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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan yang 

diharapkan mampu menjadi salah satu sektor penghasilan devisa, mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja produktif dan 

kesempatan berusaha yang berkeadilan, serta meningkatkan pengenalan dan 

pemasaran produk Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dengan tetap memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian 

fungsi dan mutu lingkungan hidup. 

Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan wilayah, 

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

dikembangkan nantinya akan berjalan lancar tanpa adanya peran pendukung, 

seperti layanan transportasi, layanan jasa makan dan minum dan lain sebagainya. 

Layanan-layanan tersebut menjadikan wisatawan tidak akan kesulitan 

memmperoleh kebutuhan pariwisata (Kusmayadi, 2004). 

Otonomi daerah merupakan semua wewenang perencanaan pengembangan 

secara penuh diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah 

harus bekerja keras untuk melakukan suatu perencanaan guna meningkatkan 

perekonomian atau kemajuan suatu daerah dengan memperdayakan potensi-potensi 

yang ada baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara tepat 

guna. Indonesia mempunyai sumber daya alam cukup potensial untuk 

dikembangkan, namun dalam kenyataannya belum seluruhnya dimanfaatkan 

khususnya potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai Wisata Alam. 

Pemberlakuan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya sejumlah 

perubahan, yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan kemandirian daerah. 

Gerakan reformasi dan demokrasi yang menuntut terjadinya perubahan dalam 

mewujudkan keterbukaan segala sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan 

bernegara. Berkembangnya teknologi informasi yang berakibat terjadinya tuntutan 
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perubahan yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah khususnya 

terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dalam hal pelayanan yang prima kepada 

masyarakat luas. Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif, produktif serta inovatif 

dalam melakukan kebijakan mengelola dan mengembangkan potensi-potensi 

pariwisata yang ada. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari unsur fisik 

maupun non fisik, sehingga perlu diperhatikan peran dari unsur-unsur tersebut 

(Sujali, 1989). 

Industri pariwisata adalah serangkaian permasalahan yang satu dengan lain 

terpisah atau beraneka ragam dalam skala fungsi, lokal dan bentuk organisasi, 

namun mempunyai kaitan fungsional terpadu dalam menghasilkan berbagai barang 

dan jasa bagi kepentingan kebutuhan wisatawan dalam perjalanan dan kebutuhan 

lainya yang berkaitan. Dalam hal ini perusahaan primer mengurus keperluan 

transportasi, akomodasi, makan dan minum, untuk persiapan perjalanan 

perusahahan sekunder memasok cindra mata barang lainnya, dan kerperluan 

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 

menyelenggarakan penggalakan pariwisata, biro, iklan, jasa konsultasi bagi 

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

Industri pariwisata harus mampu menyediakan, mengolah, 

mengembangkan, memasarkan serta mempromosikan kepada orang lain bahan 

yang dimilikinya, sehingga produk industri ini dapat terbeli oleh orang (Sujali, 

1989). Batasan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu 

dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan bukan berusaha atau mencari nafkah 

ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut 

atau keinginan yang laninnya (Oka A. Yoeti, 1996). Geografi terpadu pada 

dasarnya membicarakan fenomena alam dengan non alam manusia yang dikaji 

dalam lingkup keruangan. Pokok-pokok penelitian geografi berorentasi pada 

masalah yang bersumber pada hubungan timbal balik antara manusia dan 

lingkungannya. 



3 
  

Perkembangan wisata di Ngawi masih terkendala oleh infrastruktur yang 

belum memadai. Hal ini karena sejumlah potensi tersebut belum ditunjang dengan 

fasilitas dan insfrastruktur yang memadai, sehingga sulit dalam mempromosikan. 

Fasilitas dan insfrastruktur yang dimaksud adalah keberadaan sarana untuk 

kepentingan umum obyek wisata yang masih minim dan aksesibilitas  jalan yang 

masih buruk untuk menuju lokasi wisata.  

