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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah.   

 Kegiatan wisata saat ini merupakan kebutuhan sekunder dan  bukan lagi 

kebutuhan tersier bagi masyarakat. Saat ini, wisata bukan lagi menjadi barang 

mewah bagi masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat gemar 

melakukan wisata saat ini adalah adanya kemudahan yang tersedia seiring 

berkembangnya zaman seperti panduan wisata dalam smartphone (berupa peta 

dan aplikasi media sosial), perubahan gaya hidup serta munculnya berbagai 

pilihan obyek wisata menjadikan wisata murah dan mudah dilakukan.  

Berdasarkan obyek daya tarik wisata, wisata dibedakan menjadi 3 yakni 

obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan yang berwujud keadaan alam, flora 

dan fauna,  obyek dan daya wisata hasil karya manusia dan obyek dan daya tarik 

yang ditetapkan pemerintah selain obyek wisata alam dan buatan tersebut di atas 

(UU No 9 tahun 1990). Wisata alam adalah kegiatan wisata yang mengandalkan 

daya tarik alam atau landscape.  

 Kecamatan Dlingo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bantul 

yang mempunyai obyek wisata alam. Kecamatan Dlingo terletak di sisi Timur 

ibukota Kabupaten Bantul dan  berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Gunungkidul. Kecamatan Dlingo terdiri dari 6 desa yang mempunyai potensi 
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wisata alam yang cukup banyak. Wisata alam yang sangat populer di Kecamatan 

Dlingo adalah obyek wisata alam Mangunan.  

Wisata alam Mangunan diresmikan pada tahun 2015 oleh Sri Sultan 

Hamengkubawono X menjadi Kawasan Wisata Hutan. Obyek wisata alam ini 

sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon wisata baru di Kabupaten Bantul. 

Jumlah wisatawan yang datang di obyek wisata Mangunan pada tahun 2015 

tercatat sebanyak 230,004 orang. Selain jumlah wisatawan, kepopuleran obyek 

wisata Mangunan terlihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) retribusi tiket 

masuk yang melebihi target pengelola yang dicanangkan 2 Miliar dapat dicapai 

pada tahun 2017 dapat dicapai lebih dini di tahun 2016.(USM, 2017) 

Peresmian obyek wisata alam Mangunan memberi dampak “gethok tular” 

di wilayah Kecamatan Dlingo. Hal ini terlihat dari banyaknya obyek wisata alam 

baru yang muncul seperti air terjun, perbukitan (tempat melihat bentang alam/ 

landscape) dan  hutan pinus. Sebaran obyek wisata alam di Kecamatan Dlingo 

dapat dilihat pada Tabel  1.1 berikut. 

Tabel 1. 1 Obyek Wisata Alam di Kecamatan Dlingo 

No Desa Nama obyek 

wisata 

Lokasi Koordinat (X,Y) 

1 

Mangunan 

Kebun Buah 

Mangunan 

Desa Mangunan -7.938299 

110.427677 

2 Seribu Batu 

Songgolangit 

Dusun Sukarame -7,9312796 

110,429951 

3 Jurang Tembelan Dukuh Kanigoro -7.939589 

110.429959 

4 Goa Gajah Dusun Lemahbang -7.944894, 

110.440545 

5 Tebing Watu 

Mabur 

Dusun Lemahbang -7,945523 

110.440613 

6 Bukit Panguk 

Kediwung 

Dusun Kediwung -7,960748 

110.440823 

7 Bukit Mojo Dusun Gumelem -7.955648 

110.431725 

8 Hutan Pinus 

Nganjir 

Dusun Nganjir -7.924587 

110.433002 

9 Tebing Watu 

Lawang 

Desa Mangunan RT 28 -7,936776 

110,414716 

10 
Dlingo 

Air Terjun Lepo 

(Ledok Pokoh) 

Dusun Pokoh 1 -7.949991, 

110.471671 

11 
Jatimulyo 

Air Terjun 

Randusari 

Dusun Rejosari RT 03 -7.917945 

110.489984 
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Lanjutan Tabel 1.1  Obyek Wisata Alam di Kecamatan Dlingo 

Sumber: pengumpulan data melalui berbagai sumber internet 31/12/2016 

Berbagai wisata alam tersebut sudah populer dan banyak dikunjungi oleh 

wisatawan. Berdasarkan media sosial Instagram pengguna tanda pagar (#) Dlingo 

semakin banyak. Bulan januari 2017 terdapat 14.393# dan pada bulan februari 

meningkat menjadi 15.424#. Tujuan wisatawan yang didatangi sangat beragam, 

tidak hanya di Desa Mangunan, tapi juga di desa sekitarnya yang berada di 

wilayah Kecamatan Dlingo. 

