 

sekunder 

Obyek wisata Deles Indah memiliki 

Potensi wilayah yang tinggi untuk 

dikembangkan. 

 

2. Wiwien Eko 

Wijayanto 

(2005) 

 

Analisis Potensi 

Obyek Wisata 

Di Wilayah 

Kepariwisataan 

Kabupaten 

Jepara. 

1).Untuk mengetahui 

potensi obyek wisata 

2).Untuk mengetahui 

pengembangan obyek 

wisata ditiap obyek 

wisata. 

Data 

sekunder 

Perkembangan obyek wisata yang 

potensial di wilayah kepariwisataan 

yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. 

3. Margiani 

Hernawati 

(2006) 

 

Analisis Potensi 

Dan 

Pengembangan 

Obyek Wisata 

Di Kawasan 

Wisata 

Baturaden 

Kabupaten 

Banyumas 

1).Mengetahui 

potensi-potensi yang 

berada di kawasan 

wisata Baturaden. 

2)Mengetahui 

pengembangan obyek 

wisata di kawasan 

Baturaden. 

Data 

primer 

dan 

sekunder 

1).Obyek wisata alam terbagi 

menjadi 3 klasifikasi yaitu obyek 

dengan klasifikasi potensi tinggi 

adalah Lokawisata Baturaden dan 

Wana Wisata Baturaden, potensi 

sedang adalah Pancuran Telu, 

Pancuran Pitu, dan Goa Sarabadak 

dan potensi rendah adalah Telaga 

Sunyi. 

2).Potensi pengembangan obyek 

wisata alam di Kawasan Baturaden 

Kabupaten Banyumas memiliki 

prioritas pengembangan, yaitu : 

Lokawisata Baturaden, Wana Wisata 

Baturaden, Pancuran Telu, Pancuran 

Pitu, Goa Sarabadak dan Telaga 

Sunyi. 

4. Roni Rokhani 

(2013) 

Potensi Dan 

Pengembangan 

Pariwisata di 

Kota Surakarta 

1).Mengetahui 

klasifikasi potensi  

internal dan eksternal 

obyek wisata di Kota  

Surakarta. 

2). Mengetahui 

prioritas 

pengembangan obyek 

wisata di Kota 

Surakarta, dan  

3).Mengetahui arah 

pengembangan obyek 

wisata di Kota 

Surakarta. 

Data 

primer 

dan 

sekunder 

1).Semua obyek memiliki potensi 

internal sedang, diperoleh dua 

kategori klasifikasi potensi eksternal 

yaitu sedang (THR Sriwedari), tinggi 

(TSTJ). 

2).Prioritas pengembangan pertama 

adalah TSTJ, kedua THR Sriwedari dan 

terakhir Keraton Surakarta Hadiningrat. 

3).Pengembangan dilakukan dengan 

memaksimalkan sarana dan prasarana, 

menjaga kebersihan obyek, menambah 

atraksi maupun wahana baru dan 

perbaikan kualitas obyek serta dilakukan 

kerjasama dengan fasilitas/obyek 

pendukung disekitarnya kecuali TSTJ. 

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya 
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1.6. Kerangka Penelitian  

 Kota Surakarta memiliki potensi pariwisata yang tinggi serta didukung 

dengan letaknya yang strategis dan dilengkapi  dengan berbagai macam alat 

transportasi serta kualitas jalan yang baik. Kondisi demikian dapat dimanfaatkan 

Kota Surakarta untuk bekerjasama dengan kota sekitar seperti Kota Karanganyar 

dan Yogyakarta untuk membuat paket kunjungan wisata. Kota Surakarta memiliki  

bangunan bersejarah dan menarik seperti Keraton Surakarta Hadiningrat, Pura 

Mangkunegaran dan terdapat beberapa taman yang menarik seperti Taman 

Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari, Taman Balekambang dan Taman Satwa Taru 

Jurug (TSTJ). Kota Surakarta didukung dengan keberadaan berbagai macam 

penginapan/hotel dari hotel bintang sampai melati, berbagai macam rumah makan, 

pusat perbelanjaan, toko souvenir dan lain-lain. 

 Penelitian ini membahas tiga obyek wisata di Kota Surakarta diantaranya 

Keraton Surakarta Hadiningrat, Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari dan 

Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) karena obyek tersebut lebih banyak diminati 

pengunjung (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2008-2011) dan 

lebih berpotensi yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat memiliki bangunan 

bersejarah dan benda peninggalan jaman dahulu serta warisan adat istiadat, Taman 

Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari memiliki lebih dari 25 wahana permainan 

disertai panggung hiburan yang digunakan sebagai pementasan musik setiap 

malam, Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) memiliki berbagai macam koleksi flora 

dan fauna dilengkapi dengan sarana permainan anak. 