Obyek wisata  di Ngawi seperti Musium Trinel berdiri sejak tahun 1991, 

pemandian yang berada di Tawun Poll berdiri pada tahun 2000, Pondok Dam tahun 

2001, Kebun Teh Jamus tahun 2000, Monument Soerjo tahun 2003, Air Terjun 

Pengantin tahun 2004 dan Benteng Pendem tahun 2002. Keunggulan wisata yang 

ada di Kabupaten Ngawi adalah wisata Tawun Poll dan Kebun Teh Jamus. Terdapat 

website khusus yaitu pada salah satu obyek wisata Musium Terinel, akan tetapi dari 

pihak Dinas Pariwisata akan mengusahan untuk pembuatan website. 

Kabupaten Ngawi mempunyai aset wisata yang cukup potensial dengan 

variasi pilihan objek wisata. Objek wisata tersebut baik man-made resources 

maupun natural resources, jumlah objek wisata di Kabupaten Ngawi kurang lebih 

ada tujuh objek wisata (Ngawi Dalam Angka, 2015). Otonomi daerah Kabupaten 

Ngawi diharapkan mampu untuk menggelola perekonomiannya sendiri, sehingga 

pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dinilai dapat 

memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi. Tabel 

1.1 berikut merupakan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Ngawi.  

Tabel.1.1 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Ngawi 

No Tahun 

Nama Objek Wisata 

Museum 

Trinil 

Tawun 

Pool 

Pondok 

Dam 

Kebun 

Teh 

Jamus 

Monumen 

Soerdjo 

Ngawi 

Air 

Terjun 

Pengantin 

Benteng 

Pendem 

1 2007 744 1.744 1.235 768 785 782 1.003 

2 2008 810 1.207 2.451 876 794 852 1.523 

3 2009 9.952 3.675 3.565 953 895 865 1.652 

4 2010 10.543 4.001 4.532 1.238 979 981 1.723 

5 2011 10.814 5.234 4.789 3.567 1.150 1.150 2.133 
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Lanjutan Tabel.1.1  

6 2012 12.518 11.678 2.543 3.777 1.250 1.600 2.567 

7 2013 13.540 12.567 2.233 3.509 3.765 1.567 10.678 

8 2014 14.115 12.378 2.112 5.895 2.562 1.987 10.765 

9 2015 14.721 15.600 1.552 8.357 2.311 1.189 12.125 

10 2016 17.189 25.784 1.056 9.421 1.072 1.408 13.671 

Sumber : Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Ngawi, 2016 

Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Ngawi setiap tahunnya mengalami 

peningkatan pengunjung, tetapi ada juga yang mengalami penurunan tiap tahunnya. 

Penurunan daya tarik wisata tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana 

yang memadai, jarak tempuh yang begitu jauh, sehingga wisatawan yang 

berkunjung ketempat objek wisata mengalami penurunan. Obyek wisata Musim 

Trinel tahun 2007-2016 mengalami peningkatan data pengunjung wisata mencapai 

17.189 orang, Pondok Dam dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami 

peningkatan, tetapi pada tahun 2016 pengunjung nya malah mengalami penurunan 

mencapai 1056 orang. Monumen Soerdjo setiap tahunnya mengalami peningkatan 

pengunjung, tetapi pada tahun 2016 pengunjung yang datang ketempat tersebut 

mengalami penurunan dengan jumlah 1.072 orang, di karena fasilitasnya masih 

kurang dibandingkan dengan obyek wisata yang lainnya. Air terjun Pengantin 

dengan tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 

mencapai 1.408 orang. Wisata tersebut belum ada yang menggelola dengan baik, 

sehingga belum dikenal oleh masyarakat luas. Daya tarik wisatawan yang tiap 

tahunnya peningkatan adalah objek wisata Tawun Poll tiap tahunnya mengalami 

peningkatan secara signifikan data terakhir kunjungan wisata mencapai 25.784 

orang. Hal ini disebabkan pada obyek wisata tawun poll sudah memberikan 

fasilitas, akomodasi bagi para pengunjung yang datang ke daerah tujuan wisata. 

