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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Potensi Objek Wisata di Kawasan Ra-nget 

 Penilaian potensi objek wisata di Kawasan Ra-nget didasarkan pada hasil 

survei lapangan yang telah dilakukan dengan melalui berbagai macam tahapan 

atau proses diantaranya adalah melalui proses indentifikasi kondisi objek wisata di 

lapangan, pemberian skor pada parameter objek wisata dan yang terakhir 

melakukan kegiatan klasifikasi potensi objek wisata. Klasifikasi potensi objek 

wisata dilakukan terhadap potensi internal objek wisata, potensi eksternal objek 

wisata, potensi pendukung objek wisata dan potensi gabungan objek wisata. Hasil 

akhir dari potensi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni kategori potensi rendah, 

kategori potensi sedang, dan kategori potensi tinggi. 

 Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Srijono dan Nadia (2013) 

dalm penelitiannya mengenai pengembangan lingkungan kars Gua Urang sebagai 

lokasi objek wisata alam. Adapun variabel yang digunakan untuk penilaian 

potensi zonasi dan pengembangan objek wisata meliputi tujuh komponen 

lingkungan yang terdiri dari keberadaan mataair, kualitas air tanah, morfologi 

khas bentangalam kars, kedalaman air tanah, litologi batu gamping, zone 

seser,dan rawan bajir. Selanjutnya setiap komponen tersebut secara subyektif 

kuantitatif ditetapkan kisaran, bobot, dan intensitas. Hasil perkalian antara angka 

bobot, dan intensitas, merupakan nilai dari zone pengembangan wilayah Gua 

Urang. 

  Berdasarkan metode penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dan 

melihat penelitian yang sudah dilakukan oleh pakar atau peneliti sebebumnaya, 

pemanfaatan metode skoring dan klasifikasi sudah umum atau lazim digunakan 

dalam penentuan atau penilaian potensi objek wisata. Potensi objek wisata di 

Kawasan Ra-nget terbagi menjadi 4 bagian potensi yakni potensi internal, potensi 

eksternal, potensi pendukung dan potensi gabungan. 

5.1.1. Potensi internal objek wisata 

Penelaian potensi internal di dasarkan atas beberapa macam variabel atau 

indikator diantaranya adalah variabel kualitas objek wisata yang meliputi : (daya 

tarik objek wisata, kekuatan antraksi komponen objek wisata, kegiatan wisata di 
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lokasi wisata, dan keragaman atraksi pendukung), variabel kondisi objek wisata 

yang meliputi: (kondisi fisik objek wisata secara langsung, kebersihan lingkungan 

objek wisata, dan keterkaitan antar objek), dan variabel dukungan pemgembangan 

objek yang meliputi: (ketersediaan, lahan dan pengembangan dan promosi objek 

wisata). Semua variabel tersebut digunakan untuk mengindentifikasi kondisi riil 

objek wisata di lapangan kemudian dilakukan skoring dan klasifikasi. Nilai skor 

terendah adalah 1 dan tertinggi adalan 3. Adapun hasil dari identifikasi variabel 

terhadap objek wisata di lapangan dan hasil skoringnya dapat dilihat pada Tabel 

5.1. 

Tabel 5.1. Hasil Skoring dan Klasifikasi Potensi Internal Objek Wisata di 

Kawasan Ra-nget Tahun 2017 

Nama Objek                    Potensi Internal                        Total             Klas            

Wisata                    KO              KOW         DPO             Kkor 

                                  A    B   C   D   E    F    G   H    I                                                                 

Air terjun Sepo           2     2    2   3    3   2    2    2    2       20              Tinggi 

Air terjun Wang tong  2     2    2   3     3  2   2    2    2        20             Tinggi 

Air terjun Tok etam     2     2    2   3    3   2   2    2    2       20              Tinggi                 

Sember : Analisis Data, 2017 

Keterrangan : 

KO       : Kualitas objek 

KOW   : Kondisi Objek Wisata 

DPO     : Dukungan pengembangan objek  

A          : Daya tarik utama objek wisata 

B          : Kekuatan antraksi komponen objek wisata 

C          : Kegiatan wisata di lokasi wisata 

D          : Kerangaman atraksi pedukung 

E          : Kondisi fisik objek wisata secara langsung 

F          : Kebersihan lingkungan objek wisata 

G         : Keterkaitan antara objek 
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H         : Ketersediaan lahan 

I          : Pengembangan dan promosi objek wisata 

 Berdasarkan Tabel 5.1 dapat kita ketahui bahwa semua objek wisata di 

Kawasan Ranget berdasarkan potensi internal memiliki tingkat potensi yang 

tinggi. Hasil ini sebabkan semua objek wisata di kawasan telah dikembangkan 

dengan baik. Selain itu semua objek wisata yang ada merupakan bagian dari 

Kawasan Objek Wisata Ra-nget. 

