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BAB I 
PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

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. Pengembangan kawasan wisata harus 

merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat 

diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. 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 memperoleh 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 
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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 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). 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi jasa 

memiliki prospek yang cerah, namun dewasa ini belum memperlihatkan peranan 

yang sesuai dengan harapan dalam prospek pembangunan di Indonesia. Pada era 

globalisasi ini, pembangunan pariwisata dijadikan prioritas utama dalam 

menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata bukan hanya 

untuk wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakkan kepentingan 

wisatawan dalam negeri. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata berupa kekayaan 

alam yang indah, keragaman flora fauna, seni budaya, peninggalan sejarah, 

bendabenda purbakala serta kemajemukan budaya 

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah parawisata yang 

mempunyai potensi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan-pertumbuhan 

sektor prioritas dan unggulan dalam pembangunan perekonomian Bengkulu 

diikuti dengan pembangunan sektor lain yang berwawasan pariwisata dan 

diarahkan pada pengembangan sarana penunjang dan pendukung kepariwisataan 

dari seluruh sektor terkait di berbagai daerah- daerah provinsi bengkulu seperti 

kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Kabupaten Bengkulu Selatan 

sebagai salah satu kabupaten yang secara administratif termasuk dalam wilayah 

Provinsi Bengkulu, memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam dan berbagai 

potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan. 

Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Seluma, sebelah timur dengan Provinsi Sumatera 

Selatan, sebelah selatan dengan Kabupaten Kaur, dan sebelah barat dengan 

Samudera Indonesia, terletak pada koordinat garis lintang dan garis bujur, yaitu 
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03°49’55,66” LS - 04°21’40,22” LS dan 101°17’27,57” BT - 102°59’40,54” BT. 

Berdasarkan topografinya Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada tiga jalur, 

jalur pertama klasifikasi daerah dataran rendah: 0 – 100 meter di atas permukaan 

laut dengan luas mencapai 50,93 persen, jalur kedua klasifikasi daerah berbukit : 

100 – 1.000 meter di atas permukaan laut dengan luas mencapai 43 persen, 

sedangkan jalur ketiga terletak di sebelah Utara – Timur sampai ke puncak bukit 

barisan dengan luas mencapai 6,07 persen. Sektor kepariwisataan yang ada di 

Bengkulu Selatan terus dibangun oleh pemerintahan untuk mencapai kemajuan 

wisata yang lebih bagus dan nyaman untuk dikunjungi. Salah satu obyek wisata 

yang menjadi andalan di Bengkulu Selatan adalah pantai duayu sekundang atau 

sering disebut pantai pasar bawah yang terletak dalam wilayah kota Manna 

kurang lebih dengan jarak tempuh 3 km dari pusat kota, di sekitar pantai ini juga 

terdapat kolam renang, lapangan tenis dan TPI (tempat pelelangan ikan), pantai 

dengan gelombang sedang ini mempunyai daya tarik bagi wisatawan lokal dan 

domestik. Orang-orang beranggapan kalau belum ke pantai pasar bawah maka 

belum sampai di kota Manna kota kenangan. Contoh obyek wisata lainnya adalah 

Meriam Honisuit Manna, Obyek Wisata Bendungan Air Nipis, Air Terjun 

Geluguran, Pantai Bengkenang, Wisata Muara Kedurang, Gua Suluman 

Kedurang, Sepit Kencing, dan pemandangan yang masih alami.  

   Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten tidak semuanya diminati 

dan dikunjungi para pengunjung. Berdasarkan data dari Kabupaten Bengkulu 

Selatan 2016 objek wisata yang paling sering dikunjungi domestik diantaranya 

adalah objek Wisata Pantai Pasar Bawah, Sepit Kencing, Pantai Bengkenang, 

Meriam Honisuit Manna, Taman Rekreasi Remaja,Tebat Rukis, Bendungan Batu 

Balai. Otonomi daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu untuk 

menggelola perekonomiannya sendiri, sehingga pengembangan sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang dinilai dapat memberikan sumbangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan. Tabel 1.1 berikut merupakan 

data pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan. 
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Tabel. 1.1 Data Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan 