Banyaknya obyek wisata alam yang kini muncul belum tampak ada 

pengembangan yang berarti. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Bantul tahun 

2011 hanya Agrowisata Dlingo yang tercantum. Adapun dalam dokumen Statistik 

Kepariwisataan DIY obyek wisata di Kecamatan Dlingo hanya tercantum Kebun 

Buah Mangunan dan Hutan Pinus saja.  Sisanya, obyek wisata alam yang ada 

belum terdokumentasi dengan baik. 

Ada berbagai alternatif upaya pengembangan wisata alam di desa, salah 

satunya desa wisata. Desa wisata adalah adalah suatu bentuk integrasi antara 

atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur 

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku 

(Permenbudpar, 2011). Dalam konteks desa wisata, tidak hanya faktor fisik alam 

yang menjadi nilai tambah, namun tradisi dan budaya turut berperan dalam 

pembentukan desa wisata. Contohnya, desa wisata Mangunan Kaki Langit yang 

dirintis tahun 2015 setelah peresmian Kebun Buah Mangunan. Selain 

No Desa Nama obyek wisata Lokasi  Koordinat 

(X,Y) 

12  Sri Panjung Desa Jatimulyo -7.942420 

110.488410 
13 Munthuk Curug Banyunibo  Dusun Sanggrahan 2 -7.903903 

110.455588 

14 Puncak Becici (RPH) Dusun Gunungcilik RT. 07 

/ RW. 02 

-7,904034 

110.456102 

15 Bukit Lintang Sewu Dusun Karangasem  -7.914887 

110.435678 

16 

Terong 

Air terjun Banyunibo Dusun Rejosari -7,888080 

-110,470415 

17 Gunung Mungker Dusun Sendangsari -7,875511 

110,456750 

18 Pinus Pengger Dusun Sendangsari  -7.870965 

110.459118 
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menawarkan wisata alam, di Desa Mangunan juga terdapat wisata tradisi, seni 

budaya, kerajinan, sovenir dan outbound. 

Upaya pengembangan wisata alam di desa dapat juga dilakukan dengan 

bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG digunakan untuk menilai potensi 

wisata dengan merumuskan parameter yang berpengaruh dalam upaya 

pengembangan wisata. Hasil penilaian potensi wisata alam yang dihasilkan dapat 

dijadikan sebagai ukuran prioritas daerah mana saja yang siap untuk 

dikembangkan lebih lanjut. Mengingat sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah 

terbatas, pemilihan desa yang akan dikembangkan menjadi penting untuk 

dilakukan agar program desa wisata dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Oleh 

karena latar belakang tersebut, peneliti merumuskan penelitian yang berjudul 

“Analisis Strategi Optimalisasi Pengembangan Wisata Alam dengan Sistem 

Informasi Geografis di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana potensi wisata alam di Kecamatan Dlingo ? 

2. Bagaimana pengelolaan wisata yang ada di Kecamatan Dlingo ? 

3. Bagaimana strategi optimalisasi pengembangan wisata alam di Kecamatan 

Dlingo? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi  potensi wisata alam di Kecamatan Dlingo. 

2. Mengidentifikasi pengelolaan wisata di Kecamatan Dlingo. 

3. Menganalisis strategi optimalisasi pengembangan wisata alam di 

Kecamatan Dlingo. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

 Memberikan pertimbangan pada perangkat pemerintah tentang prioritas 

pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Bantul. 

 Memberikan masukan dalam usaha pengembangan wisata alam di 

wilayah penelitian. 

 Sebagai salah  satu referensi penelitian terkait pengembangan wisata 

alam di desa. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Wisata alam 

Obyek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni 

budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai 

daya tarik untuk dikunjungi wisatawan (Chafid Fadeli dalam Ian Asriandy, 

2006). Daya tarik wisata adalah keunikan atau kekhasan suatu obyek untuk 

dikunjungi karena keindahannya, kemegahannya, kecanggihannya, atau bisa 

memberikan pengalaman bagi wisatawan dan tidak bisa didapatkan setiap 

hari.  

Berdasarkan Undang Undang nomor 9 tahun 1990, wisata 

dikelompokkan menjadi 3 macam yakni wisata daya tarik ciptaan Tuhan, 

wisata hasil karya buatan manusia dan wisata daya tarik yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Wisata daya tarik ciptaan Tuhan  berwujud keadaan alam, 

flora dan fauna alam. Wisata daya tarik hasil karya buatan manusia 

misalnya: museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, 

budaya wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, 

taman rekreasi dan tempat hiburan. Wisata daya tarik yang ditetapkan 

pemerintah misalnya: gelar seni dan budaya pada waktu tertentu, pasar 

durian pada musim durian di Gunungkidul dan sebagainya. 

