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ANALISIS POTENSI DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI 

KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN 
  

Abstrak 
 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang dikenal memiliki 

banyak potensi baik alam, wisata, maupun yang lainnya, salah satunya berada di 

Kecamatan Prambanan. Kecamatan Prambanan terdapat tempat wisata yang saat 

ini sedang naik daun karena menyuguhkan keindahan alam yang menawan dan 

juga memiliki ciri khas tersendiri. Keindahan alam dan kreatifitas penduduk 

seperti pembuatan kerajinan tangan yang dapat digunakan sebagai cinderamata 

untuk wisatawan juga turut membantu dikenalnya lokasi wisata yang ada di 

Kecamatan Prambanan. Selain keindahan alam, fasilitas, aksesibilitas, kegiatan 

yang suguhkan menambah minat wisatawan untuk berkunjung. Adanya potensi 

wisata baru di Kecamatan Prambanan dapat menambah daya tarik terhadap 

wisatawan. Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi dan menganalisis 

bagaimana arah pengembangan obyek wisata yang digunakan untuk memperluas 

jangkauan masyarakat dalam mengenal, mengetahui, dan menikmati obyek wisata 

di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian yaitu survei, observasi, dan wawancara terhadap pihak 

terkait. Hasil penelitian menunjukkan keadaan objek wiata yang ada sudah cukup 

baik, meski masih terdapat fasilitas yang dirasa kurang mendukung. Hasil 

klasifikasi potensi internal menghasilkan Candi Prambanan dan Keraton Ratu 

Boko memiliki klasifikasi tinggi, Tebing Breksi menghasilkan klasifikasi sedang, 

dan untuk Candi Ijo dan Desa Wisata Rumah Dome New Ngelepen memiliki 

klasifikasi rendah. Berbeda dengan hasil klasifikasi potensi eksternal, Candi 

Prambanan dan Tebing Breksi memiliki klasifikasi tinggi, Keraton Ratu Boko dan 

Rumah Dome New Ngelepen memiliki klasifikasi sedang, dan Candi Ijo memiliki 

klasifikasi rendah. Strategi pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu 

melakukan pengembangan dan mendukung wisata-wisata yang memiliki potensi, 

melakukan pengelolaan dan perencanaan yang baik, serta meningkatkan sarana 

prasarana yang terdapat di obyek wisata, meningkatkan promosi dengan 

mengoptimalkan potensi alam  dan keunikan yang dimiliki setiap obyek wisata, 

serta meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola obyek 

wisata. Strategi tersebut dilakukan dengan melakukan penyebaran brosur kepada 

wisatawan yang berkunjung, memanfaatkan sosial media untuk pengenalan lebih 

jauh hingga ke mancanegara. 
 

Kata Kunci : Obyek Wisata, Potensi Internal, Potensi Eksternal  
 

Abstract 
 

Sleman Regency is one of the regencies that are known to have a lot of potential 

both in nature, tourism, and others, one of which is in Prambanan District. 

Prambanan Subdistrict there are tourist attractions that are currently on the rise 

because it presents a charming natural beauty and also has its own characteristics. 

The beauty of nature and the creativity of the population such as the making of 

handicrafts that can be used as souvenirs for tourists also help in recognizing 
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tourist sites in the Prambanan District. In addition to natural beauty, facilities, 

accessibility, activities that offer tourists interest to visit. The existence of new 

tourism potential in Prambanan Subdistrict can add attraction to tourists. This 

study aims to determine the potential and analyze how the direction of tourism 

development is used to expand the reach of the community in knowing, knowing, 

and enjoying tourism in Prambanan District, Sleman Regency. The method used 

in conducting research is surveys, observations, and interviews with related 

parties. The results of the study showed that the condition of existing tourism 

objects was quite good, although there were still facilities that were felt to be less 