  Adapun faktor  atau variabel yang berpengaruh terhdap tingginya potensi 

internal pada objek wisata di Kawasan Ra-nget diantaranya adalah faktor kondisi 

objek wisata, yakni banyak objek wisata yang menarik, sehingga menbuat yang 

wisatawan ingin berkali-kali berkunjung, kombinasi komponen alami atau buatan 

bersifat menimati objek tersebut memiliki lebih dari 2 macam antraksi 

pendukung, objek wisata masih alami dan belum mengalami kerusakan. Selain itu 

objek lain adalah objek wisata bersifat parallel karena terdapat dukungan objek 

wisata lain, luas lahan untuk pengembangan masih luas dan objek sudah 

dikembangan dan sudah terpublikasikan (aktual) dengan baik. 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar objek wisata di Kawasan 

Ra-nget masih bersifat alami. Secara spsial tingkat potensi internal pariwisata di 

Kawasan Ra-nget dapat di lihat pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. Peta Potensi Internal Objek Wisata di Kawasan Ra-nget Tahun 2017 
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5.1.2. Potensi eksternal objek wisata 

 Penilaian potensi di dasarkan atas beberapa macam variabel indikator 

diantaranya adalah variabel dukungan pengembangan objek yang meliputi: ( 

keterkaitan atar objek wisata, dukungan objek wisata, dan kelengkapan objek 

wisata), variabel aksesibilitas objek wisata yang meliputi: (waktu tempuh terhadap 

ibukata, ketersediaan angkutan umum untuk menuju objek wisata, dan prasana 

jalan menuju lokasi objek wisata), variabel fasilitas penujung objek wisata yang 

meliputi: (ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik dasar,dan 

ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial wisata), dan variabel 

ketersediaan pelengkap objek wisata. Semua variabel tersebut digunakan untuk 

mengidentifikasi kondisi riil objek wisata lapangan kemudian dilakukan skoring 

dan klasifikasi. Nilai skor terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 3. Adapun hasil 

dari identikasi variabel terhadap objek wisata di lapangan dan hasil skoringnya 

dapat dilihat pada Tabel 5.2 

Tabel 5.2 Hasil Skoring dan Klasifikasi Potensi Eksternal Objek Wisata di 

Kawasan Ra-nget Tahun 2017 

Nama Objek                              Potensi Eksternal                            Total               

Klas 

Wisata                         DPO            Aks          FPO         FP             Skor 

                                     J     K     L    M     N     O     P     Q      R   

Air terjun Sepo            2     2      2     2       2        3    3     3       3       22    Tinggi             

Air terjun Wang Tong 2     2      2     2       2        3    3     3       3        21   Sedang      

Air terjun Tok Etam    2     2      2     1       2        3    3     2       2        20    Rendah    

Sumber : Analisis, 2017 

Keterangan: 

DPO    :  Dukungan pengembangan objek 

Aks     :  Aksesibilitas 

FPO    :  Fasilitas pendukung objek 

FB      :  Fasilitas Pelengkap 

J         :  Keterkaintan antar objek 
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K         :  Dukungan paket wisata 

L         :  Kelengkapan 

M        :  Waktu tempuh terhadap ibukota 

N        :  Ketersediaan angkutan umum untuk menuju objek wisata 

O        :  Prasana jalan menuju objek 

P         :  Ketersediaan fasiliatas pemenuhan kebutuhan fisik/ dasar dilokasi objek 

Q        :  Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial objek wisata 

R        :  Ketersediaan fasilitas pelengkap 

Berdasarkan  Tabel 5.1 dapat kita ketahui bahwa sebagian beser objek 

wisata di Kawasan Ra-nget berdasarkan potensi eksternal memiliki tingkat potensi 

bervariasi, nakni tinggi,sedang, dan rendah . Tingkat petensi tinggi terdapat di 

objek wisata Air terjun Sepo. Tingkat potensi sedang terdapat di objek wisata Air 

terjun Wang Tong, dan potensi rendah terdapat di objek wisata Air terjun Tok 

Etam. 

 Adapun faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

potensi objek wisata di Kawasan Ra-nget diantaranya adalah prasarana jalan yang 

sudah beraspal sehingga memudahkan aksesibilitas pengujung objek wisata, 

ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik yang lengkap sehingga menbuat 

pengujung merasa nyaman menikmati dan berintraksi dengan objek, serta adanya 

ketersediaan fasilitas pelengkap yang menjadi sehingga menbuat pengujung 

semakin nyaman. Secara spasial tingkat potensi eksternal pariwisata di Kabupaten 

Ra-nget dapat dilihat pada Gamber 5.2 
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Gambar 5.2. Peta Potensi Eksternal Objek Wisata di Kawasan Ra-nget 

Tahun 2017 
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5.1.3. Potensi pendukung objek wisata 

 Penilaian potensi pendukung objek wisata didasarkan atas variabel 

kemampuan atau kondisi fisik wilayah yang meliputi: (kondisi topografi, kondisi 

iklim, kondisi hidrologi, dan kondisi biosfer). Variabel tersebut digunakan untuk 

mengidentifikasi kondisi riil objek wisata dilapangan kemudian dilakukan skoring 

dan klasifikasi. Nilai skor terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 2. Adapun hasil 

dari identifikasi variabel terhadap objek wisata di lapangan dan hasil skoringnya 

dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Hasil Skoring dan Klasifikasi Potensi Pendukung Objek Wisata di 