Wisata alam merupakan salah satu jenis obyek dalam kelompok 

wisata daya tarik ciptaan Tuhan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 
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1990. Berbagai bentuk wisata alam yang ada di Indonesia. Letak geografi 

Indonesia sebagai wilayah tropis dan berada diantara Benua Australia dan 

Asia, serta posisi lempeng tektonik Indonesia dijuluki negara Cincin Api 

yang membuat bentang lahan alam Indonesia yang sangat beragam. 

Berbagai wisata alam ada di Indonesia, misalnya; pantai, gua, gunung, 

bukit, danau, air terjun, sungai, teluk, semenanjung dan terumbu karang.  

Wisata alam yang mempunyai keindahan daya tarik mesti dilakukan 

pengelolaan dengan baik, karena merupakan sumberdaya tak terbaharui. 

Apabila terjadi bencana longsor atau lalai dalam pengelolaan wisata yang 

meyebabkan kerusakan akan mengurangi nilai estetika sehingga tidak bisa 

diperbaiki. 

1.5.1.2 Pengembangan wisata  

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya 

pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan 

pengembangan pariwisata (Swarbrooke 1996 dalam Rahmanto, Arif - 

2013). 

Pengembangan pariwisata merupakan tindak lanjut dari adanya 

kegiatan wisata di suatu tempat. Pengembangan dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pihak-pihak terkait dalam 

kegiatan wisata baik dengan pembangunan sarana pra sarana wisata, 

promosi ataupun perbaikan pengelolaan wisata yang sudah ada sebelumnya. 

Menurut Spillane (2015) suatu tujuan pariwisata, harus meliputi lima 

unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati 

wisatanya yaitu atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi dan hospitality/ 

keramahan. Upaya pengembangan wisata hendaknya memnuhi kelima unsur 

di atas. Perbaikan atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi ataupun 

keramahan memberi kenyamanan bagi wisatawan. Di era modern saat ini, 

kenyamanan dan kesan baik pada suatu obyek wisata dapat dengan mudah 
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dipromosikan menggunakan media sosial. Sebaliknya, penilaian negatif 

tentang lokasi wisata juga dapat dengan mudah tersebar dari testimoni 

wisatawan yang datang. Proses pengembangan wisata tidak dapat dilakukan 

oleh satu pihak saja. Peran serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pariwisata suatu wilayah penting untuk terlibat supaya dapat meningkatkan 

kualitas lima unsur tersebut di atas.  

Pengembangan wisata mempunyai arti penting untuk memperbaiki 

kualitas obyek wisata untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata 

karena wisata mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut diantaranya 

memberi peluang pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendapatan, 

meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas masyarakat lokal, mengenali 

suatu wilayah bagi wisatawan dan sebagainya. 

Proses pengembangan wisata sebaiknya melalui proses perencanaan 

dan perancangan yang berkelanjutan dengan melibatkan banyak aspek dan 

berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan wisata. Aspek sosial, 

ekonomi, budaya dan ekonomi perlu dilibatkan untuk memperoleh hasil 

optimal yang selaras dengan aspek ekologi dan daya dukung lahan. Sebab 

kegiatan wisata tentu memberikan dampak pada berbagai aspek tersebut. 

Tidak hanya dampak positif namun dampak negatif berupa sampah, tekanan 

terhadap lahan dan kelestarian lingkungan perlu dipertimbangkan untuk 

menjadikan obyek wisata tetap tertib dan asri. Penyusunan rencana 

pengembangan yang memenuhi aspek tersebut di atas dapat membantu 

menyusun strategi dan langkah-langkah pengembangan sesuai tujuan yang 

ditetapkan. 

 

1.5.1.3 Alternatif Pengembangan Wisata Alam 

a.  Desa Wisata 

Desa Wisata  adalah suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula 

destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas 

umum, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disajikan dalam suatu 
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struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi 

yang berlaku (Nuryanti 1993 dalam Simatupang, Victoria dkk - 2015).  

Menurut karakeristiknya, desa wisata dibedakan menjadi desa wisata 

berbasis keindahan alam, kuliner maupun budaya atau gabungan dari 

ketiganya.  

Proses menjadi desa wisata tidak mudah, Indonesia memiliki 74.754 

desa, namun tidak semua desa bisa menjadi desa wisata. Dengan banyaknya 

desa yang ada di Indonesia, calon desa wisata harus unik, mempunyai daya 

tarik khas atau memenuhi syarat tertentu. Menurut Syamsu (2015) syarat 

desa wisata ada 4 hal yakni kelangkaan, kealamiahan, keunikan dan aspek 

pemberdayaan masyarakat.  

Wisata alam adalah kegiatan wisata, rekreasi atau mengunjungi 

tempat lain dengan daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan 

alam (Yoeti, Oka. A - 2000). Berbagai daya tarik wisata alam misalnya gua, 

air terjun, pantai, keindahan alam dan sebagainya.  