supportive. The results of the internal potential classification result in the 

Prambanan Temple and Ratu Boko Palace having a high classification, the Breksi 

Cliff produces a moderate classification, and for the Ijo Temple and Tourism 

Village the New Ngelepen Dome House has a low classification. In contrast to the 

results of the external potential classification, Prambanan and Tebing Breksi 

temples have a high classification, Ratu Boko Palace and New Ngelepen Dome 

House have a moderate classification, and Candi Ijo has a low classification. The 

development strategy based on the results of the SWOT analysis is to develop and 

support tourism that has the potential, conduct good management and planning, as 

well as improve infrastructure facilities in tourism objects, increase promotion by 

optimizing the natural potential and uniqueness of each tourist attraction, as well 

as increase the involvement of the surrounding community in managing tourism 

objects. The strategy is carried out by distributing brochures to tourists who visit, 

utilizing social media for further recognition to foreign countries. 
 

Keyword : Tourism Site, Internal Potential, External Potential 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Geografi merupakan ilmu  yang menggunakan pendekatan holistik melalui kajian 

keruangan, kewilayahan, ekologi dan sistem serta historis untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis, struktur, pola, fungsi dan proses interrelasi, interaksi 

interpendensi dan hubungan timbal balik dari serangkaian gejala, kejadian, dari 

kehidupan manusia (penduduk), kegiatannya, budidayanya, dengan keadaan 

lingkungannya dipermukaan bumi. Geografi pariwisata merupakan kajian 

pariwisata dalam perspektif geografi, yang berada dalam lingkup geografi 

ekonomi. Geografi ekonomi bertugas untuk mengkaji akivitas ekonomi dengan 

melalui pendekatan keruangan, salah satunya merupakan aktivitas pariwisata. 

Geografi pariwisata merupakan geografi yang berhubungan erat dengan 

pariwisata. Hal umum yang patut diketahui yaitu iklim, flora, fauna, keindahan 

alam, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Geografi pariwisata sesuai dengan 
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bidang atau lingkupnya, sasaran yang diacu adalah obyek wisata, sehingga 

pembahasannya ditekankan pada masalah bentuk, jenis, persebaran dan juga 

termasuk wisatawannya sendiri sebagai konsumen dari obyek wisata. 

Geografi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji fenomena geosfer, 

pedosfer, lithosfer, hidrosfer, asmosfer, biosfer melalui sudut pandang 

kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Pariwisata di Indonesia 

merupakan salah satu kajian geografi yang sangat banyak diminati oleh sebagian 

besar orang. Geografi merupakan ilmu yang menguraikan tentang permukaan 

bumi, iklim, penduduk, flora, fauna serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi. 

Geografi mempunyai dua aspek pokok yakni: aspek fisik dan aspek manusia.  

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Sleman terutama di Kecamatan 

Prambanan masih terdapat beberapa kendala dalam  masalah infrastruktur. 

Masalah infrasturktur yang ada hampir sama antara wisata satu dengan wisata 

lainnya yaitu sulitnya lokasi untuk dijangkau dan kurangnya fasilitas penunjang 

untuk menuju lokasi obyek wisata. Pariwisata di Kabupaten Sleman didominasi 

oleh candi peninggalan sejarah. Kecamatan Prambanan merupakan kecamatan 

yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Kecamatan Prambanan sendiri didalamnya memiliki berbagai macam 

obyek wisata yang pastinya sangat menarik bila untuk dikunjungi wisata tersebut 

antara lain : Candi Prambanan, Candi Ijo, Candi Sari, Kompleks Keraton Ratu 

Boko, Tebing Breksi, Romah Dome (anti gempa), dan masih banyak lagi. 

Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui semua potensi 

yang terdapat di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dan menganalisis arah 

pengembangan obyek  wisata yang berada di Kecamatan Prambanan Kabupaten 

Sleman. Berdasarkan pada tujuan yang telah dipaparkan diatas sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian dilapangan sehingga dapat 

dengan mudah mengambil permasalahan yang terdapat dilokasi tersebut. 