Kebun Teh Jamus setiap tahun mengalami peningkatan dengan kunjungan wisata 

yang datang mencapai 9.421 orang. Tempat tersebut juga memberi fasilitas, 

aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh wisatawan yang berkunjung. Benteng 

Pendem juga mengalami peningkatan setiap tahun mencapai 8.671 orang. Hal 

tersebut dikarenakan obyek tersebut memberikan kesan kental akan nilai sejarah. 

Fasilitas wisata benteng sudah memadai. 
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Kabupaten Ngawi memiliki berbagai daya tarik wisata yang banyak baik 

berupa wisata budaya, sejarah, alam dan pendidikan. Obyek wisata yang  berada di 

Ngawi mempunyai daya tarik tersendiri. Tabel 1.2 berikut  merupakan nama  Objek 

Daya Tarik Wisatawan Di Kabupaten Ngawi. 

Tabel.1.2 Nama Objek Daya Tarik Wisatawan Di Kabupaten Ngawi 

No Nama Jarak dari kota Fasilitas Daya Tarik Utama 

1 
Musium 

Trinel Ngawi 
± 5 km 

Area Pakir, mushola, tempat 

istirahat dan Kamar mandi 

Fosil Phiecantropus, 

erectus  

2 Tawun Poll ± 3 km 

Area pemandian,  tempat 

pakir, kamar mandi dan 

mussola 

Area pemandian 

3 Pondok Dam ±4 km 
Area Pakir, mushola, kamar 

mandi dan tempat istirahat 
Waduk Pondok 

4 
Kebun Teh 

Jamus 
± 15 km Area Pakir dan mussola Perkebunan teh  

5 
Mosium 

Soerjo Ngawi 
±6 km 

Area Pakir, mushola, dan 

tempat istirahat 

Pemandangan Hutan 

Jati 

6 
Air Terjun 

Pengantin 
± 20 km 

Area Pakir, mushola, tempat 

istirahat dan  kamar mandi 
Air terjun 

7 
Benteng 

Pendem 
±2 km 

Area Pakir, mussola dan  

tempat istirahat 

Bangunan  tua bekas 

jajahan Belanda 

Sumber: Dinas Pariwisata Ngawi, 2016 

Perkembangan pariwisata yang berada di Kabupaten Ngawi ini 

menggunakan pendekatan komplek wilayah yaitu tentang persebaran fenomena, 

dan masalah dalam ruangan. yang berkaitan dengan interaksi antar variabel fisik 

dan non fisik, baik lingkungan yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya. Obyek wisata khususnya wisata alam yang belum dikelola dan 

dimanfaatkan secara maksimal, ada sebagian obyek wisata alam yang belum 

dikenal oleh masyarakat luas, di karenakan belum dikelolanya potensi wisata oleh 

dinas pariwisata seperti Dinas Perhutani, Departemen Kehutanan bahkan ada yang 

dikelola oleh Pemerintah Desa. Dari aspek-aspek permasalahan tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS POTENSI 

OBYEK WISATA DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2007-2016” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan yang muncul dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. bagaimana karakteristik potensi internal dan eksternal obyek wisata di 

Kabupaten Ngawi?, dan 

2. bagaimana tingkat klasifikasi internal dan eksternal disetiap destinasi obyek 

wisata di Kabupaten Ngawi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. menganalisis karakteristik potensi internal dan eksternal obyek wisata 

Kabupaten Ngawi, dan 

2. menganalisis tingkat klasifikasi internal dan eksternal disetiap destinasi 

obyek wisata di Kabupaten Ngawi 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah: 

1. sebagai  salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program 

S1 Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu Geografi di dalam bidang 

pariwisata 

3. sebagai sumber informasi dan masukan bagi pengembangan 

Kepariwisataan di Kabupaten Ngawi. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya   

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dipermukaan bumi, baik 

fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta kepentingan program, 

proses, dan keberhasilan pembanggunan (Bintarto, 1984 dalam Sujali, 1989). 

 Menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1990, dalam pasal 2, 3 dan 4 

menyatakan bahwa: 

a. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem bertujuan 

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 
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keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

b. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan 

pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati 

dalam ekosistem nya secara serasi dan seimbang. 

c. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan 

tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan swasta. 

Geografi pariwisata yang mendasarkan pada aspek keruangan akan 

berpandangan bahwa variasi lokasional, variasi keruangan seperti bentuk dan 

luas perlu diketahui faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi 

variasi keruangan akan membentuk suatu kenampakan tertentu. Atraksi-atraksi 

tersebut mendorong calon wisatawan untuk mengambil keputusan mengenai 

daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi berdasarkan motif perjalanan wisata. 

Daerah tujuan wisata merupakan tempat dimana segala kegiatan pariwisata 

dilakukan dengan tersediannya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk 

wisatawan. Obyek wisata harus diintegrasikan dengan syarat-syarat pariwisata 

lainnya, yaitu jasa pelayanan wisata, transportasi dan pemasaran. 

a. Jaringan Transportasi 

Obyek wisata merupakan akhir perjalan wisata dan harus memenuhi 

syarat aksesibilitas, artinya obyek wisata harus mudah dicapai dan 

dengan sendirianya juga mudah ditentukan. 

b. Akomodasi 

Selama ini tempat obyek wisata, para wisatawan juga mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus disediakan. 

c. Pemasaran 

Tempat obyek wisata sebenarnya juga tempat kegiatan pemasaran 

pariwisata. Pembanguna obyek wisata yang sesuai dengan motif 

wisatawan berarti penawaran yng tepat dengan permintaan wisatawan 

sebagai konsumen. 
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Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan 

wilayah. Pendekatan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan dasar 

pemikiran geografi, yaitu dengan menggunakan pendekatan keruangan dan 

komplek wilayah. Untuk dapat memilih dan menentukan suati potensi obyek 

wisata yang akan dikembangkan, maka harus memperhatikan beberapa langkah 

evaluasi sehingga dapat menghasilkan pembangunan obyek wisata yang 

optimal.  

Industri pariwisata adalah serangkaian perusahaan yang lain terpisah 

atau beraneka ragam skala fungsi, lokasi dan bentuk organisasi, namun 

mempunyai kaitan fungsional terpadu dalam menghasilkan berbagai barang 

atau jasa bagi kepentingan kebutuhan wisatawan dalam perjalanan dan 

kebutuhan lainnya yang berkaitan. Perusahan primer mengurus keperluan 

transportasi, akomodasi, makan dan minum, untuk persiapan perjalanan, 

perusahan sekunder memasuk cinderamata dan barang lain, keperluan wisata, 

menyajikan hiburan dan asuransi, jasa bank dan sebagainya. Lembaga-lembaga 

lain seperti pemasok keperluan perusahan primer, perusahaan penghasil 

keperluan umum dan perusahahn yang menyelenggarakan penggalakan 

pariwisata, biro, iklan, jasa konsultasi bagi perusahaan pariwisata lainnya (Oka 

A Yoeti, 1996). 

Kepariwisataan di Kabupaten Ngawi harus mampu memberikan 

manfaat bagi para pengunjung yang berwujud dalam bentuk keindahan alam 

nya, flora dan faunanya, tradisi dan budaya yang dimiliknya serta peninggalan 

sejarahnya. Dari perkembangan upaya tersebut perlu juga pembangunan  

prasarana yang memadai. Perencanan dan pembangunan kepariwisataan  

tersebut juga harus  dilakukan secara terpadu antar berbagai komponen untuk 

menentukan keberhasilannya seperti halnya obyek dan daya tarik wisata, 

akomodasi, transportasi, telekomunikasi, tenaga listrik, air bersih, industri dan 

cindra mata dari obyek wisata yang ada. Serta harus mengetahui potensi-potensi  

baik secara internal mau pun eksternal di dalam obyek wisata tersebut, baru 
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setelah itu obyek tersebut dikembangkan dan dipromosikan agar mampu 

dikenal oleh wisatawan luar. 

