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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

dimuka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun sosial, makhluk hidup beserta 

permasalahannya merupakan salah satu pokok kajian ilmu geografi yang dikaji 

melalui salah satu pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, ekologi dan 

kewilayahan. Kepentingan, proses dan permasalahan keberhasilan pembangunan 

bisa diukur dan dianalisis melalui ketiga pendekatan tersebut (Bintarto dan 

Surastopo, 1984). 

Geografi pariwisata adalah salah satu cabang ilmu dari geografi yang 

menitikberatkan pada bidang ilmu terapan yang berusaha mengkaji unsur - unsur 

geografi suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. Unsur geografi suatu 

daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda yang dapat 

dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Industri pariwisata sendiri harus 

mampu menyediakan, mengolah, mengembangkan, memasarkan serta 

mempromosikan kepada orang lain bahan yang dimilikinya, sehingga produk 

industri dapat terbeli oleh orang lain (Sujali, 1989). Ilmu geografi pariwisata ada 

dikarenakan pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat menunjang ekonomi 

daerah. Sektor pariwisata itu sendiri memegang peran yang cukup penting di 

Indonesia untuk menunjang ekonomi daerah bahkan negara. Sektor pariwisata 

juga merupakan salah satu penghasil devisa untuk negara. Kesuksesan dalam 

pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman yang cukup, baik dari sisi 

pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis 

(Thohar, 2015). 

Pembangunan pariwisata pada sektor andalan dan unggulan diharapkan 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperluas 

kesempatan kerja, meningatkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai-nilai 

agama dan memelihara kepribadian bangsa. Menurut Menuk (2017), berdasarkan 
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laporan dan analisis World Tourism Organization (WTO) diperoleh gambaran 

bahwa pariwisata dapat membantu menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja 

baru tersebut terbentuk dari sektor pariwisata seperti layanan jasa transportasi 

wisata, layanan jasa penginapan atau perhotelan, layanan jasa makan dan minum 

dan lain sebagainya. Kesempatan kerja yang tersedia secara global pada saat ini 

berasal dari sektor pariwisata. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi 

angka pengangguran di suatu daerah atau negara. 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi jasa 

yang memiliki prospek yang baik. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan 

yang memiliki potensi pariwisata yang besar di setiap pulau yang tersebar di 

wilayah Indonesia. Pulau-pulau tersebut tentu memiliki potensi keindahan alam 

dan keanekaragaman budaya yang berbeda, hal tersebut menjadikan Negara 

Indonesia dikenal oleh dunia karena memiliki banyak obyek wisata yang menarik 

untuk dinikmati dan dikunjungi oleh wisatawan. Namun, beberapa lokasi dengan 

potensi wisata yang tinggi di Indonesia ini tidak diimbangi dengan upaya yang 

giat dan baik dalam proses pembangunannya, upaya pengembangan pariwisata 

yang dilakukan belum memperlihatkan peranan yang sesuai di bidang 

pembagunan pariwisata di Indonesia, sehingga potensi yang ada pada wisata di 

salah satu lokasi tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 

Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kabupaten Sragen atau yang sering dikenal 

dengan sebutan Bumi Sukowati mempunyai kondisi relief yang beranekaragam, 

ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di 

sebelah utara bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh 

Kabupaten Sragen. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo 

yang mengalir ke arah timur, sebelah utara berupa perbukitan merupakan bagian 

dari sistem Pegunungan Kendeng, sedangkan di selatan berupa pegunungan lereng 

dari Gunung Lawu(www.sragen.go.id). Berdasarkan keanekaragaman yang 

terdapat di Kabupaten Sragen tersebut maka Kabupaten Sragen mempunyai 

beberapa aset wisata dengan variasi pilihan obyek wisata yang beragam, baik dari 

http://www.sragen.go.id/
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segi jenis wisata, tingkat perkembangan dan jumlah pengunjung yang berada pada 

masing-masing lokasi obyek wisata. 