Tahun Pantai 
Pasar 
Bawah 

Tebat 
Rukis

 

Taman 
Rekreasi 
Remaja 

Sepit 
Kancing

Pantai 
Bengkenang 

 
 

Meriam 
Honisuit 
Manna 

Bendungan 
Batu Balai

2012 10.544 768 785 720 787 782 1.003 
2013 11.814 1.135 895  820 889 1.072  1.600  
2014 12.518 1.542 979  856 930 965 1.408  
2015 13.540 2.016 1.150  1.003  1.150 1.004 1.987 
2016 14.721 3.265 1.256 1.202 1.254 979 1.576 

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan,2016 

 

Tabel 1.1 mengenai pertumbuhan kunjungan ke obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Bengkulu Selatan, 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. Pembangunan sebagai usaha untuk 

meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor 

ekonomi saja, melainkan seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya aspek 

rekreasi. Salah satu bentuk rekreasi tersebut adalah dengan melakukan kunjungan 

ke obyek wisata. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki berbagai daya tarik 

wisata yang banyak baik berupa wisata budaya, sejarah, alam dan pendidikan. 

Obyek wisata yang berada di Bengkulu Selatan mempunyai daya tarik tersendiri. 

Secara detail mengenai deskripsi dan potensi wisata masing-masing objek dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 berikut. 
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Tabel. 1.2 Deskripsi dan Potensi Objek Wisata di Kabupaten  

Bengkulu Selatan 

Nama Daya Tarik 

Wisata 
Lokasi 

Jarak Ke Pusat 

Kota 

Pantai Pasar Bawah  

 

Jalan.Letnan Duayu, 

Kecamatan Pasar Manna  
 3,5km 

Tebat Rukis  

 
Jalan. Jendral Sudirman   7km 

Taman Rekreasi Remaja 

 

 

Sepit Kancing 

Jalan.Letnan Jahidin, 

Mandiangin Kecamatan 

Pasar Manna 

Desa Sukarami, Seginim 

 2km 

 

 

 12km 

Pantai Bengkenang 

 

Meriam Honisuit Manna 

 

Bendungan Batu Balai 

Desa Ketaping Manggul, 

Manna 

Pagar Dewa, Manna 

 

Desa Sukarami, Kecamatan 

Seginim 

 8km 

 

 6km 

 

 10km 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Bengkulu Selatan,2016 

 

Pantai pasar bawah adalah salah satu obyek wisata pantai yang berada di 

Kecamatan pasar manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pantai pasar bawah ini 

yang terletak dalam wilayah kota manna kurang lebih jaraknya dari kota sekitar 

3,5km dari pusat kota, di sekitar pantai ini menyimpan pemandangan eksotis khas 

dari Kabupaten Bengkulu Selatan, disekitar pantai ini juga terdapat kolam 

berenang, lapangan tenis, kebun binatang dan taman permainan anak-anak kecil. 

Aliran air berwarna biru dengan deburan ombak yang menggelegar sangat 

mempesona, ditambah sentuhan bebatuan semakin membuat suasana pantai 

sangat alami. Pantai pasar bawah berlokasi di jalan letnan. Duayu Kecamatan 

pasar manna, kelurahan pasar bawah. pantai pasar bawah ini sendiri merupakan 

pantai yang paling sering di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar kota, 

karena merupakan pantai utama yang ada di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Pantai pasar bawah ini sendiri mendapat sebuah perhatian dari pemerintah dinas 
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kepariwisataan Bengkulu Selatan dan pemerintah kota dalam pengembangan 

kemajuan kedepanya. Bila kita lihat dari tempatnya pantai ini tidak jauh dari 

jangkauan kekotanya dan tempat wisata buatan lainya seperti yaitu sekundang 

arena dan sport center arena.  