1.5.2 Penelitian Sebelummnya 

 Ika Yunianti (2003) dalam penelitian yang berjidul “Analisis Potensi 

Obyek Wisata Alam di Kabupaten Pekalongan” yang bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik potensi obyek wisata diKabupaten Pekalongan, 

dan untuk menginventarisasikan potensi wisata alam di Kabupaten 

Pekalongan. Metode yang digunakan survey. 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 pantai dan pegunungan. Kabupaten 

Pekalongan memiliki obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan 

yaitu pantai Wonokerto dan Linggosari. 

 Hernawati Margiani (2006) dalam penelitiannya berjudul “Analisis 

Potensi Dan Pengembangan Obyek wisata Di Kawasan Wisata Baturaden 

Kabupaten Banyumas” yang bertujuan untuk mengetahui Mengetahui 

potensi-potensi yang berada di kawasan wisata Baturaden dan  

Mengetahui pengembangannya obyek wisata di Kawasan Baturaden. 

Metode yang digunakan survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Obyek wisata alam terbagi menjadi 3 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 dan Potensi Pengembangan obyek wisata 

alam dikawasan Baturaden Kabupaten Banyumas memiliki prioritas 

pengembangan, yaitu: Lokawisata Baturaden, Wana Wisata Batirade, 

Pacuran Telu, Pancuran Pitu, Goa Sarabadak dan Telaga Sunyi. 

 Perbedaan dari ketiga peneliti terletak pada tempat daerah 

penelitian, dengan menggunakan metode yang berbeda, sehingga kajian 

yang teliti memiliki perbedaan. Tabel 1.3 berikut merupakan masing-

masing penelitian sebelumnya. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

 

 

 

Penulis  Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

Ika 

Yuniawati 

(2003) 

Analisis potensi obyek wisata 

Alam di Kabupaten 

Pekalongan 

1. Untuk mengetahui 

karakteristik obyek 

wisata di Kabupaten 

Pekalongan 

2. Untuk 

mengiventarisasikan 

potensi wisata alam 

di Kabupaten 

Pekalongan 

Survey dengan melakukan 

wawancara terhadap 

pengunjung wisata 

1. Potensi obyek wisata alam di Kabupaten Pekalongan di 

bagi menjadi 3 tingkat perkembangan tinggi, sedang dan 

rendah 

2. Karakteristik obyek wisata alam terdiri dari obyek wisata 

pantai dan pegunungan 

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 

pengembangannya 

obyek wisata di 

Kawasan Baturaden 

Survey  1. Obyek wisata alam terbagi menjadi 3 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 dikawasan 

Baturaden Kabupaten Banyumas memiliki prioritas 

pengembangan, yaitu: Lokawisata Baturaden, Wana 

Wisata Batirade, Pacuran Telu, Pancuran Pitu, Goa 

Sarabadak dan Telaga Sunyi. 
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Lanjutan Tabel 1.3 

Stephany Pengaruh Advertising dan 

daya tarik wisata terhadap 

keputusan wisatawan 

mengunjungi obyek wisata 

Pantai Firdaus Di 

Kabupaten Minahasa Utara 

Untuk mengetahui 

pengaruh iklan dan daya 

tarik wisata  terhadap 

keputusan wisatawan 

mengunjungi obyek 

wisata Pantai Firdaus Di 

Kabupaten Minahasa 

Utara 

Survey Bahwa iklan dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung ke daerah wisata pantai Firdaus. 

Sebaiknya pihak pengelola menambah iklan, untuk bisa dikenal 

banyak orang, dan menimbulkan keterkaitan masyarakat untuk 

mengunjungi pantai Firdaus. 

Elan Dwi 

Hastuti 

(2017) 

Analisis Potensi Objek 

Wisata Di Kabupaten 

Ngawi Tahun 2016 

 

1. Menganalisis  

karakteristik potensi  

internal dan eksternal 

objek wisata Kabupaten 

Ngawi 

2. menganalisis tingkat 

klasifikasi internal 

dan eksternal disetiap 

destinasi obyek 

wisata di Kabupaten 

Ngawi 

Survey dengan 

melakukan wawancara 

terhadap responden dan 

dinas terkait. 