2. METODE 

Metode yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan metode survey dimana 

peneliti melakukan pengamatan langsung di obyek yang diteliti tersebut. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 
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kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan adalah pengelola 

obyek wisata yang dijadikan lokasi penelitian. Metode pengambilan sample yang 

dilakukan menggunkan metode Accidental Sampling atau Convenience Sampling. 

Metode penelitian ini terjadi perolehan sample yang tidak direncanakan terlebih 

dahulu, melainkan dilakukan secara kebetulan dengan subjek tersedia saat 

pengumpulan data dilakukan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara 

dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer didapat melalui 

3 tahapan, yaitu dengan melakukan observasi lapangan, wawancara terhadap 

pengelola terkait, dan melakukan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari 

instansi yang terkait dengan lokasi penelitian sehingga penulis tidak perlu 

melakukan tinjauan langsung ke lapangan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Sleman memiliki berbagai macam jenis wisata mulai dari wisata alam, 

wisata buatan, hingga wisata religi. Wisata wisata tersebut sangat potensial untuk 

dikembangkan dan dalam pengembangan objek wisata tersebut perlu diperhatikan 

beberapa aspek-aspek pendukung seperti atraksi sebagai daya tariknya, 

aksesibilitas dalam menjangkau obyek wisata tersebut, ketesediaan prasarana di 

lokasi obyek wisata, dan fasilitas pendukung lainnya  agar dalam pengembangan 

suatu destinasi wisata mampu dilakukan dengan professional dan mendatangkan 

dampak ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah.  

Pariwisata di Kabupaten Sleman didominasi oleh keberadaan candi-candi 

peninggalan sejarah. Candi-candi  yang tersebar di Kabupaten Sleman diantaranya 

adalah Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Gebang, Candi Barong, Candi 

Candi Banyu Nibo, Candi Sari, Candi Sambi Sari, Situs Kraton Ratu Boko, dll. 

Pariwisata yang ada di Kecamatan Prambanan terbilang banyak dan semakin 

berkembang. Kecamatan Prambanan memiliki potensi lebih dalam wisata 

bersejarah karena banyaknya candi-candi peninggalan sejarah yang ditemukan. 

Adanya obyek wisata tentunya diharapkan bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk 

penduduk yang berada di sekitar lokasi. Dalam pengamatan yang dilakukan, dapat 
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menghasilkan aspek dan juga potensi apa saja yang terdapat didalam obyek wisata 

tersebut. Aspek-aspek variabel yang terkait dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Aspek-aspek variabel yang terkait dengan obyek wisata 

Aspek 

Indikator 
Variabel 

Keamanan  

1. Tidak adanya gangguan dari pengunjung lain 

2. Tidak adanya kecelakaan dari fasilitas yang 

disediakan 

3. Tidak adanya tindakan pencurian,dll yang 

dapat merugikan orang lain 

Kebersihan  

1.  Lokasi bersih dari sampah 

2. Adanya tempat sampah yang tersebar 

dibeberapa titik 

3. Bebas polusi udara 

Ketertiban  Fasilitas yang disuguhkan tertata rapi 

Keramahan  
Pengelola dan masyarakat menunjukkan sikap 

baik dan ramah serta murah senyum 

Keindahan  
Pemandangan yang disuguhkan dapat dinikmati 

oleh pengunjung 

Keadaan 

Alam / 

Kesejukan 

1. Pepohonan masih dijaga kelestariannya 

2. Terdapat beberapa edukasi terhadap 

pengunjung dengan memberi nama setiap 

pohon yang ada dibeberapa obyek wisata 

Kenangan 

Pengunjung dapat membeli cenderamata yang 

dijajakan masyarakat yang daat digunakan 

sebagai kenang-kenangan. 