Tebat rukis adalah tebat yang terletak di jalan jendral sudirman yang 

berada di jalur lintas Bengukulu-Lampung. Obyek wisata ini sendiri mudah untuk 

para pengunjung untuk mencapai suatu lokasi tersebut berada di pinggir jalan raya 

sangat mudah dijumpai, menyajikan ketenangan terlebih lagi tepat bersebelahan 

dengan masjid rukis, tempat ini adalah taman rekreasi yang menyajikan spot foto 

yang sangat menarik. Pasalnya terdapat jembatan yang menghubungkan ke 

seberang dari pinggir kolam raksasa ini. Bukan hanya dalam berliburan sama 

keluarga, pengunjung biasanya juga menikmati dan ingin memancing di tebat 

rukis ini juga bisa dan menikmati ketenangan suasana di sekitar sambil 

menyalurkan hobi tentu pasti sangat menyenangkan. 

Taman rekreasi remaja adalah taman yang terletak jalan belakang gedung 

mandiangin kecamatan pasar, dengan jarak kekotanya lebih dan kurangya 2 km. 

Taman rekreasi remaja ini sendiri merupakan tempat wisata di Bengkulu Selatan 

ini memang pas banget, karena yang datang kebanyakan para remaja dan tidak 

menutupi untuk tetap cocok buat wisata keluarga. Taman remaja ini lokasinya 

tepat berada di pinggir pantai, jadi kamu bisa bersantai mendengarkan deburan 

ombak dan semilirnya angin. Bagi yang takut kepanasan jangan khawatir 

rindangnya pepohonan yang ada di taman remaja siap untuk melindungi kamu 

dari terik panas matahari. Wawasan yang cukup menarik ketika kamu di taman 

remaja, yakni adanya bunker peninggalan tentara Jepang yang kini sudah menjadi 

cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah. Lokasi taman remaja juga sangat 

mudah dijangkau, yang berada di Kecamatan pasar manna, tepatnya di kelurahan 

belakang gedung. 

Sepit Kancing adalah Nama “Lubuk Sepit Kancing” ini berasal dari letak 

lokasi tersebut yang yang terdiri dinding batu cadas raksasa sempit dan terpisah 

yang membentengi aliran sungai. tujuan dinding itu membuat sungai terlihat 

sempit, itu alasannya dinamakan “sepit” yang berarti sempit dan “kancing” sendiri 

berarti “kunci”, karena cadas batu tersebut mengunci aliran sungai. Objek wisata 

ini cukup jauh bagi pengunjung yang berada di Kota Bengkulu, karena 
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membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk menuju kesana. Lokasi objek wisata ini 

berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan air nipis tepatnya di desa 

sukarami. Sewaktu tibanya di desa sukarami, pengunjung harus berjalan selama 1 

jam untuk menuju ke lubuk sepit dikarenakan akses jalan ke sana masih berupa 

jalan setapak dan harus melewati kebun-kebun yang terbentang disepanjang jalan. 

Aktifitas dan usaha yang di perjuangkan selama perjalanan akan terbayarkan 

dengan suasana yang begitu sejuk dan indahnya pemandangan lubuk sepit. Air 

yang bersih dan segar yang membentuk seperti kolam jernih menjadikan lokasi ini 

spot yang sangat menarik untuk berenang di alam liar dan terbuka. 

Pantai Bengkenang yang ada di Bengkulu Selatan, tepatnya di Desa 

Bengkenang Kecamatan Manna ini kini telah dirubah menjadi tempat wisata 

kekinian yang ramai pengunjung. Mulai dari anak-anak, remaja, kalangan dewasa, 

dan keluarga-keluarga pun kini banyak yang menikmati pemandangan di pantai 

bengkenang ini tempat wisata kekinian di pantai bengkenang ini, sangat 

disayangkan jika pantai hanya menjadi tempat biasa dan tempat orang-orang desa 

sekitar mencari batu dan pasir sebagai mata pencarian mereka saja. pengolahan 

pantai ini dijaga dan dibuat kreasi-kreasi yang kreatif yang indah, maka orang-

orang sekitar tidak perlu pergi jauh-jauh hanya untuk melihat wisata pantai yang 

kekinian lagi yang telah tersedia di area pantai bengkenang.  