Adanya variatif dan jenis obyek wisata yang berada di Kabupaten Sragen 

seperti wisata sejarah, alam, buatan dan religi/ziarah tersebut dapat menarik 

wisatawan dengan intensitas yang berbeda. Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sragen menyatakan bahwa ada empat obyek wisata yang 

dikelola oleh Dinas Pariwisata yang meliputi  Museum Purbakala Sangiran, 

Pemandian Air Panas Bayanan, Kolam Renang Kartika dan Gunung Kemukus 

serta terdapat obyek wisata yang dikelola oleh pihak swasta yakni obyek wisata 

Ndayu Park, obyek wisata ini dikelola bersama oleh keluarga. Berikut merupakan 

data obyek wisata yang berada di Kabupaten Srgen yang tersaji pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Nama Obyek Wisata dan Pihak Pengelola Obyek Wisata 

No Nama Obyek Wisata Pihak Pengelola Obyek Wisata 

1 Museum Purbakala Sangiran Dinas Pariwisata 

2 Pemandian Air Panas Bayanan Dinas Pariwisata 

3 Kolam Renang Kartika Dinas Pariwisata 

4 Gunung Kemukus Dinas Pariwisata 

5 Ndayu Park Pihak Swasta 

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Sragen, 2017 

 Secara lengkap deskripsi dari keempat obyek wisata yang dikelola oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 Deskripsi dan Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Sragen 

No Nama Obyek Deskripsi dan Potensi 

1 Museum Purbakala 

Sangiran 

Museum tempat penemuan fosil Meganthropus 

Palaeojavanicus ini sekarang sudah memiliki banyak 

koleksi hingga 13.685, karena banyaknya penemuan 

tersebut, tempat ini ditetepkan oleh UNESCO pada 

tahun 1995 sebagai warisan budaya dunia. Jadi, 

museum ini cocok untuk study tour siswa-siswi di 

sekitar Sragen untuk mengenal sejarah peradaban 

manusia. Lokasi Museum Purbakala Sangiran terletak 

di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten 

Sragen. 
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2 Pemandian Air 

Panas Bayanan 

Pemandian Air Panas Bayanan atau dikenal juga 

dengan Hyang Tirto Nirmolo ini mempunyai daya 

tarik tersendiri bagi wisatawan, pemandian air panas 

ini dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat 

membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit 

seperti gatal-gatal, rematik, menurunkan kolesterol, 

memulihkan kebugaran tubuh, memelihata kesegaran 

sendi dan otot, membuat awet muda, dan masih 

banyak lagi. Fasilitas yang tersedia di tempat ini 

seperti Taman rekreasi dan bermain anak, Kolam 

Memancing, Warung Makan, Hutan Wisata, dan lain 

sebagainya. Lokasi pemandian air panas terdapat di 
Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. 

3 Kolam Renang 

Kartika 

Kolam renang ini terdapat di tengah Kota Sragen 

tepatnya di Jalan Veteran dan berdampingan dengan 

Stadion Sepak Bola Sragen, selain fasilitas yang 

lengkap dan pengelolaannya cukup baik, sehingga 

kolam renang ini selalu ramai dikunjungi terutama 

ketika hari libur tiba. 

4 Gunung Kemukus Obyek wisata Gunung Kemukus adalah sebuah wisata 

religi, terletak kurang lebih 29 Km di sebelah utara 

Kota Surakarta. Tempat wisata ini merupakan makam 

Pangeran Samudro yang dipercaya masyarakat sekitar 

apabila ziarah ke makam tersebut dapat 

mendatangkan rezeki yang berlimpah 

Berdasarkan infromasi yang tersaji pada tabel 1.2 tersebut, dapat diketahui 

bahwa potensi wisata yang ada di Kabupaten Sragen cukup tinggi untuk 

dikembangkan. Namun, perkembangan yang terjadi pada keseluruhan jenis wisata 

di Kabupaten Sragen tidak merata, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa 