Berbagai daya tarik alam yang ada di suatu desa dapat dijadikan 

sebagai salah satu kriteria penilaian apakah suatu desa bisa dikembangkan 

menjadi desa wisata. Apabila  didukung oleh nilai tradisi yang kuat, maka 

dapat dijadikan modal untuk dikembangkan menjadi desa wisata.  

b. Ekowisata   

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan kegiatan wisata yang 

dikemas secara professional, terlatih, memuat unsur pendidikan, sebagai 

suatu sektor usaha/ ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, 

partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya konservasi 

sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, Iwan – 2011). Kata kunci yang 

membedakan wisata alam dengan ekowisata adalah “mempertimbangkan 

warisan budaya, serta upaya konservasi sumberdaya alam”. Pada umumnya, 

wisata alam adalah melakukan wisata di alam kemudian pulang. Begitu juga 

dengan pengelolaan wisata alam, yang memanfaatkan daya tarik alam 

sebagai tempat wisata, namun prinsip konservasi belum diterapkan.  
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Ekowisata sering dihubungkan dengan penerapannya di kawasan 

hutan milik pemerintah (negara) seperti: Hutan Lindung, Cagar alam dan 

Suaka Margasatwa. Hal ini disebabkan karena hutan milik negara adalah 

kewenangan negara yang pengusahaannya diatur oleh Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan, sehingga pemanfaatannya mempunyai aturan yang rinci 

apa yang boleh dan tidak boleh. Adanya SK tersebut menjadikan upaya 

konservasi bisa lebih mengikat dibandingkan tempat wisata alam lain yang 

merupakan tanah hak milik pribadi atau perorangan.  

Prinsip konservasi dalam ekowisata bisa diterapkan sebagai salah 

satu alternatif pengembangan wisata alam. Prinsip konservasi ini dapat 

dilakukan dalam proses perencanaan, proses pengelolaan wisata alam atau 

dengan melibatkan pengunjung untuk terlibat dalam proses pelestarian alam. 

Wisata alam merupakan sumberdaya yang tidak terbaharui, oleh karenanya 

upaya pelestarian sebaiknya dilakukan sejalan dengan adanya wisata alam 

yang semakin berkembang. 

c. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based 

Tourism) 

Community Based Tourism (CBT) merupakan model 

pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus 

berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya 

membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif 

dan peluang masyarakat lokal (Muallisin, Isnaini - 2007). 

CBT merupakan model pengembangan wisata bagi, untuk dan oleh 

masyarakat dengan menggunakan asas gotong royong dan meminimalisir 

tekanan investor. Model pendekatan pengembangan wisata berbasis 

masyarakat adalah pendekatan masyarakat (community approach) menjadi 

standar baku bagi proses pengembangan pariwisata di daerah pinggiran, 

dimana melibatkan masyarakat didalamnya adalah faktor yang sangat 

penting bagi kesuksesan produk wisata. Adapun, syarat yang perlu 

dipenuhi untuk mengembangkan pariwisata dengan model CBT ini adalah 
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potensi sumberdaya alam dan budaya, organisasi-organisasi masyarakat 

dan Manajemen - Pembelajaran (learning).  

Model pengembangan wisata CBT menekankan masyarakat 

komunitas sebagai tuan rumah. Model pebgembangan CBT arah 

pengembangannya diputuskan oleh kepentingan bersama. Prinsip belajar 

bersama untuk memajukan desa dan gotong royong menjadi ciri khas 

pengembangan wisata model ini. Kelebihan dari CBT adalah kuatnya 

ikatan organisasi suatu desa dan proses belajar mengenai manajemen. 

Model pengembangan CBT ini bisa diterapkan dalam proses 

pengembangan desa wisata. Model pengembangan CBT lebih pada proses 

pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, sedangkan pada desa 

wisata umumnya masih perlu pendampingan dari pihak lain. Model CBT 

menekankan pada kemandirian masyarakat sebagai satu komunitas, yang 

jika diterapkan dalam pelaksanaan desa wisata dapat menjadikan desa 

wisata menjadi lebih maju dan berdaya saing dengan peran aktif  

masyarakat desa sebagai satu unit komunitas. 

d. Pengembangan Wisata dengan SIG 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah kesatuan sistem yang 

berbasis komputer, digunakan untuk menyimpan, mengolah dan 

memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG dirancang untuk 

mengumpulkan, menyimpan dan menganalisisis obyek dan fenomena di 

mana lokasi geografi merupakan  karakteristik penting atau kritis untuk 

dianalisis. Dengan demikian, SIG mempunyai kemampuan: a) masukan, b) 

manajemen, c) analisis dan manipulasi data, d) keluaran (Aronoff 1989 

dalam Prahasta, Eddy - 2005). Skema pengolahan data dengan SIG dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.  