Meriam Honisuit Manna adalah merupakan senjata buatan Inggris. Senjata 

ini dibawa oleh Jepang saat menjajah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi 

Bengkulu. Honisuit memiliki panjang laras sekitar 3,4 meter, bobot meriam 

mencapai 2,2 ton, dengan kaliber 19 sentimeter. Meriam ini dibawa oleh tentara 

Jepang ke Kota Manna, ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 1942 

untuk menjaga pertahanan garis pantai Bengkulu Selatan dari ancaman musuh 

Jepang saat itu, meriam ini dilengkapi oleh beberapa meriam lain yang memiliki 

lebih dari tiga laras (multi laras), namun hingga kini tak diketahui secara pasti di 

mana senjata meriam multi laras itu. 

Bendungan batu balai adalah batu balai, demikian warga setempat 

menyebut objek wisata ini. Posisinya berada di ulu dusun Sukarami Kecamatan 

air nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Jarak tempuhnya dari Kota Manna 

Ibukotanya Kabupaten Bengkulu Selatan, kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan 

menggunakan motor ataupun mobil. Akses jalannya full aspal, dan tak banyak 
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lubang jalan yang ditemui, alias 75 persen mulus. Batu balai juga menyimpan 

nilai historis lain, karena di sini masih terdapat sebuah bendungan peninggalannya 

si kompeni Belanda dulu. proses aliran air dari bendungan peninggalan Belanda 

ini, sampai saat ini masih digunakan sob oleh warga sekitar. Selebihnya, suasana 

alam yang demikian segar dan asri, menjadi nilai plus saat kita ingin mandi 

ataupun sekedar berendam sembari bersantai. 

Pengembangan sebuah daya tarik wisata-wisata yang ada di Kabupaten 

Bengkulu Selatan, pada dasarnya belum tersusun dengan baik dilihat dari kualitas 

daya tarik wisatanya, baik itu ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana serta 

aksesbilitas.telah melihat latar belakang seperti yang sudah dijelaskan maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “ANALISIS 

PENGEMBANGAN POTENSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN 

BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU”.   

        

1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui 

beberapa rumusan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. bagaimana potensi obyek wisata di  Kabupaten Bengkulu Selatan, dan 

2. bagaimanakah strategi pengembangan objek wisata di Kabupaten 

Bengkulu Selatan agar menjadi kawasan wisata yang unggul? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dari tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. menganalisis potensi objek wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan 

2. menganalisis arah pengembangan objek wisata di Kabupaten Bengkulu 

Selatan agar menjadi kawasan wisata yang unggul. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah: 

1. sebagai syarat menempuh program serjana S-1 Geografi di fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
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2. sebagai sumber informasi mengenai potensi daya tarik obyek wisata di 

Kabupaten Bengkulu Selatan, dan 

3. sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pengembangan obyek 

wisata di Kebupaten Bengkulu Selatan. 

1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 
Geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan 

kausal genjala-genjala muka bumi dan pariwisata-pariwisata yang terjadi di muka 

bumi baik yang fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta 

permasalahanya melalui pendekatan holistik melalui kajian keruangan, 

kewilayahan, ekologi, dan sistem serta historis untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis, struktur, pola, fungsi dan proses interelasi, interaksi, interpendensi, 

dan hubungan timbal balik dari serangkaian gejala dari kehidupanya manusia 

dalam kegiatan dengan keadaan lingkunganya di permukaan bumi. (Alfandi, 

2001).  

Pariwisata pada hakekatnya perjalanan yang dilakukan oleh seseorang suatu 

tempat untuk bertujuan bersenang-senang atau hanya sekedar refresing. Pariwisata 

sebagai saling berhubungannya mengadakan perjalanan dan tinggal untuk 

sementara di tempat tujuan dengan maksud untuk mengisi waktu luang atau 

rekreasi. Berdasarkan pengertian diatas maka dalam pariwisata mengandung unsur 

orang sebagai pelaku, perjalanan, waktu atau lamanya meninggalkan tempat asal, 

tujuan dan maksud, daerah tujuan yang mempunyai daya tarik (Soebagyo, 2012).     