faktor pada obyek wisata yang belum memadai, sehingga proses perkembangan 

potensi yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut masih terhambat. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wisata salah satuya adalah 

fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga sangat 

menghambat dalam perkembangan wisata, yang di maksud sarana dan prasarana 

dalam obyek wisata adalah fasilitas yang berada pada obyek wisata baik internal 

maupum eksternal. Faktor internal berupa kualitas dan kondisi obyek wisata dan, 

faktor internal berupa aksesibilitas, fasilitas penunjang dan pelengkap pada obyek 

wisata.  
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Ketimpangan pengelolaan yang terjadi pada obyek wisata yang dikelola oleh 

Dinas Priwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen membuat beberapa 

faktor penting yang dapat mendukung perkembangan di beberapa obyek wisata 

justru terkesampingkan. Tentunya, hal ini akan mempengaruhi tingkat 

perkembangan dan daya tarik yang berbeda pada tiap obyek wisata tersebut. 

Obyek wisata yang sudah dikelola dengan baik dan totalitas dari beberapa faktor 

tersebut akan berkembang, baik secara bertahap maupun spontanitas, sedangkan 

obyek wisata yang belum tersentuh secara keseluruhan akan terancam hilang 

potensinya. Berkembang atau tidak berkembangnya suatu wisata dapat dilihat 

berdasarkan trend pengunjung dari tahun ke tahun. Adapun jumlah data 

pengunjung wisata di Kabupaten Sragen berdasarkan ke empat lokasi wisata 

tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 Data Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kabupaten Sragen 

No 
Obyek 

Wisata 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Museum 

Purbakala 

Sangiran 

135.556 168.983 202.289 228.558 262.310 212.376 234.550 

2 

Pemandian 

Air Panas 

Bayanan 

31.777 33.897 24.717 23.950 23.468 24.164 25.384 

3 

Kolam 

Renang 

Kartika 

82.424 96.900 73.000 65.837 70.517 79.199 60.725 

4 
Gunung 

Kemukus 
39.687 38.893 39.323 38.594 30.815 33.622 33.423 

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Sragen, 2017 

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel 1.3, dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan trend jumlah pengunjung dari ke empat wisata tersebut. 

Peningkatan perkembangan wisata yang dilihat berdasarkan jumlah pengunjung 
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tertinggi terdapat pada obyek wisata Museum Purbakala Sangiran yang dari tahun 

ke tahun mengalami kenaikan jumlah pengunjung, terjadi penurunan pada tahun 

2016 dan kembali meningkat lagi pada tahun 2017, hal tersebut dikarenakan 

fasilitas, sarana dan prasarana sudah sangat memadai dan pemerintah sangat 

memperhatikan pembangunan di obyek wisata Museum Purbakala Sangiran 

sehingga dapat mempengaruhi daya tarik pengunjung di setiap tahunnya, berbeda 

dengan obyek wisata  lainnya seperti Pemandian Air Panas Bayanan, Kolam 

Renang Kartika dan Gunung Kemukus fasilitas, sarana dan prasarana yang 

terdapat di lokasi wisata tersebut masih belum memadai dan tidak terawat, 

sedangkan jumlah pengunjung terendah terdapat pada obyek wisata Pemandian 

Air Panas Bayanan. Pada obyek wisata ini bukan hanya memiliki jumlah 

pengunjung yang paling sedikit diantara keempat obyek yang ada ternyata juga 

merupakan obyek wisata yang memiliki trend jumlah pengunjung yang naik turun 

atau tidak stabil di tiap tahunnya. Begitu pula kondisi yang terjadi pada obyek 

wisata lainnya seperti Gunung Kemukus dan Kolam Renang Kartika. 