Kawasan Ra-nget Tahun 2017 

  

Nama Objek Wisata          Potensi Pendukung Objek                Total              Klas 

                                                     Wisata                                    Skor 

 

                                         Kemampuan Fisik Wilayah 

                                         S         T           U           V                                                                         

 

Air terjun Sepo                2          2            2            1                    7               Tinggi 

Air terjun Wang Tong     2          2            2            1                    7               Tinggi 

Air terjun Tok Etam        2          2            2            1                    7               Tinggi 

Sumber: Analisis, 2017 

Keterarngan: 

S     : Kondisi topografi 

T     : Kondisi iklim 

U    : Kondisi hidrologi 

V    : Kondisi biosfer  

 Berdasarkan  Tabel 5.3 dapat kita ketahui bahwa semua objek wisata di 

Kawasan Ra-nget berdasarkan potensi pendukung memiki tingkat potensi yang 

tinggi. Adapun faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

potensi pendukung pada objek wisata di Kawasan Ra-nget adalah kondisi faktor 
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topografi, iklim, hidrologi, dan biosfer yang sama karena tiga objek wisata 

tersebut masih berada dalam satu kawasan, yakni kawasan objek wisata Ra-nget. 

Gambar 5.3 Peta Potensi Pendukung Objek Wisata di Kawasan Ra-nget Tahun 

2017 
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5.1.4. Potensi gabungan objek wisata 

 Potensi gabungan objek wisata diperoleh penjumlahan 3 (tiga) variabel 

potensi, yakni potensi internal, potensi eksternal, dan potensi pendukung objek 

wisata. Potensi gabungan ini merupakan hasil akhir dari penilain tingkat potensi 

objek wisata di Kawasan Ra-nget. Secara detail mengenai potensi gabungan objek 

wisata di Kawasan Ra-nget dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Hasil Skoring dan Klasifikasi Potensi Gabungan Ojek Wisata di 

Kawasan Ra-nget Tahun 2017 

 

  Nama Objek                                   Total Skor                       Total Skor      Klas                                        

     Wisata                                                                             Gabungan                                    

   

                                   Potensi          Potensi        Potensi 

                                  Internal          Eksternal      Pendukung 

                                                                             Objek Wisata 

 

Air terjun Sepo               20             22                 7                         49           Tinggi                                       

Air terjun Wang Tong    20             21                 7                         48           Sedang 

Air terjun Tok Etam       20             20                 7                         47           Rendah 

 

Sumber: Analisis, 2017 

Berdasarkan Tabel  5.4 dapat kita ketahui bahwa sebagaian beser objek 

wisata di Kaswasan Ra-nget berdasarkan potensi gabungan memiliki tingkat 

potensi yang bervariasi, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Potensi tiggi terdapat di 

objek wisata Air terjun Sepo, potensi sedang terdapat di objek wisata Air terjun 

Wang Tong, dan potensi rendah terdapat di objek wisata Air terjun Tok Etam. 

Adapun variabel tertinggi penentu potensi gabungan objek wisata adalah 

potensi eksternal objek. Analoginya semakin tinggi potensi sksternal objek wisata 

di Kawsan Ra-nget, maka akan berdampak pada potensi gabungan. Hal ini 

disebabkan potensi eksternal memiliki variabel penilaian yang relatif  banyak 



55 

 

 

apabila dibandingkan dengan variabel yang lain. Secara spasial potensi objek 

wisata di Kawasan Ra-ngat dapat dilihat pada Gamber 5.4 

 

 

 

Gambar 5.4. Peta Potensi Gabungan Objek Wisata di Kawasan Ra-nget 

Tahun 2017 
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Suchaina (2014) juaga menyatakan bahwa Fasilitas sarana dan prasarana 

sangat mempengaruhi tingkat minatp pengujung suatu tempat pariwisata. Karena 

jika suatu tempat wisata memiki fasilitas sarana dan prasarana yang kurang 

memenuhi standart, maka dapat menurunkan minat mendatangi tempat wisata 

tersebut. Kualitas sarana prasarana memiliki pengaruh terhadap peningkatan 

jumlah pengujung terbukti dengan upaya yang dilakukan oleh pengola wisata 

Danau Ranu tahun sebelumnya jumlah pengujung mengalami kenaikan pada tiap 

tahunya. 

  Mukiroh (2012) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor penarik 

wisatawan asal malaysia berkunjung ke objek wisata pekanbaru juaga menyatakan 

bahwa Harga paket wisata yang cukup mahal karena kota Pekanbaru 

mempromosikan objek wisata secara tunggal. Kebanyakan wisatawan 

menginginkan paket wisata yang menggabungkan dua propinsi yaitu berawal kota 

Pekanbaru dan berakhir di Kota Padang. Sedangkan paket travel yang tersedian di 

kota pekanbaru kebanyakan hanya di lingkungan Kota pekanbaru sehingga 

menimbulkan kurang ketertarikannay bagi wisatawan.  