Kota Surakarta cenderung mengalami penurunan jumlah kunjungan wisata 

tiap tahunnya khususnya Keraton Surakarta Hadiningrat, Taman Hiburan Rakyat 

(THR) Sriwedari dan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). Diperlukan klasifikasi 

potensi obyek wisata baik potensi internal maupun potensi eksternal. 

Diketahuinya klasifikasi potensi obyek wisata maka akan didapatkan gambaran 

prioritas obyek wisata mana yang mungkin untuk dikembangkan. Pengembangan 

obyek wisata diperlukan identifikasi obyek menggunakan analisis SWOT, yaitu 

identifikasi terhadap kekuatan, permasalahan, peluang, dan tantangan yang 

dihadapi dimasa mendatang maupun yang ada saat ini sehingga dapat disusun 
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strategi pengembangan yang sesuai dengan obyek wisata tersebut. Diagram alir 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

1.7. Metode Penelitian 

 Data memegang peranan penting dalam penelitian yaitu sebagai alat 

pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Peneliti perlu 

mengetahui jenis data apa saja yang diperlukan dan bagaimana mengidentifikasi, 

mengumpulkan, serta mengolahnya.  

1.7.1. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini memilih pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yaitu 

berupa data hasil pengamatan di lapangan guna untuk memperoleh gambaran 

secara langsung obyek wisata terutama kondisi sarana dan prasarana obyek. 

Apabila diperlukan informasi tambahan sebagai kelengkapan data akan dilakukan 

wawancara terhadap pihak pengelola obyek wisata yang bersangkutan dengan 

cara pewawancara mengajukan berapa pertanyaan yang perlu ditanyakan dan 

bebas mengali jawaban atau mencari keterangan dari responden agar didapat 

informasi yang lebih jelas dan lengkap. Data sekunder di kumpulkan melalui 

instansi dan lembaga pemerintahan dan swasta di Kota Surakarta. Jenis dan 

sumber data yang dikumpulkan disajikan pada tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

No Jenis data Sumber data 

1 Lokasi daerah penelitian meliputi letak 

geografis, luas wilayah, batas wilayah, 

iklim, dan topografi 

 

BPS, BAPEDA 

2 Surakarta dalam angka BPS 

3 Peta-peta tematik BAPEDA, BPS 

 

4 

 

Jumlah pengunjung 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

5 Rencana pengembangan dan pembangunan 

pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

 

6 

 

Data dan informasi lain 

Observasi/Wawancara Pihak 

Pengelola Obyek Wisata/dan 

lain-lain 
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          Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian 

       Sumber : penulis,2013  

Obyek wisata di Kota 

Surakarta 

Identifikasi potensi 

Potensi internal : 

1)kualitas obyek 

-atraksi/daya tarik utama obyek 

wisata 

-kekuatan atraksi komponen obyek 

wisata 

-kegiatan wisata di lokasi wisata 

-keragaman atraksi pendukung  

2)kondisi obyek 

-kondisi fisik obyek wisata 

-kebersihan lingkungan obyek 

wisata 

Potensi eksternal : 

1)aksebilitas  

-waktu tempuh terhadap ibu kota Kabupaten 

-ketersediaan angkutan umum 

-prasarana jalan  

2)fasilitas penunjang obyek 

-makanan/minuman 

-penginapan 

-bangunan untuk menikmati obyek 

-taman terbuka 

3)fasilitas pelengkap obyek 

-tempat parkir 

-toilet 

-pusat informasi 

-toko soufenir 

Analisis skoring 

Klasifikasi tingkat potensi obyek wisata : 

-obyek wisata potensi tinggi 

-obyek wisata potensi sedang 

-obyek wisata potensi rendah 

 

Arah pengembangan obyek 

wisata 

Analisis SWOT 

Prioritas pengembangan 

Peta potensi 

obyek wisata 
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1.7.2. Teknik pengolahan dan analisa data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 

primer dan sekunder dengan teknik skoring. Skoring digunakan untuk 

menentukan klasifikasi tingkat potensi obyek wisata. Tahapan-tahapan yang 

ditempuh adalah : 

1. Pemilihan indikator variabel penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. 

Dengan demikian, variabel merupakan obyek yang berbentuk apa saja 

yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan 2 

variabel potensi, yaitu potensi internal dan potensi eksternal. Tiap variabel 

dipilih dengan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Pengelompokan data 

dari tiap variabel berdasarkan jenis-jenis bentuk data yang tersedia dan 

menyesuaikan kondisi kepariwisataan daerah. 