Tujuh obyek wisata yang ada di Kabupaten Ngawi mempunyai 

skor yang berbeda, enam diantaranya memiliki potensi internal 

sedang dan satu obyek wisata yang mempunyai potensi internal 

rendah. Serta untuk potensi penilai eksternal dari ketujuh 

tersebut, satu diantaranya yang mmempunyai nilai tertinggi 

adalah Obyek Wisata Tawin Poll, lima diantaranya yang 

mempunyai nilai sedang dan yang satunya lagi mempunyai 

nilai rendah 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Langkah awal dalam memilih dan 

menentukan suatu potensi obyek wisata perlu mendapatkan prioritas untuk 

dikembangkan, sebelum melakukan evaluasi potensi obyek wisata. Kepariwisataan 

di Kabupaten Ngawi harus mampu memberikan manfaat bagi para pengunjung 

yang berwujud dalam bentuk keindahan alam, flora dan faunanya, tradisi dan yang 

dimiliknya serta peninggalan sejarahnya. Perkembangan upaya tersebut perlu 

pembangunan  prasarana yang memadai. Perencanan dan pembangunan 

kepariwisataan  tersebut juga harus  dilakukan secara terpadu antar berbagai 

komponen untuk menentukan keberhasilannya seperti halnya obyek dan daya tarik 

wisata, akomodasi, transportasi, industri dan cindra mata dari obyek wisata yang 

ada.  

Potensi wisata  Kabupaten Ngawi baik secara internal adalah kualitas dan 

kondisi alam obyek wisata yang berada di daerah yang diteliti. Adapun potensi 

eksternalnya dapat berupa aksesibilitas, fasilitas penunjang obyek wisata seperti 

penginapan, tempat Ibadah, fasilitas terbuka. Fasilitas pelengkap seperti area parkir 

dan kamar mandi, baru setelah itu obyek tersebut dikembangkan dan dipromosikan 

agar mampu dikenal oleh wisatawan luar. Pengembangan obyek wisata diperlukan 

juga dengan Identifikasi obyek menggunakan analisis SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, dan threats), yang meliputi Identifikasi terhadap 

kekuatan yang dimiliki obyek wisata, kelemahan, peluang dan tantangan yang 

dihadapi dimasa mendatang maupun yang ada saat ini. Gambar 1.1 berikut  

merupakan gambar alir kerangka penelitian. 
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Gambar 1.1 alir kerangka 

Sumber: Penulis 2017 
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1.7 Batasan Operasional  

Analisis adalah Penilaian terhadap sesuatu hal dengan berdasarkan keadaan yang 

sebenarnya (Sujali, 1989) 

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). 

Wawancara adalah bentuk komunikasi variabel yang bertujuan memperoleh 

informasi (Moh. Pambudu Tika, 2005) 

Fasilitas sarana dan Prasarana yang terdapat dalam suatu objek wisata yang 

digunakan sebagai daya tarik lokasi objek wisata tersebut (Spillance  

Dalam, R. Budiarto, 1979). 

Aksesibilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju keobjek. Faktor yang 

mempengaruhi lancar atau tidaknya aksesibilitas adalah jarak, saran transportasi 

dan kondisi jalan (Sujali, 1989). 

Pariwisata ialah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu 

pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan 

bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu 

(Soekadijo, 2000)  

Perkembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu proses atau 

pembangunan yang telah  atau sedang dilaksanakan  (Hadinoto, 1996) 

Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata terdiri dari aksesibilitas, fasilitas penunjang, 

dan fasilitas pelengkap  (Hadinoto, 1996) 

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

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

pengembangan (Hadinoto, 1996) 
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SWOT adalah (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) untuk menilai 

kekuatan-kekuatan  dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang 

dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-

tantangan yang dihadapi (Jogiyanto, 2005) 

 