5.2.Stragegi Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Ra-nget 

5.2.1. Analisis SWOT objke wisata di Kawasan Ra-nget  

 Sebagai besar objek wisata di Kawasan Ra-nget memiliki potensi 

gabungan objek wisata tinggi sampai rendah. Potensi wisata tinggi terdapat di Air 

terjun Sepo, Potensi sedang terdapat di objek wisata Air terjun Wang Tong dan 

objek dengan nilai potensi gabungan rendah terdapat di Air terjun Tok Etam. 

Melihat masih adanya potensi yang bervariatif tentu perlu adanya upaya untuk 

menbuat strategi perencanaan yang optimal dalam rangka pengembangan potensi 

ojek wisata di Kawasan Ra-nget. Salah satu langkah yang bisa ditempuh dalam 

rangka pengembangan objek wisata di Kawasan Ra-nget adalah dengan analisis 

SWOT, yakni mengkaji kekuatan, kelemahan, perluang, dan acaman yang dimliki 

masing-masing objek, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan strategi 

perencanaannya. 

 Analisis SWOT dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebijakan 

perencanaan pengembanga kepariwisataan di Kawasan Ra-nget yang mencakup 

beberapa aspek diantaranya adalah aspek objek wisata, sistem transposortasi, tata 

ruang sarana pengujung wisata (akomodisi), pemasaran wisata, indurtri penunjung 
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wisata, kelembagaan/pengolaan, inventasi, dan kebijaka. Adapun sksma analisis 

SWOT daalam penelitian ini dapat dilihat pada Gamber 5.5. 

 

Gambar 5.5. Diagram Analisis SWOT 

 

Bredasarkan gamber 5.5 dapat dijelaskan negenai sekma pembagian kuadran, 

yakni:  

a. Kuadran I: Sternghts ( kekuatan) dan opportunity ( kesempatan) positif. 

Kondisi yang ada untuk melakukan pembangunan infrastruktur, baru 

dimungkinkan (growth) jika dana, peralatan, dan tenaga kerja ada  serta 

teknologipun dimiliki. 

b. Kuadran II: Opportunity (kesampatan) positf dan weakness 

(kelemahan) negatif. Pada kondisi ini usaha yang dilakukan adalah 

dengan rasionalisasi, efisiensi, dan stabilisasi. Maksudnya tindakan 

yang dilakukan dapat masuk akal, hemat dengan yang apa dimiliki dan 

dapat tercipta keadaan yang stabil ( mantab). 

c. Kuadran III:  Weakness (kelemahan) dann thrats (acaman) negatif. 

Kondisi yang ada di sini paling buruk diantara kondisi kuadran lainnya. 

Karena semuanya serta kekurangan, maka yang dapat dilakukan adalah 

dengan menciptakan keadaan agar tetap berjalan (survival) dan tetap 

bertahan hidup (defensive). 

d. Kuadran IV:  Threats (acaman) negatif dan strenghts (kekuatan) positif. 

Usaha yang dilakukan pada kondisi ini adalah dengan perubahan-
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perubahan semacam coba-coba (trial and error). Kebijakan yang lalu 

diperbaiki sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan sumber daya 

yang dimiliki. 

5.2.1.1. Analsis SWOT Air terjun Sepo 

Analsis Strenghts (Kukuatan) 

a. Sebagaian besar karaktersistik objek wisata menarik. 

b. Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan beragam. 

c. Terdapat jaringan jalan akses yang proporsional. 

d. Adanya sarana angkutan umum. 

e. Kesesuaian tata ruang daerah pengembangan pariwisata. 

f. Secara kuatitatif dan kuantitatif sudah cukup baik (yaitu suadah tempat 

berteduh,air besih, WC, warung makan, dan listrik). 

g. Kerjasama dalam pemasaran wisata dengan lokasi sekitar sudah efektif. 

h. Peningkatan promosi secara langsung dan tidak langsung sudah sangat 

baik. 

i. Terdapat berbagai macan aktraksi dan tempat rekreasi pendukung. 

j. Terdapat dinas yang mengurus wisata dan budaya. 

k. Tersedianya anggaram untuk pengembangan wisata. 

l. Tersedianya falitas untuk pengembangan wisata. 

m. Adanya dukungan pemerintah untuk mengembangan sektor pariwista. 

Analisis Weakness (Kelemahan): 

a. Objek wisata belum dimafaatkan secar optimal. 

b. Jarak antar objek wisata yang relatif jauh menilbulkan dampak fisik dan 

psikologi dalam kungjungan ke lebih dari satu objek dilihat dari waktu dan 

tenaga. 

c. Penyebaran sarana penunjung seperti hotel, telipon umum dan rumah 

makan belum merata. 

d. Kualitas produk belum begitu baik. 
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e. Terbatasnya modal sehingga proses produksi terhambat. 

f. Pangsa pasar belum memadai. 

g. Keterbatasan kemmapuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam 

usaha di bidang kepariwisataan. 

h. Sunber daya dan lokasinya berbatas. 

i. Keterbatasan kemanpuan daya atau inventasi yang belum seimbang 

dengan kebuhan pengadaan sarana dan prasana pariwisata. 

j. Kurang minatnya swasta atau kalangan dunia usaha untuk menanam 

inventasi di bibang pariwisata. 

k. Belum mantapnya upanya mengkomunikasikan objek wisata menjadi 

rangkaian kunjungan wisata yang terpadu. 

l. Belum adanya ketegasan administrasi dan yuridis formal yang mengatur 

dan memungkinkan upaya pengembangan potensi kepariwisataan yang 

masih terpendam. 

m. Belum adanya keterpaduan lintas sektoral yang memukinkan terciptanya 

iklim pengembangan yang dapat medorong kegiatan kepariwisataan.  