 

 

Gambar 1. 1 Skema Pengolahan Data dengan SIG 

Input: 

1. data spasial (jpeg, 

lapangan) 

2. data tabular/ deskriptif 

 

Proses, pengolahan, manipulasi : 

Output: 

1. Peta 

2. Analisis 
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Penelitian aplikasi SIG untuk pengembangan sebelumnya 

dilakukan oleh Nuarsa, I Wayan (2003) di Kabupaten Badung dengan 

menggunakan 4 parameter yakni daya tarik daerah, ketersediaan lahan, 

sarana dan prasarana serta aksesibilitas. Parameter tersebut dirumuskan 

untuk mengetahui lokasi mana yang cocok dikembangkan sebagai daerah 

wisata dengan meminimalisir alih fungsi lahan pertanian produktif di 

Kabupaten Badung. Penerapan SIG dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengidentifikasi potensi wisata alam di daerah penelitian. Analisis yang 

dilakukan adalah overlay dengan model pengharkatan berjenjang. 

Daya tarik wisata merupakan poin penting dalam hal 

pengembangan daerah wisata. Keunikan dan banyaknya jumlah obyek 

wisata pada tiap kecamatan dinilai dengan harkat tinggi karena aspek daya 

tarik wisata merupakan hal penting dalam pegembangan wisata. Semakin 

unik dan banyak obyek wisata yang ada akan semakin menarik minat 

wisatawan untuk berkunjung. Parameter ketersediaan lahan adalah 

parameter pembatas yang terdiri dari lahan sawah produktif, kelerengan dan 

rawan bencana. Sesuai tujuan penelitian untuk meminimalisir alih fungsi 

lahan sawah, Nuarsa, I Wayan (2003)  menilai bahwa  sawah sawah 

produktif dengan kelerengan curam dan rawan bencana tidak dianjurkan 

untuk digunakan sebagai daerah pengembangan wisata. Parameter sarana 

pra sarana dan aksesibilitas dimasukkan dalam rumusan parameter karena 

merupakan aspek pendukung pengembangan wisata.  

Peran SIG dalam penelitian ini adalah memetakan pola spasial dan 

tingkat prioritas pengembangan wisata di Kabupaten Badung. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa daerah prioritas kawasan wisata berkaitan 

erat dengan aspek keruangan antara parameter ketersediaan lahan, sarana 

dan prasarana serta aksesibilitas. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian serupa mengenai pengembangan daerah wisata sudah pernah 

dilakukan sebelumnya. Beberapa di antaranya yang menjadi referensi dalam 

penelitian ini adalah mengenai: 1) pemilihan daerah prioritas pembangunan wisata 

dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali 2) 

identifikasi potensi desa sebagai dasar pengembangan desa wisata di Desa 

Wukirsari, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, 3) evaluasi potensi desa wisata 

Ketingan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan 4) analisis pembangunan 

ekowisata di kawasan Taman Hutan Raya berbasis SIG dilakukan pada blok 

pembangunan wisata Ngata Baru Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. 

 Penelitian oleh Nuarsa, I Wayan (2003) berlokasi di Kabupaten Badung, 

Bali. Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah yang subur dan penghasil 

padi di Provinsi Bali. Sabak menjadi ciri khas sistem pertanian padi dan 

merupakan aset yang telah diakui dunia. Selain Namun, desakan akan 

pembangunan dan pengembangan wisata membuat adanya alih fungsi lahan 

menjadi daerah wisata yang mengorbankan lahan pertanian produktif. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui  strategi dimana wilayah yang cocok 

dikembangkan sebagai kawasan wisata. Penelitian I Wayan Nuarsa 

menitikberatkan pengembangan wisata pada lahan non pertanian produktif tanpa 

meninggalkan faktor apa saja yang mendukung aspek pengembangan wisata. 

 Penelitian oleh Apriyono, Tri (2014) berlokasi di Desa Wukirsari, Bantul. 

Desa Wukirsari mempunyai sentra kegiatan kerajinan yang variatif dan air terjun 

alami. Dalam perspektif Pemerintah Kabupaten Bantul, desa wisata umumnya 

memiliki daya tarik budaya dan alam sebagai modal utama pengembangannya. 

Nilai plus dari desa Wukirsari adalah kegiatan kerajinan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Wukirsari telah berjalan lama, sehingga sudah “punya nama” 

dan mempunyai pasar tersendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

potensi wisata, upaya promosi yang telah dilakukan dan upaya pengembangan 

potensi desa wisata. 
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Penelitian oleh  Restikarani, Ria (2011) berlokasi di Desa Ketingan, 

Sleman. Desa Ketingan telah ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2001. 