Sumber : Penulis, 2018 

Potensi wisata merupakan suatu kelebihan atau daya tarik yang dimiliki oleh 

suatu obyek wisata. Potensi tersebut dapat digunakan untuk menarik wisatawan 

guna datang berkunjung sekedar melihat ataupun menikmati fasilitas yang 

disuguhkan. Potensi wisata dibagi menjadi 2 yaitu potensi internal danpotensi 

eksternal. Potensi tersebut meliputi kondisi obyek wisata, kualitas obyek wisata, 

fasilitas, aksesibilitas, pengembangan yang dilakukan. Potensi-potensi yang ada di 

Obyek Wisata Kecamatan Prambanan dapat dilihat dalam uraian berikut. 

Potensi internal obyek wisata, merupakan potensi wisata yang dimiliki oleh 

obyek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi obyek, kualitas obyek dan 
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dukungan pengembangan. Hasil dari klasifikasi potensi internal obyek wisata di 

Kecamatan Praambanan Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Potensi Internal Obyek Wisata 

Nama Obyek Wisata Total Skor Klasifikasi 

Candi Prambanan  30 Tinggi  

Keraton Ratu Boko 23 Sedang  

Tebing Breksi 26 Tinggi  

Candi Ijo 21 Rendah  

Rumah Dome New 

Ngelepen 
23 Sedang 

 Sumber : Hasil observasi lapangan, 2018 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap obyek wisata di Kecamatan 

Prambanan, Candi Prambanan memiliki potensi internal yang tinggi, disusul oleh 

Tebing Breksi, Keraton Ratu Boko dan Rumah Dome New Ngelepen sedangkan 

yang memiliki potensi internal paling rendah yaitu Candi Ijo. Perbedaan antara 

satu obyek dengan obyek yang lainnya terdapat pada fasilitas dan keadaan yang 

terdapat disetiap obyek wisata.  

Kondisi setiap obyek wisata yang menjadi lokasi penelitian sudah baik 

karena fasilitas yang ada sudah cukup memadai dan sudah masuk dalam variabel 

potensi internal. Keindahan alam yang menjadi pusat keunikan tersendiri bagi 

wisatawan untuk mendatangi suatu obyek wisata. Dengan keindahan alam yang 

bagus dapat digunakan untuk mengurangi tingkat stres atau pikiran berat bagi 

seseorang. Dengan menambah dan membenahi beberapa fasilitas yang kurang 

mendukung dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. 

Kegiatan atau aktivitas yang terjadi disetiap lokasi penelitian hampir 

semuanya sama. Hanya terjadi interaksi antar sesama pengunjung baik yang 

saling mengenal maupun tidak. Aktivitas lainnya hanya ada kegiatan 

mengabadikan momen kebersamaan dengan keluarga, teman, dan sanak saudara 

lainnya. Kegiatan berdagang juga tidak luput dari pemandangan disetiap lokasi, 

mulai dari yang menjajakan jasa untuk berfoto langsung jadi, menjajakan 

makanan minuman, souvenir khas,dll. 

Potensi eksternal obyek wisata, merupakan potensi wisata yang 

mendukung pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, 
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fasilitas penunjang dan fasilitas pelengkap. Hasil dari klasifikasi potensi eksternal 

obyek wisata di Kecamatan Praambanan Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam 

tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Potensi Eksternal Obyek Wisata 

Nama Obyek Wisata Total Skor Klasifikasi 

Candi Prambanan 33 Tinggi  

Keraton Ratu Boko 26 Tinggi  

Tebing Breksi 25 Sedang  

Candi Ijo 22 Rendah  

Desa Wisata Rumah 

Dome New Ngelepen 
22 Rendah 

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2018 

Hasil dari observasi potensi ekternal untuk Cndi Prambanan dan Keraton 

Ratu Boko menghasilkan klasifikasi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan kedua 

obyek wisata berada di daerah keramaian dan memiliki aksesibilitas serta sarana 

prasarana yang sudah baik. Tebing Breksi, Candi Ijo, Rumah Dome menghasilkan 

klasifikasi sedang dan rendah karena aksesibilitas yang dilalui cukup sulit. Berada 

ditengah perkampungan dan jauh dari kesan keramaian serta jalan yang menanjak 

membuat ketiga obyek wisata tersebut sulit ditemukan. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat menganalisa disetiap 

obyek wisata memiliki potensi masing-masing dan menarik untuk dikunjungi. 