Obyek wisata Gunung Kemukus sempat terkenal dengan adanya berita atau 

isu negatif yaitu obyek wisata religi dengan tempat prostitusi (mesum) jika 

masyarakat yang datang berziarah ke tempat tersebut dipercaya akan dapat 

mendatangkan rezeki yang berlimpah tetapi dengan syarat harus melakukan 

hubungan seksual dengan orang lain atau bukan dengan pasangannya. Berita yang 

beredar tersebut diketahui oleh wartawan asal Australia yang beriwsata ke 

Gunung Kemukus dan disebarkan di media sosial sehingga Gunung Kemukus 

tersebut menjadi terkenal dengan wisata mesumnya. Menurut pengelola obyek 

wisata Bapak M. Suparno Dedy (2018), Bupati Kabupaten Sragen mengadakan 

pemutihan atau pembersihan tempat prostistusi tersebut agar obyek wisata 

Gunung Kemukus tersebut bersih dari tempat mesum. Obyek wisata tersebut 

sempat ditutup tetapi hanya sementara karena adanya pemutihan lokasi wisata dan 

sudah kembali di buka lagi untuk dijadikan wisata religi atau ziarah.  

Adanya permasalahan tersebut, maka peneliti memutuskan penting adanya 

penelitian terkait potensi di masing-masing obyek wisata, sehingga kekurangan 

dan kelebihan yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut dapat terungkap dan 
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lokasi tersebut diharapkan dapat berkembang seperti wisata Museum Purbakala 

Sangiran yang perkembangannya semakin meningkat di setiap tahunnya, dalam 

penelitian ini merupakan obyek wisata yang tergolong berkembang di Kabupaten 

Sragen. Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Analisis 

Potensi Obyek Wisata yang di Kelola Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen 

Jawa Tengah” 

1.2  Perumusan Masalah 

Perumusan dalam penelitian ini yang telah diuraikan pada latar belakang 

muncul rumusan masalah sebagai berikut: 

1. bagaimana potensi internal, eksternal dan gabungan obyek wisata yang 

dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen?, dan 

2. bagaimana strategi pengembangan obyek wisata yang dikelola Dinas 

Pariwisata Kabupaten Sragen agar  menjadi obyek wisata yang unggul 

berdasarkan tingkat potensi dan menurut Dinas Pariwisata? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka telah 

ditentukan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. menganalisis potensi internal, eksternal dan gabungan pada masing-masing 

obyek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen, dan 

2. mengetahui strategi pengembangan obyek wisata yang dikelola Dinas 

Pariwisata Kabupaten Sragen untuk menjadikan obyek wisata yang unggul 

berdasarkan tingkat potensi dan menurut Dinas Pariwisata. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara 

lain sebagai berikut: 

1. sebagai syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana strata satu 

(S-1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2. memberikan manfaat teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang pariwisata, pemahaman dan wawasan mengenai potensi wisata, dan 

3. sebagai literatur dan informasi bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.1 Ilmu Geografi 

Menurut Bintarto dan Surastopo (1984) Geografi merupakan salah satu 

ilmu yang mempelajari tentang alam yaitu mempelajari hubungan kasual 

gejala muka bumi baik fisik maupun sosial, makhluk hidup beserta 

permasalahan melalui pendekatan keruangan (Spasial), pendekatan lingkungan 

(Ekologi) dan pendekatan kewilayahan (Regional) untuk kepentingan program, 

proses dan keberhasilan suatu wilayah. Geografi juga berkaitan dengan 

kegiatan pariwisata sehingga melahirkan disiplin ilmu geografi pariwisata. 

Geografi pariwisata merupakan ilmu yang mengkaji berbagai hal yang terkait 

dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi karakteristik destinasi (obyek) 

wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta aspek lain yang mendukung 

kegiatan pariwisata di suatu daerah (wilayah).  

1.2 Pariwisata dan Jenis-jenis Wisata 

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai 

aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan 

lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, 

bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang 

dikunjunginya tersebut. Gamal Suwantoro (1997) menyatakan pariwisata 

berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu suatu perubahan 

tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu 

alasan seperti untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin 

mengetahui sesuatu sehingga terdorong untuk bepergian dengan motif 

berbagai kepentingan, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, kesehatan dan 

kepentingan lain seperti ingin tahu menambah pengalaman atau untuk 

meneliti. Menurut Pendit (1999) jenis pariwisata dapat dibedakan menurut 

motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat antara lain sebagai berikut. 