Pada dasarnya sektor parawisata di Indonesia merupakan salah satu sektor 

ekonomi jasa yang memiliki prospek yang cerah, tetapi hingga saat ini belum 

memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan 

di Indonesia. dengan meningkatkan kepariwisataan, sangat terkait antar barang 

berupa obyek wisata sendiri yang dapat dijual dengan serana prasarana yang 

mendukungnya yang terkait dalam industri parawisata. Ketersediaan fasilitas dan 

serana prasarana serta aksebilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam 

pengembangan parawisata. Parawisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan di 
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daerah tertentu, dibandingkan dengan parawisata lain parawisata membutuhkan 

investasi yang relatif lebih besar dalam membangun serana prasarana.  

Langkah dalam menentukan suatu obyek wisata untuk dapat dikembangkan, 

sebelumya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan dalam 

menghasilkan pembangunan obyek wisata yang optimal. Oleh karena itu potensi 

yang perlu diperhatikan sebagai berikut ini : 

1.  seleksi terhadap potensi, dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi 

dan kawasan wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai 

dengan ketersedianya dana. 

2.  evaluasi letak potensi, terhadap wilayah mempunyai latar belakang 

pemikiran ada atau tidaknya pertantangan atau kesalah pahamam antar 

administrasi yang terkait. 

3.  pengukuran jarak antar potensi, merupakan suatu informasi tentang jarak 

antar potensi, sehingga perlu adanya peta persebaran obyek wisata.  

strategi pengembangan parawisata, langkah-langkah atau rencana yang 

dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi parawisata yang ada di 

suatu kawasan. Cara yang dilakukan untuk dapat berubah melakukan perbaikan 

terhadap infrastruktur yang ada, baik itu fisik maupun nonfisik, bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masnyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan 

wisata.  

 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 
         RIO Nur Desnanto (2013), melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Potensi Wisata Alam Untuk Pengembangan wisata di Kabupaten Karanganyar” 

bertujuan untuk mengetahui potensi obyek wisata alam di kabupaten karanganyar, 

mengetahui permasalahan yang menjadi kendala dalam keparawisataan alam 

Kabupaten Karanganyar dan menganalisis potensi obyek yang dapat 

dikembangkan pada obyek yang belum dikeloka. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah variasi 

tingkat potensi wisata alam yakni potensi tinggi, sedang dan rendah, potensi 

obyek wisata alam baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola semua 

memiliki permasalahan yang menjadi kendala-kendala dalam melakukan 
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pengembangan dan obyek wisata yang belum dikelola serta berpotensi untuk 

dikembangkan yaitu Air Terjun Gumeng dan Tlogo Madirdo. 

        Ardhianto Eko Prabowo (2014), Melakukan penelitian berjudul “ Analisis 

Potensi Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana dan Pantai Slamaran Indah Kota 

Pekolangan bertujuan untuk mengetahui potensi obyek wisata dan program 

pemerintah dalam pengembangan parawisata di pantai Pasir Kencana dan Pantai 

Slamaran Indah, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pengembangan pantai pasir kencana dan Pantai Slamaran Indah serta mengetahui 

cara atau metode dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan 

parawisata pantai pasir kencana dan pantai Slmaran indah. Metode yang 

digunakan adalah analisis data sekunder. Hasil dari penelitian adalah, pantai pasir 

kencana mempunyai potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pantai 

slamaran indah, dengan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan parawisata di Kota Pekalongan yaitu: menyediakan dan 

mengembangkan berbagai sarana penunjang parawisata yang dapat memberikan 

kenyamanan pada para wisatawan, memperbaiki aksebilitas menuju obyek wisata, 

meningkatkan, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan 

promosi produk obyek wisata pantai di Kota Pekalogan. 