Analisis Opportunity (Peluang): 

  a. Kebanyakan lokasi objek wisata berada dalam Kawasan Air terjun Ra-nget 

yang sudah terkenal. 

     b.  Merupakan kawasan pengembangan utama wisata air terjun di Thailand 

     c.  Kesesuaian tata ruang sebagai daerah pengembangan pariwisata. 

     d. Sarana wisata yang belum dikembangkan masih dapat dikembangkan 

dengan leluasa. 

     e. Belum banyak dikembangkannya industri pariwisata sejenis yang telah 

dipasarkan secara cukup baik dalam skala internasional. 

    f.  Adanya instansi Dinas Pariwisata yang bisa diajak kerjasama dalam promosi 

yang terprogram. 

   g.  Adanya investor yang mau menanamkan modal pada sektor ini. 

   h. Adanya otonomi daerah memberi peluang-peluang bagi daerah untuk 

mengembangkan pariwisata lokal. 
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   i. Berada pada daerah tujuan wisata yang tepat yang merupakan daerah tujuan 

wisata yang prospektif di Tahiland.  

Analisis Threats (Ancaman): 

a. Karena berdekatan dengan obyek wisata yang lebih menarik seperti Bali 

(Indonesia) maka kurang mendapat perhatian dari wisatawan 

b. Kecenderungan wisatawan yang lebih suka menggunakan rute lain. 

c. Bersaing dengan tata ruang kawasan lain. 

d. Keberadaan sarana wisata yang lebih tinggi taraf pelayanannya seperti: 

hotel berbintang maupun fasilitas wisata modern dalam persaingan. 

e. Pemasaran wisata yang dilakukan oleh daerah di sekitar dalam persaingan. 

f. Keberadaan industri sejenis dari daerah sekitar yang lebih berkualitas dan 

mempunyai sistem pemasaran yang lebih baik 

g. Terjadinya ego instansi dalam pengelolaan obyek wisata (swasta dan 

pemerintah). 

            Kebijakan yang kurang mendukung.  

Rekomendasi:  

a. Pada kuadran I: dalam arti bisa dikembangkan dan ditumbuhkan yaitu 

adalah aspek obyek wisata, sistem transportasi, pemasaran wisata. 

b. Pada kuadran II dalam arti rasionalisasi efisiensi dan stabilisasi adalah 

aspek sarana penunjang wisata (akomodasi), pemasaran wisata, industri 

penunjang pariwisata, kelembagaan dan pengelolaan, investasi dan 

kebijakan. 

c. Pada kuadran III: dalam arti survival defentif adalah aspek tata ruang. 

5.2.1.2. Analisis SWOT Air terjun Wang Tong  

Analsis Strenghts (Kukuatan): 

     a. Sebagaian besar karaktersistik objek wisata menarik. 

     b. Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan beragam. 

     c. Terdapat jaringan jalan akses yang proporsional. 

     d. Adanya sarana angkutan umum. 
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  e. Kesesuaian tata ruang daerah pengembangan pariwisata. 

  f. Secara kuatitatif dan kuantitatif sudah cukup baik (yaitu suadah tempat 

berteduh,air besih, WC, warung makan, dan listrik). 

 g. Kerjasama dalam pemasaran wisata dengan lokasi sekitar sudah efektif. 

 h. Peningkatan promosi secara langsung dan tidak langsung sudah sangat baik. 

 i. Terdapat berbagai macan aktraksi dan tempat rekreasi pendukung. 

 j. Terdapat dinas yang mengurus wisata dan budaya. 

k. Tersedianya anggaram untuk pengembangan wisata. 

l. Tersedianya falitas untuk pengembangan wisata. 

m. Adanya dukungan pemerintah untuk mengembangan sektor pariwista.  