1) Wisata Budaya 

Perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas 

pandnagan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau 
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peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan 

rakyat, kebiasaan adat istiadat, budaya dan seni.  

2) Wisata Maritim atau Bahari 

Jenis wisata ini seperti kegiatan olahraga di air, seperti di danau, pantai, 

teluk atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar dan 

balap dayung. 

3) Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi) 

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan 

yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke 

tempat atau daerah cagar alam. Taman lindung, hutan daerah 

peguungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-

undang. 

4) Wisata Konvensi 

Wisata jenis ini adalah sebuah wisata yang dekat dengan dunia politik. 

Berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini 

dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan 

tempat bersidang bagi para peserta suayu konferensi, musyawarah, 

konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifar nasional maupun 

internasional. 

5) Wisata Pertanian (Argowisata) 

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertnian ini adalah 

pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek ertanian, 

perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatwan 

rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan 

studi maupun melihat-lihat sekeliling sambil menmati segarnya 

tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis 

sayuran. 

6) Wisata Buru 

Wisata jenis ini banyak dilakukan di negara yang memiliki daerah atau 

hutan sebagai tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan 

digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini 
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diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah 

dotetapkan oleh pemerintah negara bersangkutan. 

7) Wisata Ziarah 

Wisata ziarah merpajan wisata yang dikaitan dengan agama, sejarah, 

adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. 

Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan ataurombongan ke 

tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang 

diagungkan, ke bukit atau ke gunung yang dianggap keramat. 

1.3 Wisatawan  

Henny Kustini (2015) menyatakan bahwa wisatawan adalah 

pengunjung yang tinggal sementara, sekurang kurangnya 24 jam di suatu 

negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat digolongkan 

menjadi:  

1. pesiar (Leasure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, 

studi, keagamaan dan olahraga, dan 

2. hubungan dagang, sanak saudara, handai taulan, konferensi, misi 

dan sebagainya. 

Wisatawan berdasarkan daerah tujuannya digolongkan menjadi dua, 

yaitu: Wisatawan Mancanegara ialah wisatawan yang dalam perjalanannya 

memasuki daerah negara yang bukan negaranya sendiri dan Wisatawan 

Domestik adalah wisatawan yang dalam perjalananya hanya di dalam negeri. 

1.4 Potensi Obyek Wisata 

Potensi pariwisata merupakan sesuatu yang terdapat di daerah tujuan 

wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan berkunjung ke tempat 

tersebut. Jadi potensi pariwisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan 

menjadi daya tarik pada sebuah obyek wisata. Daya tarik obyek wisata 

tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu obyek wisata alam, budaya 

dan buatan. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam potensi obyek wisata 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu obyek wisata 

seperti aksesibilitas, sarana dan prasarana serta peran masyarakat dan 

pengelola obyek wisata untuk mengembangkan pariwisata di suatu daerah 
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harus di dukung dengan adanya fasilitas pelengkap dan pendukung serta 

kualitas dan kondisi fisik obyek wisata tersebut. 

1.5 Pengembangan Obyek Wisata 

Dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7 tentang pembangunan 

pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah 

memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam 

serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan pariwisata meliputi 

industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan 

kepariwisataan. Menurut Pitana dan Diarta (2009) aspek-aspek yang 

menunjang dalam pengembangan obyek wisata meliputi sebagai berikut: 

1) aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran) yang 

mendukung dan mempermudah wisatawan untuk datang berkunjung ke 

objek wisata, 

2) karakteristik infrastruktur pariwisata yang dapat memberikan 

kenyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke obyek wisata, 

dan 

3) tingkat interaksi sosial melibatkan masyarakat sekitar obyek wisata. 