        Riska Dian Arifiana (2015), melakukan penelitian berjudul” Analisis 

Potensi Obyek Wisata Alam Kota Semarang” bertujuan untuk mengetahui tingkat 

potensi internal dan eksternal obyek wisata alam di Kabupaten Semarang, 

mengetahui arah pengembangan berdasarkan tingkat potensi dan mengetahui 

permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan kepariwisataan di 

Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini adalah, pertama obyek wisata alam di 

Kabupaten Semarang memiliki potensi untuk dikembangkan, namun terdapat 

kendala karena rendahnya potensi eksternal hampir sama semua obyek wisata, 

sehingga obyek wisata alam di Kabupaten Semarang kurang begitu diminati. 

kedua, arah pengembangan obyek wisata di Kabupaten Semarang adalah dengan 

membangun obyek wisata. dilihat tabel 1.3 merupakan ringkasan penelitian 

sebelumnya berikut ini:  
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Tabel 1. 3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil 

Rio Nur 

Desnanto 

(2013) 

Analisis 

Potensi 

Obyek 

Wisata 

Alam untuk 

pengembang

an Wisata 

Kabupaten 

Karanganyar  

‐ Mengetahui 

Potensiobyek 

wisata alam 

Kab. Karang 

Anyar  

‐ Mengetahui 

permasalahan 

yang menjadi 

kendala 

‐ Menganalisis 

potensi obyek 

yang dapat 

dikembangkan

Analisis 

data 

sekunder  

‐ Klasifikasi potensi

obyek wisata alam

terbagi menjadi tiga,

yaitu tinggi,sedang,

dan rendah 

‐ Potensi alam yang

sudah maupun

belum dikelola

mempunyai masalah

yang menjadikan

kendala dalam

pengembangan 

‐ Obyek wisata yang

belum dikelola

adalah Air Terjun

Gumeng dan Tlogo

Madiro 

Ardhianto 

Eko 

Prabowo 

(2014) 

Analisis 

Potensi 

Obyek 

Wisata 

Pantai pasir 

Kencana 

dan Pantai 

Slamaran 

Indah Kota 

Pekalongan 

Mengetahui 

Potensi obyek 

wisata di Pantai 

Pasir Kencana 

dan Pantai 

Slamaran Indah 

-Mengetahui 

permasalahan 

yang menjadi 

kendala dalam 

pengembangan 

kepariwisataan 

-Analisis 

data 

sekunder 

-Pantai pasir kencana

mempunyai potensi

yang lebih tinggi di

bandingkan Pantai

Slamaran Indah 

-Langkah yang harus

dilakukan dalam

pengembangan antara

lain menyediakan dan

mengembangankan 

serana penunjang

yang dapat
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memberikan 

kenyamanan pada

wisatawan, 

meningkatkan SDM,

mengembangkan 

kelembagaan yang

mendukung 

pembangunan obyek

wisata pantai 

Riska Dian 

Arifiana 

(2015) 

-Analisis 

Potensi 

Obyek 

Wisata 

Alam di 

Kab. 

Semarang 

-Mengetahui 

Klasifikasi 

potensi obyek 

wisata Kab. 

Semarang 

-Mengetahui 

permasalahan 

yang menjadi 

kendala dalam 

pembangunan 

kepariwisataan 

di Kab. 

Semarang 

-Analisis 

data 

sekeunder 

dan 

observasi 

lapangan. 

-Arah pengembangan

-obyek wisata di kab.

Semarang adalah

dengan membangun

obyek wisata

restonasi dan

perhotelan  

-Mengoptimalkan 

jalur wisata yang

telah ada untuk

membangun paket

wisata serta

mengoptimalkan 

potensi eksternal

obyek wisata alam

Kab. Semarang  

 

Rahmat Tri 

Oktapian 

(2018) 

-Analisis 

Pengembang

an Potensi 

Obyek 

wisata di 

Kecamatan 

- Mengetahui 

potensi obyek 

wisata di 

Kec.pasar 

manna 

-Mengetahui 

-Analisis 

data 

Sekunder 

dan 

Obeservasi 

Lapangan 

-Potensi obyek wisata

alam di Kabupaten

Bengkulu Selatan di

bagi menjadi 3 tingkat

perkembangan tinggi,

sedang dan rendah. 
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Pasar 

Manna 

Kabupaten 

Bengkulu 

Selatan 

arah 

pengembangan 

potensi obyek 

daya Tarik 

wisata pantai 

dan taman 

rekreasi di 

kecamatan 

Pasar Manna. 