Analisis Weakness (Kelemahan): 

a.   Objek wisata belum dimafaatkan secar optimal. 

b. Jarak antar objek wisata yang relatif jauh menilbulkan dampak fisik dan 

psikologi dalam kungjungan ke lebih dari satu objek dilihat dari waktu dan 

tenaga. 

c. Penyebaran sarana penunjung seperti hotel, telipon umum dan rumah makan 

belum merata. 

d. Kualitas produk belum begitu baik. 

e. Terbatasnya modal sehingga proses produksi terhambat. 

f. Pangsa pasar belum memadai. 

g. Keterbatasan kemmapuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam usaha 

di bidang kepariwisataan. 

h. Sunber daya dan lokasinya berbatas. 

i. Keterbatasan kemanpuan daya atau inventasi yang belum seimbang dengan 

kebuhan pengadaan sarana dan prasana pariwisata. 

j.  Kurang minatnya swasta atau kalangan dunia usaha untuk menanam inventasi 

di bibang pariwisata. 

k. Belum mantapnya upanya mengkomunikasikan objek wisata menjadi rangkaian 

kunjungan wisata yang terpadu. 
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l. Belum adanya ketegasan administrasi dan yuridis formal yang mengatur dan 

memungkinkan upaya pengembangan potensi kepariwisataan yang masih 

terpendam. 

m. Belum adanya keterpaduan lintas sektoral yang memukinkan terciptanya iklim  

pengembangan yang dapat medorong kegiatan kepariwisataan.  

Analisis Opportunity (Peluang): 

a. Kebanyakan lokasi objek wisata berada dalam Kawasan Air terjun Ra-nget 

yang sudah terkenal. 

  b.  Merupakan kawasan pengembangan utama wisata air terjun di Thailand 

  c.  Kesesuaian tata ruang sebagai daerah pengembangan pariwisata. 

 d. Sarana wisata yang belum dikembangkan masih dapat dikembangkan  dengan 

leluasa. 

 e.Belum banyak dikembangkannya industri pariwisata sejenis yang 

telahdipasarkan secara cukup baik dalam skala internasional. 

  f. Adanya instansi Dinas Pariwisata yang bisa diajak kerjasama dalam promosi 

yang terprogram. 

 g.  Adanya investor yang mau menanamkan modal pada sektor ini. 

 h. Adanya otonomi daerah memberi peluang-peluang bagi daerah untuk 

mengembangkan pariwisata lokal. 

 i. Berada pada daerah tujuan wisata yang tepat yang merupakan daerah tujuan 

wisata yang prospektif di Tahiland.  

Analisis Threats (Ancaman):  

a. Karena berdekatan dengan obyek wisata yang lebih menarik seperti Bali 

(Indonesia) maka kurang mendapat perhatian dari wisatawan 

b. Kecenderungan wisatawan yang lebih suka menggunakan rute lain. 

c. Bersaing dengan tata ruang kawasan lain. 

d. Keberadaan sarana wisata yang lebih tinggi taraf pelayanannya seperti: hotel 

berbintang maupun fasilitas wisata modern dalam persaingan. 

e. Pemasaran wisata yang dilakukan oleh daerah di sekitar dalam persaingan. 
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f. Keberadaan industri sejenis dari daerah sekitar yang lebih berkualitas dan 

mempunyai sistem pemasaran yang lebih baik 

g. Terjadinya ego instansi dalam pengelolaan obyek wisata (swasta dan 

pemerintah). 

     Kebijakan yang kurang mendukung.  

Rekomendasi:  

a. Pada kuadran I: dalam arti bisa dikembangkan dan ditumbuhkan yaitu adalah 

aspek obyek wisata, sistem transportasi, pemasaran wisata. 

b. Pada kuadran II dalam arti rasionalisasi efisiensi dan stabilisasi adalah aspek 

sarana penunjang wisata (akomodasi), pemasaran wisata, industri penunjang 

pariwisata, kelembagaan dan pengelolaan, investasi dan kebijakan. 

c. Pada kuadran III: dalam arti survival defentif adalah aspek tata ruang. 

5.2.1.3. Analisis SWOT Air terjun Tok Etam Analsis Strenghts ( Kukuatan): 

a. Sebagaian besar karaktersistik objek wisata menarik. 

b. Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan beragam. 

c. Terdapat jaringan jalan akses yang proporsional. 

d. Adanya sarana angkutan umum. 

e. Kesesuaian tata ruang daerah pengembangan pariwisata. 

f. Secara kuatitatif dan kuantitatif sudah cukup baik ( yaitu suadah tempat 

berteduh,air besih, WC, warung makan, dan listrik). 

g. Kerjasama dalam pemasaran wisata dengan lokasi sekitar sudah efektif. 

h. Peningkatan promosi secara langsung dan tidak langsung sudah sangat baik. 

i. Terdapat berbagai macan aktraksi dan tempat rekreasi pendukung. 

j. Terdapat dinas yang mengurus wisata dan budaya. 

k. Tersedianya anggaram untuk pengembangan wisata. 

l. Tersedianya falitas untuk pengembangan wisata. 

m. Adanya dukungan pemerintah untuk mengembangan sektor pariwista. 
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Analisis Weakness ( Kelemahan): 

a. Objek wisata belum dimafaatkan secar optimal. 

b. Jarak antar objek wisata yang relatif jauh menilbulkan dampak fisik dan 

psikologi dalam kungjungan ke lebih dari satu objek dilihat dari waktu dan 

tenaga. 

c. Penyebaran sarana penunjung seperti hotel, telipon umum dan rumah makan 

belum merata. 

d. Kualitas produk belum begitu baik. 

e. Terbatasnya modal sehingga proses produksi terhambat. 

f. Pangsa pasar belum memadai. 