Menurut Oka. A Yoeti (1996) aspek-asepk yang perlu dikaji dalam 

perencanaan pariwisata meliputi sebagai berikut ini: 

1) wisatawan 

2) pengangkutan 

3) atraksi/objek wisata 

4) fasilitas pelayanan 

5) infromasi dan pelayanan 

Pariwisata suatu daerah dapat dikembangkan, menarik wisatawan dan 

dapat dijadikan daerah tujuan wisata harus memenuhi tiga syarat yakni (1) 

something to see, artinya di daerah tersebut harus ada objek wisata dan 

atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain (2) 

something to do, artinya di daerah tersebut banyak yang dapat dilakukan, 

harus ada fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah lebih lama 

tinggal di tempat tersebut dan (3) something to buy, artinya didaerah tersebut 
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harus ada tempat belanja seperti oleh-oleh dan souvenir (Oka. A Yoeti, 

1996). 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Margiani Hernawati (2003) dalam penelitiannya berjudul “Analisis 

Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata di Kawasan Wisata Baturaden 

Kabupaten Banyumas” bertujuan untuk mengetahui potensi yang berada di 

kawasan wisata baturaden dan pengembangan obyek wisata di kawasan 

baturaden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan data 

primer (Observasi Lapangan). Hasil dari penelitian ini Obyek wisata alam terbagi 

menjadi 3 klasifikasi yaitu obyek dengan klasifikasi potensi tinggi adalah Lokasi 

wisata Baturaden, potensi sedang adalah Pancuran Telu, Pancuran Pitu dan Goa 

Sarabadak dan potensi rendah adalah Telaga Sunyi dan potensi pengembangan 

obyek wisata alam di kawasan Baturaden Kabupaten Banyumas memiliki prioritas 

pengembangan, yaitu: Lokawisata Baturaden, Pancuran Telu, Pncuran Pitu, Goa 

Sarabadak dan Telaga Sunyi   

Adhip Prihandoko (2008) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Potensi 

Obyek Wisata Alam di Kabupaten Semarang” bertujuan untuk mengetahui tingkat 

potensi internal dan eksternal obyek wisata alam di Kabupaten Semarang, arah 

pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat potensi, dan permasalahan yang 

menjadi kendala dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan didukung dengan 

observasi lapangan. Hasil dari penelitian yang pertama adalah obyek wisata alam 

di Kabupaten Semarang memiliki potensi untuk dikembangan, namun terdapat 

kendala karena rendahnya potensi eksternal hampir semua obyek wisata, sehingga 

obyek wista alam di Kabupaten Semarang kurang diminati. Kedua arah 

pengembangan obyek wisata di Kabupaten Semarang dengan membangun obyek 

wisata restoran dan perhotelan, dan ketiga adalah mengoptimalkan jalur wisata 

yang telah ada untuk membangun paket wisata dan mengoptimalkan potensi 

eksternal untuk menyokong potensi internal obyek wisata alam di Kabupaten 

Semarang. 
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Roni Rokhani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi dan 

Pengembangan Pariwisata di Kota Surakarta” bertujuan untuk mengetahui 

klasifikasi potensi internal dan eksternal obyek wisata di Kota Surakarta, prioritas 

perkembangan obyek wisata di Kota Surakarta, dan mengetahui arah 

pengembangan obyek wisata di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data primer berupa data hasil pengamatan di 

lapangan serta wawancara dengan pihak pengelola obyek wisata dan data 

sekunder hasil yang diperoleh yakni semua obyek wisata yang memiliki potensi 

eksternal dan internal sedang, diperoleh dua kategori klasifikasi potensi eksternal 

yaitu sedang dan tinggi. Prioritas pengembangan pertama adalah Taman Satwa 

Taru Jurug, kedua Taman Hiburan Rakyat Sriwedari dan terakhit Keraton 

Surakarta Hadiningrat, pengembangan dilakukan dengan memaksimalkan sarana 

dan prasarana, menjaga kebersihan obyek, menambah atraksi maupun wahana 

baru dan perbaikan kualitas obyek serta yang dilakukan kerjasama dengan fasilitas 

atau obyek pendukung di sekitarnya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Margiani Hernawati (2003), Adhip 