- Mengkaji potensi

internal maupun

eksternal pariwisata

sehingga diketahui

arah pengembangan

kepariwisataan alam

diKabupatenBengkulu 

Selatan. 

 

 

1.6  Kerangka Penelitian 
Pengembangan daya tarik wisata di Indonesia sangat diperlukan dalam 

perkembangan parawisata nasional dan dapat berfungsi sebagai aguan pemerataan 

pembangunan di daerah yang sekaligus untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata. Kawasan obyek wisata 

sangat diperlukan dalam kerangka pengembangan parawisata sehingga dapat 

berfungsi sebagai serana pemerataan pembangunan, strategi pengembangan obyek 

untuk menjadikan kawasan yang perlu dikaji.  

Kabupaten Bengkulu selatan ini yang mana memiliki daya tarik obyek 

wisata yaitu, Pantai pasar bawah, Taman rekreasi remaja, Sepit Kancing, 

Bendungan Batu Balai, Meriam Honisuit Manna , Pantai Bengkenang dan  Tebat 

Rukis. Penelitian ini merupakan sebuah kajian mengenai potensi internal dan 

potensi eksternal obyek wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indikator 

potensi internal sebagai berikut: kualitas obyek wisata, potensi kawasan obyek 

wisata alam dan dukungan pengembangan kawasan obyek wisata penunjang( 

kawasan penunjang budidaya dan kawasan penunjang buatan). Proses pengolahan 

obyek wisata, fenomena geografi yaitu kondisi fisik harus ada, maka 

pembangunan parawisata harus memperhatikan kawasan obyek dan lingkunganya 

supaya terjadi keseimbangan alam sehingga dapat terjaga kelestarianya, selain itu 

juga dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah, untuk membangun 

kepariwisataan dan meningkatkan kesejahteraan daerah sekitar.  
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Pengembangan daya tarik dapat dilakukan melalui identifikasi potensi 

daya tarik wisata maupun menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, 

opportunitis, threat) Analisis Swot adalah suatu metode yang berusaha 

mempertemukan seluruh aspek-aspek kelemahan, kekuatan, peluang, dan 

ancaman yang ada pada daya tarik wisata- wisata yang terdapat di Kabupaten 

Bengkulu Selatan. Sehingga dapat disusun strategi pengembangan yang sesuai 

dengan daya tarik wisata alam tersebut. 

 

1.7  Batasan Operasional 

Pariwisata, adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk 

berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata 

untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam (Oka.A.Yoeti, 1996). 

Pengembangan pariwisata, dapat diartikan sebagai kegiatan dalam 

meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong 

kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri industri sampingan lainnya, 

memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan, 

meningkatkan persaudaraan nasional dan internasional (Oka.A.Yoeti, 1997). 

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya 

tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara 

waktu tinggal di tempat yang didatanginya (Soekadijo, 1997). 

Pengembangan daya tarik wisata, adalah segala upaya dalam mengembangkan 

daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga 

keberlanjutan dan meninkatkan kualitas serta daya saing produk untuk 

menarik pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru 

(RIPPARPROV,2012). 

Daya tarik wisata, adalah segala sesuatu yang memilik keunikan, keindahan, dan 

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata (RIPPARPROV 

2012). 
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Wisatawan, adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya 

tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara 

waktu tinggal di tempat yang didatanginya (Soekadijo, 1997). 

Obyek wisata alam, adalah bentuk atau wujud dari obyek ini berupa 

pemandangan alam seperti bentuk lingkungan pegunungan, lingkungan pantai 

atau perairan, lingkungan hidup berupa kehidupan flora dan fauna atau bentuk 

yang lain (Sujali, 1989). 

Potensi (wilayah), adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang telah dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil 

karya manusia itu sendiri (Sujali, 1989). 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