Potensi yang dapat dinikmati tidak hanya potensi alamnya saja, banyak kegiatan 

dan juga potensi lainnya yang dapat dinikmati. Seperti di Candi Ijo, Keraton Ratu 

Boko, dan Candi Prambanan selain keindahan alam dan keindahan candi yang 

disuguhkan juga terdapat cerita bagaimana candi tersebut terjadi, dan tidak jarang 

digunakan untuk event kebudayaan. Nilai-nilai yang didapatkan dari kunjungan ke 

lokasi obyek wisata penelitian bisa digunakan sebagai bekal untuk pengetahuan 

dikemudian hari. Obyek wisata Tebing Breksi bisa digunakan sebagai tempat 

berlibur sekaligus bermain offroad. Keindahan alam yang disuguhkan sangat 

indah dapat menjadikan lokasi obyek wisata yang baru saja dibuka kurang lebih 3 
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tahun tersebut sudah dibanjiri pengunjung setiap harinya. Tidak jauh berbeda 

lokasi penelitian Desa Wisata Rumah Dome yang banyak dikunjungi wisatawan. 

Wisatawan yang berkunjung hanya untuk sekedar melihat-lihat rumah yang 

memiliki sejarah dibangun karena efek gempa bumi beberapa tahun lalu. Pada 

saat libur wisatawan yang datang lebih banyak dari biasanya, tak jarang 

wisatawan yang datang merupakan anak-anak sekolah yang melakukan kunjungan 

untuk menambah ilmu diluar ilmu pelajaran sekolah.  

4. PENUTUP 

Dari penelitian yang dilakukan  ssebelumnya peneliti dapat mengambil 

kesimpulan yang dapat digunakan sebagai perbaikan bagi setiap lokasi obyek 

wisata penelitian sebagai berikut : Potensi daya tarik disetiap obyek wisata sudah 

baik namun beberapa perlu dilakukan penambahan fasilitas penunjang seperti 

tempat makan, tempat berteduh atau gazebo, toilet karena ada beberapa lokasi 

obyek wisata yang hanya memberi fasilitas di satu titik penempatan saja, Dalam 

melakukan strategi pengembangan bagi beberapa lokasi obyek wisata perlu 

ditambahkan kembali baik segi promosi atau dengan melakukan kegiatan event 

yang dapat menarik minat pengunjung, Biaya yang terkesan mahal juga menjadi 

salah satu kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung itu dikarenakan biaya 

yang mahal tidak sesuai dengan fasilitas yang didapatkan di lokasi obyek wisata, 

Lokasi yang berada jauh dari jalur keramaian dan sulitnya menggunakan angkutan 

umum membuat wisatawan urung berkunjung ke lokasi wisata. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alfandi. 2001, Pengertian Geografi dari beberapa ahli, Geografi Mania, 24 

September 2018, pukul 08.05 WIB 

 

Anomius. 201, Pariwisata di Indonesia, Wikipedia, 27 Juni 2018, Pukul 11.40 

 

Bintarto, R. dan Surastopo Hadisumarno. 1979. Metode Analisis Geografi: 

LP3ES. Jakarta 

 

Kabupaten Sleman (2018) Diperoleh pada 09 Juni 2018, dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman 

 

Marbun. 1982, Kamus Geografi, Jakarta: Ghalia Indonesia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman


9 
 

Sugiono. 2011, Pengertian Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, Blog 

Bimbingan, 10 Oktober 2018, pukul 07.45 WIB 

 

Sujali. 1989. Geografi Pariwisata dan Kepariwisataan. Yogyakarta: Fakultas 

Geografi Universitas Gadjah Mada 