2. Skoring 

Skoring adalah memberikan penilaian relatif atau skor 1 sampai 3 

terhadap beberapa variabel penelitian, dimana semakin tinggi skor maka 

nilainya semakin baik. Vaiabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 

1.4 dan1.5. 

3. Klasifikasi potensi obyek wisata 

   Klasifikasi potensi obyek wisata dapat dilakukan melalui 

perhitungan dengan formula sebagai berikut : 

K =
𝑎−𝑏

𝑢
   

  Dimana : K = kelas interval 

   a = nilai skor tertinggi 

   b = nilai skor terendah 

   u = jumlah kelas 

 Nilai Skor tertinggi diperoleh dari penjumlahan angka maksimal 

tiap variabel. Nilai skor terendah diperoleh dari penjumlahan angka 

minimal tiap variabel. Langkah selanjutnya, interval dibagi menjadi tiga 

klasifikasi dengan klasifikasi potensi tinggi, potensi sedang, dan potensi 
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rendah. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor variable penelitian 

dan skor masing-masing obyek wisata,  antara lain: 

a. Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi internal obyek  wisata 

  Nilai skor maksimum (14) yang diperoleh dari jumlah angka masimal 

yang ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor minimum (6) yang 

diperoleh dari jumlah angka minimum dari tiap skor variabel sehingga 

diperoleh interval. Interval dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi dengan 

formula sebagai berikut : 

K = 14 – 6 

            3 

K = 3 

*Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <9 

*Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 10 – 13 

*Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata > 14 

b. Pengklasifikasin berdasarkan skor variabel potensi eksternal obyek wisata 

 Nilai skor maksimum (24) yang diperoleh dari jumlah angka 

maksimal yang ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor minimum 

(9) yang diperoleh dari jumlah angka minimum dari tiap skor variabel 

sehingga diperoleh interval. selanjutnya dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi 

dengan formula sebagai berikut : 

K = 24 – 9 

            3 

K = 5 

*Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <14 

*Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 15-20 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >21 

c. Pengklasifikasin berdasarkan skor variabel potensi gabungan obyek wisata 

Klasifikasi potensi gabungan berdasarkan variabel penelitian 

menggunakan penggabungan perhitungan antara skor maksimum potensi 

internal dan eksternal dikurangi dengan penggabungan skor minimumnya 
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untuk memperoleh interval. Selanjutnya interval tersebut dibagi menjadi 

tiga klasifikasi dengan formula sebagai berikut :  

K = 38 - 15 

            3 

K = 8 

* Kelas potensi rendah dengan nilai total skor obyek wisata <23 

* Kelas potensi sedang dengan nilai total skor obyek wisata 24 – 32 

* Kelas potensi tinggi dengan nilai total skor obyek wisata >33 

 

Tabel 1.4. Variabel Penelitian dan Skor Potensi Obyek Wisata(Potensi Internal) 

No. Indikator Variabel Kriteria Skor Data 

 

1 

 

Kualitas obyek 

wisata  

a. Atraksi/daya tarik 

utama obyek 

wisata 

 Atraksi penangkap 

wisatawan (tourist catcher) 

 Atraksi penahan wisatawan 

1 

 

 

2 

 

 

Primer 

b. Kekuatan atraksi 

komponen obyek 

wisata 

 Kombinasi komponen 

alami atau buatan yang 

dimiliki kurang mampu 

mempertinggi kualitas dan 

kesan obyek 

 Kombinasi komponen 

alami atau buatan yang 

dimiliki obyek mampu 

mempertinggi kualitas 

obyek 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Primer 

c. Kegiatan wisata 

di lokasi wisata 
 Hanya kegiatan yang 

bersifat pasif (menikmati 

yang sudah ada) 