Dalam jangka waktu 2001 hingga 2008, penyelenggaraan desa wisata Ketingan 

perlu dievaluasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi wisata, 

mengetahu persepsi masyarakat Desa Ketingan dan memberi arahan kebijakan 

pengembangan wisata desa yang bisa dilakukan. 

Penelitian Hamzari, Riyanto (2014) berlokasi di kawasan Tahura 

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tahura adalah hutan negara yang memiliki 

fungsi kawasan konservasi yang penting bagi tata kelola air. Tahura ditujukan 

sebagai kawasan pelestarian alam bagi tumbuhan dan satwa. Sebagai kawasan 

Hutan Negara, maka pemanfaatannya dibatasi baik oleh masyarakat yang tinggal 

disana maupun pengelola Tahura tersebut. Berbagai sumberdaya yang ada di 

lingkungan Tahura tersebut tidak diijinkan untuk diambil begitu saja oleh 

masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pembangunan blok 

ekowisata di kawasan Taman Hutan Raya berbasis SIG. 

Penelitian strategi optimalisasi pengembangan obyek wisata alam 

berlokasi di Kecamatan Dlingo yang dikenal mempunyai banyak wisata alam. 

Penelitian ini lebih fokus pada pemetaan potensi obyek wisata alam, sedangkan 

penelitian I Wayan Nuarsa jenis wisata yang akan dikembangkan masih secara 

umum. Perbedaan ini kemudian membuat adanya beberapa modifikasi parameter 

dan sub parameter yang digunakan. Parameter ketersediaan lahan yang 

mempunyai 3 sub parameter penggunaan lahan, lereng dan rawan bencana 

menjadi parameter daya dukung lahan yang terdiri dari  2 sub parameter lereng 

dan rawan bencana. Parameter sarana pra sarana yang semula terdiri dari 3 sub 

parameter jalan, air bersih dan pelayanan jasa dimodifikasi menjadi sub 2 

parameter jalan dan kelayakan fasilitas umum. Penilaian fasilitas umum dilakukan 

dengan menggunakan metode Apriyono, Tri (2014).  

Hasil pemetaan potensi obyek wisata  berbagai tingkatan kemudian 

dilakukan wawancara mendalam pada pihak pengelola wisata. Kedua hasil 

tersebut kemudian dilakukan analisa SWOT untuk menentukan alternatif 

pengembangan wisata di Kecamatan Dlingo. Perumusan metode dan tahapan 
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analisis SWOT menggunakan metode penelitian yang Restikarani, Ria (2011) dan 

Hamzari, Riyanto (2014) sebagai panduan. 

Ringkasan penelitian tersebut di atas dapat dilihat dalam Tabel 1.2 berikut. 
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Tabel 1. 2 Penelitian Sebelumnya 

NO Judul Sumber Tujuan Metode Hasil 
1 Aplikasi SIG untuk 

pemilihan daerah prioritas 

pengembangan wisata di 

Kabupaten Badung - 2003 

I Wayan Nuarsa 

-Penelitian 

Jurusan 

Agroteknologi 

fakultas 

pertanian 

Universitas 

Udayana 

Mengetahui  strategi 

pengembangan wisata 

dengan SIG di 

kabupaten badung tahun 

1999 sampai 2000 

Skoring parameter: daya 

tarik daerah, ketersediaan 

lahan, sarana dan prasarana, 

serta aksesibilitas 

Untuk mengurangi pengalihan fungsi lahan dari 

pertanian produktif ke sektor pariwisata: 

- pengembangan kawasan wisata Kabupaten 

Badung sebaiknya diprioritaskan di Badung 

Bagian Selatan karena dukungan terhadap 

pengembangan pariwisata sangat 

memungkinkan, sementara lahan pertanian 

produktif tidak banyak dikorbankan. 

2 Identifikasi potensi desa 

sebagai dasar 

pengembangan desa 

wisata di Desa Wukirsari, 

Kecamatan Imogiri 

Kabupaten Bantul – 2014 

Tri Apriyono – 

Skripsi 

Fakultas 

Geografi UGM 

1. Mengetahui semua 

potensi wisata serta 

fasilitas pendukung 

obyek wisata 

2. Mengetahui upaya 

promosi potensi 

wisata 

3. Mengetahui upaya 

pengembangan 

potensi desa menjadi 

desa wisata 

Observasi lapangan dari 

data RDTR kecamatan 

imogiri tahun 2008 dan 

RDTR penyusunan zonasi 

tahun 2014 

1. Hasil identifikasi potensi wisata: kerajinan 

batik tulis, kerajinan tatah sungging, sovenir, 

air terjun seribu batu. 

2. Promosi dilakukan dengan mengkikuti 

pameran, membuat website dan blog dan 

penerbitan buku. 