Prihandoko (2008) dan Roni Rokhani (2013), peneliti memiliki persamaan dan 

perbedaan dalam melaksanakan penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti mengenai potensi dan pengembangan obyek wisata, serta ada 

perbedaan yang terletak pada daerah penelitian dan hasil dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sehingga kajian yang dibahas dalam penelitian memiliki 

perbedaan. Tabel 1.4 berikut merupakan masing-masing ringkasan dari penelitian 

sebelumnya. 
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Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Margiani 

Hernawati 

(2006) 

Analisis Potensi 

dan Pengembangan 

Objek Wisata di 

Kawasan Wisata 

Baturaden 

Kabupaten 

Banyumas 

1. Mengetahui potensi-

potensi yang berada di 

kawasan  wisata 

baturaden 

2. Mengetahui 

pengembangan objek 

wisata di kawasan 

baturaden 

Data primer dan 

sekunder 

(Observasi 

Lapangan) 

1. Objek wisata alam terbagi menjadi 3 klasifikasi 

yaitu objek dengan klasifikasi potensi tinggi adalah 

Lokawisata Baturaden, potensi sedang adalah 

Pancuran Telu, Pancuran Pitu dan Goa Sarabadak 

dan potensi rendah adalah Telaga Sunyi. 

2. Potensi pengembangan objek wisata alam di 

kawasan Baturaden Kabupaten Banyumas memiliki 

prioritas pengembangan, yaitu: Lokawisata 

Baturaden, Pancuran Telu, Pncuran Pitu, Goa 

Sarabadak dan Telaga Sunyi 

Adhip 

Prihandoko 

(2008) 

Analisis Potensi 

Obyek Wisata 

Alam di 

Kabupaten 

Semarang 

1.Mengetahui tingkat potensi 

internal dan eksternal obyek 

wisata alam di Kab. 

Semarang  

2.mengetahuiarah 

pengembangan obyek wisata 

berdasarkan tingkat potensi 

3.Mengetahui permasalahan 

yang menjadi kendala dalam 

pembangunan kepariwisataan 

di Kab. Semarang  

 

Analisis data 

sekunder dan 

observasi 

lapangan  

 

1.Arah pengembangan obyek wisata di Kab. 

Semarang adalah dengan membangun obyek wisata 

restorasi dan perhotelan  

2.Mengoptimalkan jalur wisata yang telah ada untk 

membangun paket wisata serta mengoptimalkan 

potensi eksternal obyek wisata alam di Kab. 

Semarang  
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Lanjutan Tabel 1.4 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

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 

Mengetahui arah 

pengembangan obyek 

wisata di kota 

Surakarta 

Analisis data 

primer dan 

sekunder 

(Observasi 

Lapangan) 

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 ataupun 

wahana baru dan perbaikan kualitas obyek serta 

dilakukan kerjasama dengan fasilitas/objek 

pendukung disekitarnya kecuali TSTJ.   

Asnalita 

Artanti 

Purnaningtyas 

(2018) 

Analisis Potensi 

Obyek Wisata 

yang diKelola 

Oleh Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten Sragen 

Jawa Tengah 

1. Menganalisis potensi 

internal, eksternal dan 

gabungan pada masing-

masing obyek wisata 

yang dikelola Dinas 

Pariwisata Kabupaten 

Sragen, dan 

 

Observasi 

lapangan dan 

wawancara 

mendalam 

1. Obyek wisata yang memiliki potensi gabungan 

dengan kategori kelas tinggi terdapat pada satu 

obyek wisata yakni Museum Purbakala Sangiran, 

dan dua obyek wisata dengan kategori kelas 

sedang pada obyek wisata Pemandian Air Panas 

Bayanan dan Kolam Renang Kartika serta satu 

obyek wisata dengan kategori kelas rendah adalah 
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Lanjutan Tabel 1.4 

  2. Mengetahui strategi 

pengembangan obyek 

wisata yang dikelola 

Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sragen 

untuk menjadikan 

obyek wisata yang 

unggul berdasarkan 

tingkat potensi dan 

menurut Dinas 

Pariwisata. 