g. Keterbatasan kemmapuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam usaha 

di bidang kepariwisataan. 

h. Sunber daya dan lokasinya berbatas. 

i. Keterbatasan kemanpuan daya atau inventasi yang belum seimbang dengan 

kebuhan pengadaan sarana dan prasana pariwisata. 

j. Kurang minatnya swasta atau kalangan dunia usaha untuk menanam inventasi di 

bibang pariwisata. 

k. Belum mantapnya upanya mengkomunikasikan objek wisata menjadi rangkaian 

kunjungan wisata yang terpadu. 

l. Belum adanya ketegasan administrasi dan yuridis formal yang mengatur dan 

memungkinkan upaya pengembangan potensi kepariwisataan yang masih 

terpendam. 

m. Belum adanya keterpaduan lintas sektoral yang memukinkan terciptanya iklim 

pengembangan yang dapat medorong kegiatan kepariwisataan.  

Analisis Opportunity (Peluang): 

     a. Kebanyakan lokasi objek wisata berada dalam Kawasan Air terjun Ra-nget 

yang sudah terkenal 

     b. Merupakan kawasan pengembangan utama wisata air terjun di Thailand 

     c. Kesesuaian tata ruang sebagai daerah pengembangan pariwisata. 
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    d. Sarana wisata yang belum dikembangkan masih dapat dikembangkan dengan 

leluasa. 

   e. Belum banyak dikembangkannya industri pariwisata sejenis yang telah 

dipasarkan secara cukup baik dalam skala internasional. 

   f. Adanya instansi Dinas Pariwisata yang bisa diajak kerjasama dalam promosi 

yang terprogram. 

   g. Adanya investor yang mau menanamkan modal pada sektor ini. 

   h.Adanya otonomi daerah memberi peluang-peluang bagi daerah untuk 

mengembangkan pariwisata lokal. 

   i. Berada pada daerah tujuan wisata yang tepat yang merupakan daerah tujuan 

wisata yang prospektif di Tahiland.  

Analisis Threats (Ancaman): 

a. Karena berdekatan dengan obyek wisata yang lebih menarik seperti Bali 

(Indonesia) maka kurang mendapat perhatian dari wisatawan. 

b.  Kecenderungan wisatawan yang lebih suka menggunakan rute lain. 

c.  Bersaing dengan tata ruang kawasan lain. 

d. Keberadaan sarana wisata yang lebih tinggi taraf pelayanannya seperti: hotel 

berbintang maupun fasilitas wisata modern dalam persaingan. 

e. Pemasaran wisata yang dilakukan oleh daerah di sekitar dalam persaingan. 

f. Keberadaan industri sejenis dari daerah sekitar yang lebih berkualitas dan 

mempunyai sistem pemasaran yang lebih baik. 

g. Terjadinya ego instansi dalam pengelolaan obyek wisata (swasta dan 

pemerintah). 

           Kebijakan yang kurang mendukung.  

Rekomendasi:  

a. Pada kuadran I: dalam arti bisa dikembangkan dan ditumbuhkan yaitu 

adalah aspek obyek wisata, sistem transportasi, pemasaran wisata. 

b. Pada kuadran II dalam arti rasionalisasi efisiensi dan stabilisasi adalah 

aspek sarana penunjang wisata (akomodasi), pemasaran wisata, industri 
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penunjang pariwisata, kelembagaan dan pengelolaan, investasi dan 

kebijakan. 

c. Pada kuadran III: dalam arti survival defentif adalah aspek tata ruang. 

5.2.2. Strategi pengembangan objek wisata di Kawasan Ra-nget 

5.2.2.1. Strategi umum pengembangan pariwisata 

 Tujuan dasar pengembangan kepariwisataan di Kawasan Pattaya adalah 

meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pembangunan pariwisata dengan 

pola pembangunan yang terarah dan terpadu dengan sektor pembangunan lain 

yang terkait. Adapun strategi pencapaiannya dapat digunakan untuk menentukan 

jalur pengembangan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan perkembangan 

obyek wisata untuk setiap bagian yang strategis. Secara konkret dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pengembangan pariwisata Kawasan Pattaya sebagai 

suatu peningkatan agar sektor pariwisata mampu sebagai sektor yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah, merangsang kegiatan perekonomian wilayah 

dan merupakan generator pengembangan wilayah dan daerah. Obyek wisata yang 

ada di Kawasan Ra-nget merupakan objek yang sudah dikenal oleh wisatawan 

domestik bahkan mancanegara. Adapun strategi pengembangan obyek wisata di 

Kawasan Ra-nget diarahkan sebagai berikut: 

a. Peningkatan kualitas obyek, dengan memanfaatkan potensi sumber daya 

alam yang ada dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian 

lingkungan.  

b. Peningkatan upaya promosi wisata di Kawasan Pattaya dengan menjalin 

kerja sama dengan pihak swasta serta instansi terkait, sehingga 

pemasaran wisata yang ada akan lebih terpadu dan terarah. 

c. Peningkatan intensitas event wisata yang atraktif sehingga wisatawan 

lebih tertarik berkunjung. 

d. Pembentukan perwilayahan dengan tujuan wisata guna mengintensifkan 

pembangunan di sektor kepariwisataan yang akhirnya akan 

meningkatkan jumlah kunjungan wisata. 