3. Pengembangan potensi dengan studi banding 

ke wilayah dengan potensi yang mirip dan 

penerapan metode modern dalam 

pengelolaan dan pengolahan setiappotensi 

yang ada 

3 Evaluasi potensi desa 

wisata Ketingan 

Kecamatan Mlati 

Kabupaten Sleman – 

2011 

Ria Restikarani 

– skripsi 

Fakultas 

Geografi UGM 

1. Mengetahui potensi 

desa wisata ketingan 

2. Mengetahui persepsi 

masyarakat 

3. Memberi arahan 

kebijakan  

pengembangan bagi 

desa wisata 

1. Analisis potensi wisata 

dengan skoring 

2. Persepsi masyarakat 

dengan kuesioner 

3. Pengembangan wisata 

desa dengan SWOT 

1. Potensi desa wisata yang besar, skor 52 dan 

24 

2. Persepsi stakeholder positif 65% 

3. Pengelolaan yang sebaiknya dilakukan 

dengan menjaga kelstatarian  lingkungan 

dengan membuka homestay dan  warung 
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Lanjutan Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

NO Judul Sumber Tujuan Metode Hasil 
4 Analisis pembangunan 

ekowisata di kawasan 

Taman Hutan Raya 

berbasis SIG (studi kasus 

pada blok pembangunan 

wisata Ngata Baru 

Kabupaten  

SIGI – 2014 

Riyanto, 

Hamzari, Golar 

– Jurnal Warta 

Rimba Vol2. No 

1, juni 2014 

Analisis pembangunan 

blok ekowisata di 

kawasan Taman Hutan 

Raya berbasis SIG 

1. Pengumpulan data 

kuantitatif-kualitatif 

2. Analisis data: 

deskriptif, dengan 

melakukan skoring 

kesesuaian lahan 

beberapa parameter 

1. Blok Ekowisata di Ngatabaru sudah sesuai 

dengan kriteria dan indikator pembangunan 

ekowisata, meliputi: Kekritisan lahan, 

Aksesibilitas,Topografi/kelerengan,Dukun 

gan masyarakat, keamanan, ketersediaan 

sumber air, dan konflik kepentingan. 

2. Pola pemanfaatan ruang yang ada saat ini 

diatur dengan struktur yang dibagi-bagi 

dalam beberapa blok, mulai dari panorama 

alam, wisata keluarga, kegiatan edukasi, 

outbon, tempat pertemuan (Baruga).  

5 Sistem informasi geografi 

untuk analisis prioritas 

pengembangan wisata 

alam dan strategi 

optimalisasi 

pengembangannya, studi 

kasus di Kecamatan 

Dlingo, Kabupaten Bantul 

- 2017 

Anita Tri 

Susanti- Skripsi 

1. Mengetahui potensi 

wisata alam di 

kecamatan Dlingo 

2. Mengetahui 

pengelolaan wisata 

di Kecamatan Dligo 

3. Menganalisis strategi 

optimalisasi 

pengembangannya 

 

1. Skoring parameter 

dengan SIG 

2. Wawancara 

mendalam 

3. Analisis SWOT 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Obyek wisata alam merupakan sumber daya alam tidak terbaharui. Dalam 

sudut pandang keruangan, obyek wisata alam merupakan hasil proses geologi 

geomorfologi pada waktu tertentu di suatu kawasan. Apabila terjadi kerusakan 

pada obyek wisata yang terjadi pada suatu obyek wisata akan mengurangi nilai 

estetika dan keindahan. Oleh karenanya aspek lingkungan perlu diperhatikan 

dalam pengelolaan dan  pengembangan obyek wisata alam. Perspektif 

pengembangan wisata berbasis kawasan sebaiknya diterapkan dalam pengelolaan 

wisata alam. Sebagai bagian dari  kawasan, obyek wisata alam adalah bagian dari 

satu wilayah yang mempunyai dampak bagi wilayah sekitarnya baik dampak fisik, 

ekonomi dan ekologi. Untuk memperoleh hasil yang optimal dan meminimalisir 

dampak kerusakan obyek wisata alam, maka diperlukan strategi yang 

komprehensif dalam mengembangkan obyek wisata alam. 

Penyusunan strategi pengembangan wisata alam dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunnya dengan memanfaatkan teknologi SIG. Teknologi 

SIG dapat digunakan untuk mengenali potensi wisata dan pembatas yang 

menyertainya untuk mengetahui apa-apa saja yang bisa dikembangkan. Penilaian 

potensi wisata yang ada tidak hanya mengenai aspek fisik wisata alam tapi juga 

aspek pengelolaan yang ada. 