 

 obyek wisata Gunung Kemukus. 

2.Srategi atau arah pengembangan obyek wisata 

memperbaiki dan menambah fasilitas pelengkap 

dan penunjang di lokasi obyek wisata, 

mengadakan kembali promosi agar obyek wisata 

lebih dikenal oleh publik lewat media massa dan 

mengembangkan obyek wisata yang potensial 

yang sudah masuk dalam wisata Nasional dan 

Internasional. 

 

Sumber: Penulis, 2018
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1.6 Kerangka Penelitian 

Perkembangan sebuah wisata tidak lepas dari beberapa stakeholder. 

Adapun stakeholder yang terlibat adalah dinas pengelolaan pariwisata setempat, 

team pengelola lapangan dalam wisata tersebut serta peran peneliti untuk 

mengungkap potensi dan faktor apa yang menghambat wisata tersebut tidak 

berkembang. Perkembangan obyek wisata dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendukung, seperti aksesibilitas, kelengkapan sarana pra-sarana dan lain 

sebagainya. Beberapa faktor tersebut apabila salah satu tidak diperhatikan  

menjadi poin minus tersendiri bagi obyek wisata tersebut, sehingga para 

pengunjung akan merasa tidak puas ketika mengunjungi lokasi tersebut. 

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah dijabarkan di telaah pustaka 

dalam penelitian ini, maka dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang kurang dan 

perlu untuk mendapatkan perhatian khusus oleh beberapa stakeholder tersebut, 

sehingga dapat diperbaiki bersama-sama sehingga potensi yang ada pada suatu 

wisata akan berkembang. Pengukuran faktor internal dan eksternal dengan 

pendekatan skoring RIPPDA akan menghasilkan suatu hasil yang dapat 

merumuskan rekomendasi pembangunan demi tercapainya titik maksimal 

berkembangnya sebuah wisata yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki 

oleh obyek wisata dan sebagai penentu strategi pengembangan wisata 

menggunakan analisis SWOT. 

1.7  Batasan Operasional 

Analisis : Merupakan aktivitas membandingkan, menghubungkan 

atau mengkaitan sebab akibat sebagai kemampuan 

menguraikan suatu informasi menjadi komponen yang 

lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami 

(Penulis, 2018). 

Observasi : Kegiatan mengamati secara langsung pada lokasi obyek 
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yang akan diteliti untuk melihat keadaan yang 

sesungguhnya dilapangan dan dicocokan dengan lembar 

observasi (Penulis. 2018). 

Pariwisata : Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (UU No.9 

tahun 1990).  

Kepariwisataan : Segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. Artinya semua kegiatan dan 

urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, 

pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik 

yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan 

masyarakat (UU No.9 tahun 1990). 

Wisatawan : Orang yang melakukan kegiatan wisata. 

Potensi wisata : Segala macam bentuk sumber daya yang terdapat di suatu 

daerah tertentu yang bisa diramu dan dikembangkan 

menjadi suatu aneka atraksi wisata (Pendit, 1999). 

Potensi Internal : Potensi wisata yang dimiliki oleh obyek itu sendiri yang 

meliputi komponen, kondisi obyek, kualitas obyek dan 

dukungan bagi pengembangan (Sujali, 1989). 

Potensi 

Eksternal 

: Potensi wisata yang mendukung pengembangan suatu 

obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 

Obyek wisata : Suatu tempat yang mempunyai keindahan dapat dijadikan 

sebagai tempat hiburan bagi orang-orang yang berlibur, 

dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani dan 

menumbuhkan cinta keindahan alam (Oka A Yoeti, 

1985). 

 