5.2.2.2. Strategi pengembangan sarana wisata 

 Kondisi saat ini jenis sarana penunjang wista yang terdapat di Kawasan 

Ra-nget sudah cukup memadai untuk mencukupi kebutuhan wisatawan. Namun 
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untuk memenuhi kebutuhan wisatawan di masa mendatang, tertama jika dilihat 

dari persebaran, kualitas dan kuantitasnya sarana penunjang wisata masih perlu 

ditingkatkan karena umumnya sarana tersebut masih terpusat di Kawasan Pattaya. 

Strategi pengembangan sarana wisata Kawasan Pattaya diarahkan sebagai berikut: 

a. Pemerataan sarana wisata ke seluruh wilayah Kawasan Pattayasesuai dengan 

hierarki kota.  

b. Peningkatan kualitas sarana wisata karena pada dasarnya kegiatan wisata 

mengutamakan kenyamanan, diharapkan dengan peningkatan kualitas, 

wisatawan akan lebih lama tinggal di Kawasan Pattaya. 

c. Menjalin kerja sama dengan biro perjalanan wisata untuk menjaring wisatawan 

agar dapat memanfaatkan sarana wisata yang ada. 

5.2.2.3. Strategi Pengembangan Pemasaran Wisata 

 Strategi pemasaran yang ditekankan dalam pengembangan obyek wisata 

antara lain meliputi: 

a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperpanjang lama 

kunjungan, antara lain meliputi: peningkatan sarana berbelanja, atraksi wisata 

dan peningkatan industri kerajinan tangan. 

b. Menggunakan lokasi-lokasi yang sudah ada dan mapan sebagai poros 

pembangunan paket-paket wisata yang baru. 

c.  Mendukung berbagai pola perjalanan melalui promosi yang menarik. 

d.  Bekerjasama dengan berbagai instansi yang terkait. 

e. Mengembangkan potensi wisata desa melalui pemanfaatan potensi Lembaga 

Kerajinan Tangan Swasta. 

f. Mengupayakan usaha-usaha pemasaran ke luar negeri melalui kerjasama 

dengan instansi terkait. 

Untuk mendukung strategi pemasaran tersebut perlu upaya-upaya yang meliputi: 

1. Pengembangan Perjalanan Wisata 

 Pengembangan ini dilakukan dengan paket wisata dan memanfaatkan 

poros-poros yang berpotensi dan obyek-obyek wisata utama. Paket tersebut tidak 

dibedakan antara wisama dan wisnus, tetapi ditawarkan paa semua wisatawan. 
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Prioritas tawaran, alternatif rangkaian perjalanan dan pembiayaan yang berbeda 

akan menambah daya tarik. 

2. Pengembangan Wisata Desa Pesisir 

 Agar pariwisata dapat berperan dalam meningkatkan dan memeratakan 

manfaat ekonomis, maka sumber daya pesisir perlu dikembangkan. Oleh karena 

itu diperlukan strategi yang bertumpu pada kemungkinan kunjungan, 

pembelanjaan dan pengembangan kerajinan pedesaan di pesisir pantai. 

      3.  Pengembangan Pasaran Seminar dan Konferensi 

 Saat ini terdapat kecenderungan untuk mengadakan seminar atau 

konferensi pada obyek-obyek wisata. Para wisatawan seminar dan konferensi ini 

cenderung untuk berbelanja dengan angka pengeluaran yang cukup tinggi, oleh 

karena itu perlu untuk mempertimbangkan pengadaan atraksi yang menarik. 

   4.  Pengembangan Event Tertentu sebagai Atraksi Wisata 

 Aset wisata yang tersedia sangat beragam dan banyak yang saling 

berulang. Oleh karena itu perlu untuk mengorganisasikan peristiwa-peristiwa 

penting tersebut dan merangkum dalam perencanaan atraksi budaya. Dalam 

perencanaan tersebut perlu untuk mengatur tingkat promosi sesuai dengan 

kepentingan peristiwa tersebut. Pemasaran untuk pengembangan wisata tersebut 

adalah mengatur paket promosi secara komprehensif jauh sebelum peristiwa 

berlangsung. 

5. Peningkatan Pendukung Pemasaran Obyek Wisata 

 Strategi pemasaran bertujuan untuk memanfaatkan obyek wisata sehingga 

manfaat ekonomisnya dapat dimanfaatkan dengan cepat dan terdistribusi secara 

merata. Untuk menjamin strategi tersebut dapat dipertahankan, perlu pembenahan 

kelembagaan. Lembaga ini berperan secara sentral dalam mempelopori, 

mengelola dan melestarikan perkembangan pariwisata. Peran lembaga tersebut 

dalam pemasaran adalah melestarikan mutu pengalaman pengunjung, menjamin 

keaslian produk dan peristiwa, memantau perkembangan untuk mencegah 

terjadinya konflik. 

 