Parameter yang digunakan sebagai masukan dalam aplikasi SIG untuk 

pengembangan wisata alam menggunakan 4 parameter. Parameter tersebut adalah 

daya tarik wisata, daya dukung lahan, sarana pra sarana dan aksesibilitas. 

Keempat parameter masing-masing mempunyai peran penting dalam penilaian 

potensi wisata alam menggunakan SIG. Daya tarik wisata dinilai dari banyaknya 

jumlah obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan di suatu kawasan. 

Semakin banyak obyek wisata, maka wisatawan semakin ingin datang karena 

obyek yang didatangi beragam.  

Daya dukung lahan menjadi aspek penilaian fisik lahan yang meliputi 

aspek kelerangan dan kerawanan bencana. Parameter daya dukung lahan berkaitan 

dengan keamanan daerah tujuan wisata terhadap ancaman bencana alam. Daerah 
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rawan bencana hendaknya tidak dikembangkan sebagai obyek wisata, karena 

mempunyai potensi bahaya. Namun apabila memang tidak bisa dihindari maka 

jalur evakuasi bagi pengunjung harus disediakan mengingat bencana alam tidak 

bisa diprediksi. Selain itu, pentingnya aspek daya dukung lingkungan 

memperhatikan bagaimana pengaruh obyek wisata alam yang ada terhadap 

lingkungan sekitar. Kebersihan dan keasrian obyek wisata alam perlu diperhatikan 

supaya tidak memberikan beban terhadapap lingkungan sekitarnya. 

Parameter sarana dan pra sarana meliputi indeks jalan dan kelayakan 

fasilitas yang ada di obyek wisata. Sarana dan pra sarana yang baik dapat 

memenuhi kebutuhan wisatawan, sehingga wisatawan akan merasa nyaman. 

Kenyamanan yang diperolehnya akan membuatnya kembali berkunjung atau akan 

menyebarkan mengenai obyek wisata alam yang dikunjunginya. Indeks jalan 

menunjukkan kualitas jalan, yang dirumuskan dari ketersediaan jalan aspal dan 

bukan aspal di sutu wilayah. Adapun fasilitas umum di obyek wisata akan 

memenuhi kebutuhan fisik dan kenyamanan bagi wisatawan. Parameter 

aksesibilitas mencerminkan kemudahan jangkauan bagi wisatawan dari kota. 

Semakin terjangkau dari pusat kota maka akan menambah daya tarik wisata bagi 

wisatawan untuk berlibur dan sering mengunjungi tempat wisata tersebut. Hasil 

analisis overlay dari 4 parameter ini nantinya akan menghasilkan potensi wisata 

alam dengan tingkat tinggi-sedang-rendah.  

 Hasil pemetaan potensi wisata alam tersebut selanjutnya digunakan untuk 

memperoleh informasi pengelolaan obyek wisata alam. Masing-masing tingkat 

potensi dilakukan sampling untuk menggali informasi pengelolaan obyek 

wisatanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengelolaan 

antara tingkat potensi wisata alam tinggi, sedang dan rendah. 

 Analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi yang bisa dilakukan 

untuk optimalisasi pengembangan wisata alam. Analisis SWOT dibuat untuk 

memadukan antara aspek fisik dan sosial untuk mengetahui kondisi riil, potensi 

dan kekurangan. Kondisi ini dipilah berdasarkan strength (kekuatan) dan 

weakness (kelemahan) sehingga dapat dilakukan upaya yang perlu dilakukan 
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untuk mengembangkan wisata alam pada tingkat potensi wisata tinggi sedang dan 

rendah. Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian 

1.7  Batasan Operasional 

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Permenbudpar, 2011). 

Ekowisata adalah  kegiatan  perjalanan kegiatan wisata yang dikemas secara 

professional, terlatih, memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha/ 

ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan 

penduduk lokal serta upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. 

(Nugroho, 2011). 

Landscape disebut juga landskap adalah bentang lahan, pemandangan alami 

maupun buatan manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 
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wisata alam 

Parameter: 
1) aspek daya tarik wisata,  

2) daya dukung lahan,  

3) sarana dan pra sararana, 

4) aksesibilitas 
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Overlay adalah integrasi informasi atau dikenal dengan melalui tekni tumpang 

susun (F. Sri Hardiyanti et, al , 2015). 

Potensi wisata adalah penilaian terhadap peluang dijadikan obyek wisata dengan 

melibatkan faktor pendukung pengembangan (nilai plus) dan faktor pembatasnya. 

RTRW adalah  Rencana Tata Ruang dan Wilayah, adalah dokumen perencanaan 

tata ruang wilayah yang mencakup arahan penggunaan dan pemanfaatan lahan di 

suatu daerah yang disusun oleh BAPPEDA. 

Wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala 

keunikan dan keindahan alam  (Yoeti, 2000). 

 

 

 