 Meliputi kegiatan pasif dan 

kegiatan yang bersifat aktif 

(berinteraksi dengan 

obyek) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Primer 

d. Keragaman 

atraksi 

pendukung 

 Obyek belum memiliki 

atraksi pendukung 

 Obyek memiliki 1-2 atraksi 

pendukung 

 Obyek memiliki lebih dari 

2 macam atraksi 

pendukung 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Primer 

2 Kondisi obyek 

wisata  

e. Kondisi fisik 

obyek wisata 

secara langsung 

 Obyek yang mengalami 

kerusakan dominan 

 Obyek yang sedikit 

mengalami kerusakan 

 Obyek yang belum 

memiliki kerusakan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Primer 

f. Kebersihan 

lingkungan obyek 

wisata 

 Obyek wisata kurang bersih 

dan tidak terawat 

 Obyek wisata cukup bersih 

dan terawat 

1 

 

 

2 

 

 

Primer 

Sumber : RIPP Kota Surakarta (2010) 
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Tabel 1.5. Variabel penelitian dan Skor Potensi Kawasan Wisata (Potensi Eksternal) 

No Indikator Variabel Kriteria Skor Data 

1 Dukungan 

pengembanga

n obyek  

a. Keterkaitan antar obyek  Obyek tunggal, berdiri 

sendiri 

 Obyek paralel, terdapat 

dukungan obyek wisata lain 

1 

 

2 

 

 

Primer 

b. Dukungan paket wisata  Bila obyek wisata tidak 

termasuk dalam agenda 

kunjungan dari suatu paket 

wisata 

 Bila obyek wisata termasuk 

dalam agenda kunjungan dari 

suatu paket wisata 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Sekunder    

c. Pengembangan dan promosi obyek 

wisata 
 Obyek wisata belum 

dikembangkan dan belum 

terpublikasi 

 Obyek wisata sudah 

dikembangkan dan sudah 

terpublikasikan 

1 

 

 

 

2 

 

 

Primer   

2 Aksesibilitas  

 

d. Waktu tempuh dari terminal 

terdekat 
 Jauh ( >60 menit ) 

 Agak jauh ( 30-60 menit ) 

 Tidak terlalu jauh ( <30 

menit ) 

1 

2 

 

3 

 

 

Primer  

e. Ketersediaan angkutan umum 

untuk menuju lokasi obyek wisata 
 Tidak tersedia angkutan 

umum untuk menuju lokasi 

obyek 

 Tersedia angkutan umum 

menuju lokasi obyek, tidak 

reguler 

 Tersedia angkutan umum 

menuju lokasi obyek, bersifat 

reguler 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Primer  

f. Prasarana jalan menuju obyek 

wisata 
 Tidak tersedia ke lokasi 

 Tersedia, kondisi kurang baik 

 Tersedia, kondisi beraspal 

baik 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

Primer  

3 Fasilitas 

penunjang 

obyek  

g. Ketersediaan fasilitas pemenuhan 

kebutuhan fisik/dasar di lokasi 

obyek wisata: 

1. Rumah makan 

2. Penginapan 

3. Bangunan untuk menikmati 

obyek 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

1 

2 

 

3 

 

 

 

 

Primer  

h. Ketersediaan fasilitas pemenuhan 

kebutuhan sosial wisatawan di 

lokasi obyek: 

1. Taman terbuka 

2. Fasilitas seni dan budaya 

3. Tempat ibadah 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

1 

2 

 

3 

 

 

 

Primer  

4 Fasilitas 

pelengkap 

 

i. Ketersediaan fasilitas pelengkap 

yang terdiri dari: 

1. Tempat parkir 

2. Toilet 

3. Pusat informasi 

4. Souvenir shop 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia 3-4 jenis fasilitas 

1 

2 

 

3 

 

 

 

primer  

Sumber : RIPP Kota Surakarta (2010) 
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1.7.3. Analisis SWOT 

  Analisis SWOT adalah idenfifikasi berbagai faktor untuk merumuskan 

strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(Strengths) dan peluang (Opportunitis), secara bersama dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) saat ini atau dimasa mendatang. 

Matrik strategi analisis SWOT yang akan digunakan dalam penelitian ini 

mencakup empat strategi (Santosa dkk, 2002), diantaranya : 

1. strategi memanfaatkan kekuatan (strengths) dan mengisi peluang (oportunity),  

2. strategi memanfaatkan kekuatan (strengths) dan mengatasi ancaman (Threats),  

3. strategi mengatasi kelemahan (Weaknesses) dan mengisi peluang (oportunity), 

dan 

4. strategi mengatasi kelemahan (Weaknesses) dan menghadapi Ancaman

 (Threats). 

  Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya sedemikian 

rupa, yaitu memiliki potensi tersendiri sehingga ada yang dikembangkan menjadi 

atraksi wisata. Obyek wisata di Kota Solo mempunyai potensi untuk dikembangan 

seperti, Kota Solo adalah kota budaya, memiliki wisata alam serta buatan, 

letaknya strategis karena berada dipersimpangan Kota Surabaya, Yogyakarta dan 

Semarang, didukung keberadaan sarana dan prasarana paiwisata (penginapan, 

rumah makan, pusat perbelanjaan dan lain-lain). Modal atau sumber 

kepariwisataan adalah yang dapat dikembangkan sehingga daerah tersebut 

mempunyai peluang dalam pembangunan pengembangan potensi pariwisata yang 

dimiliki untuk menarik wisatawan. Pengembangan obyek wisata perlu dilakukan 

analisis terhadap faktor apa saja yang menjadi kelemahan obyek wisata dan 

hambatan atau permasalahan yang akan dihadapi dimasa mendatang maupun yang 

ada saat ini sehingga dapat disusun strategi pengembangan obyek wisata sesuai 

tujuan pengembangan yaitu tujuan ekonomi, sosial dan budaya. 

1.7.4. Analisis Pengembangan Obyek Wisata 

 Pengembangan obyek wisata dapat dilakukan dengan menggali potensi 

internal dan memaksimalkan potensi eksternal. Potensi internal maupun eksternal 

dimaksimalkan dan digali potensinya sesuai analisis SWOT untuk menganalisis 
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apa yang dapat dilakukan dengan kekuatan yang dimiliki beserta kelemahannya 

serta merencanakan pengembangan dengan menganalisis ancaman bagi obyek 

wisata agar diketahui langkah menghadapi atau mengatasi ancaman tersebut.  

 Potensi internal obyek wisata digali untuk dikembangkan melalui 

pemaksimalan mannfaat potensi dengan cara analisis SWOT untuk mengetahui 

peluang apa yang dimiliki sesuai kemampuan potensi.  Pengembangan potensi 

internal obyek wisata dapat dilakukan melalui menjaga kualitas maupun kondisi 

obyek secara berkelanjutan, menambah atraksi sesuai potensi yang dimiliki 

(kecuali wisata sejarah) dan melakukan promosi agar obyek semakin dikenal 

publik terutama perkembangannya.  

Potensi eksternal obyek wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai 

kondisi eksternal sesuai analisis SWOT obyek misalnya, obyek yang didukung 

obyek lain dilakukan kerjasama paket wisata, memperhatikan aksesibilitas melalui 

pelayanan sarana jalan yang baik, fasilitas penunjang maupun pendukung wisata 

jika sudah tersedia dirawat secara rutin, jika belum tersedia perlu kerjasama 

dengan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas tersebut.  

  

1.8.  Batasan Operasional 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya, bagimana pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan 

akan kebenarannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995). 

 

Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki suatu obyek, 

yang meliputi komponen, kondisi obyek, kualitas obyek dan dukungan bagi 

pengembangan (Hadinito, 1996). 

 

Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata terdiri dari aksebilitas, fasilitas penunjang dan 

fasilitas pelengkap (Hadinito, 1996). 

 

. 
Pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu proses atau pembangunan 

yang telah atau sedang dilaksanakan (Hadinoto, 1996). 
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Obyek wisata adalah obyek atau atraksi yang memungkinkan untuk 

dipublikasikan, dipasarkan, dikelola, serta dikembangkan menjadi sebuah tempat 

peristirahatan atau untuk bersenang-senang dalam sementara waktu dan dapat 

diambil manfaat dari obyek tersebut (S.Pendit, 1999). 

 

Pariwisata adalah meninggalkan rumah untuk melakuan perjalanan tanpa 

mencari nafkah ditempat-tempat yang dikunjunginya sambil menikmati 

kunjungan mereka (S Pendit 2002). 

 

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha 

(RIPPARNAS, 2010). 

 

Wisatawan adalah seseorang yang sedang  meninggalkan rumah untuk 

melakukan suatu kegiatan wiasata dilokasi wisata (UU Pariwisata No. 09 Tahun 

1990 tentang Kepariwisataan, dalam Windarti, 2005). 

 

Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan 

untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan 

dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata (RIPPARNAS, 2010). 

 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh 

informasi (Moh. Pambudu Tika, 2005). 

 

Motivasi Wisatawan adalah suatu dorongan psikologis seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan atau aktivitas sebagai salah satu tujuan untuk 

memenuhi keputusan berwisata (Wahjosumidjo, 1994). 


