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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wilayah kepulauan 

dilihat posisi garis geografisnya mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki 

potensi untuk lebih dioptimalkan menjadi konsumsi pariwisata. Pembangunan 

sektor pariwisata bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan, dimana 

daerah mempunyai keunggulan destinasi pariwisata dengan keberagaman 

atraksi wisata untuk ditawarkan kepada wisatawan. Produk wisata ini tentunya 

akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik dan 

mancanegara. Data yang dikeluarkan BPS tahun 2018 kunjungan wisatawan 

mengalami kenaikan cukup signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia Oktober 2018 naik 11,24 persen dibanding jumlah 

kunjungan pada Oktober 2017, yaitu dari 1,16 juta kunjungan menjadi 1,29 

juta kunjungan. Bulan Januari - Oktober 2018 jumlah kunjungan wisman ke 

Indonesia mencapai 13,24 juta kunjungan atau naik 11,92 persen 

dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama 

tahun 2017 yang berjumlah 11,83 juta kunjungan (Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, 2018). 

Pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan nasional dengan memanfaatkan pendapatan 

daerah dan perputaran ekonomi. 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). 

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari faktor fisik dan non fisik 

(sosial, budaya, ekonomi), maka dari itu perlu diperhatikan unsur tersebut. 
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Faktor geografi adalah faktor yang penting untuk pertimbangan perkembangan 

pariwisata. Perbedaan iklim merupakan salah satu faktor yang mampu 

menimbulkan serta menumbuhkan fariasi alam dan budaya, sehinga dalam 

mengembangkan kepariwisataan karakteristik fisik dan non fisik suatu 

wilayah perlu diketahui (Sujali, 1989). Pengembangan industri pariwisata 

mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah di daerah 

sekitar objek wisata, sehingga dapat bertindak sebagai leading industries, 

yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. 

Konsep leading industries mendasarkan pemikiran bahwa pada pusat-pusat 

pertumbuhan terdapat suatu kegiatan dan kegiatan tersebut merupakan daya 

tarik yang berupa objek wisata yang menarik dan padat pengunjung yang 

terletak pada lokasi yang strategis (Sujali, 1989). 

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten yang terletak diujung barat 

Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini memiliki iklim yang cenderung sejuk 

karena terdapat di kaki Gunung Lawu. Terkenal akan potensi pariwisatnya 

yang menarik dan menawan. Objek wisata mulai dari wisata alam, 

pegunungan, wisata situs sejarah, hutan wisata, dan lain-lain. Objek wisata 

yang ada diantaranya: Telaga Sarangan, Mojosemi Forest Park, Air Terjun 

Tirtosari, Telaga Wahyu, Candi Simbatan Wetan (Petirtaan Dewi Sri), Candi 

Sadon, Kolam Renang Banyu Biru dan Sendang Widoro. Magetan juga 

merupakan daerah potensial pertanian dan pariwisata. Dalam kurun waktu 4 

tahun terakhir, lebih dari 500 ribu pengunjung berwisata ke tempat ini setiap 

tahunnya. Adapun tahun 2017, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi 

yaitu Telaga Sarangan, dengan jumlah pengunjung wisata tercatat sebanyak 

921.031 jiwa (BPS, 2018). 

Objek wisata yang ada belum semua sudah dikelola dan dimanfaatkan 

secara maksimal. Kurangnya fasilitas penunjang dan fasilitas pelengkap yang 

terdapat ditiap-tiap kawasan objek wisata, dari segi fisik maupun non fisik, 

seperti halnya di objek wisata Sedang Widoro yang memiliki akses jalan yang 

sulit dengan melewati pedesaan, belum ada tempat ibadah, tempat penginapan, 

dan tidak ada akses angkutan umum. Hambatan fisik seperti jalur-jalur jalan 
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untuk mencapai lokasi objek wisata, karena masih ada jalur jalan yang masih 

belum lebar untuk dilalui mobil beroda empat atau lebih dan kondisi medan 

tanjakan serta turunan yang cukup sulit untuk dilalui kendaraan. Hambatan 

non fisik seperti beberapa potensi objek wisata ada yang belum dikenal oleh 

masyarakat luas, karena kurangnya media promosi dan publikasi. Media 

tesebut diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan untuk 

memvisualisasikan mengenai potensi dari masing-masing objek wisata, media 

tersebut adalah peta jalur wisata. Pembuatan peta jalur wisata sebagai media 

informasi kepada calon wisatawan, menggunakan pemanfaatan teknologi 

Sistem Informasi Geografis. Faktor tersebut menjadi sebagai penyebab 

minimnya jumlah pengunjung dibeberapa objek wisata, objek yang sudah 

dikelola tidak semuanya dapat menarik jumlah pengunjung yang sama dengan 

objek wisata disekitarnya, makipun terletak pada arah jalur yang sama. 

Kawasan kaki gunung menjadi potensi objek wisata prioritas diwilayah 

Magetan, yang terdapat di Kecematan Plaosan yang menjadi salah satu 

kecamatan unggulan pariwisata. Jumlah pengunjung pada objek wisata dan 

destinasi wisata tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Data Objek Wisata Pilihan di Kabupaten Magetan 2018 

No Objek Wisata Jumlah Pengunjung Lokasi 

Sudah dikelola 

1 Telaga Sarangan 921.031 jiwa Kec. Plaosan 

2 Air Terjun Tinosari  48.739 jiwa Kec. Plaosan 

3 Telaga Wahyu 27.021 jiwa Kec. Plaosan 

4 Candi Simbatan 1.343 jiwa Kec. Nguntoronadi 

5 Mojosemi Forest Park 190.692 jiwa Kec. Plaosan 

Belum dikelola 

6 Candi Sadon Belum ada Kec. Panekan 

7 Kolam Renang Banyu Biru Belum ada Kec. Sukomoro 

8 Sendang Widoro Belum ada Kec. Parang 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Magetan 
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Data dari tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa tingkat kesenjangan jumlah 

pengunjung disetiap kawasan objek Wisata Kabupaten Magetan ditahun 2017 

cukup signifikan. Jumlah pengunjung yang paling banyak terdapat di objek 

wisata Telaga Sarangan dengan total 921.031 jiwa. Candi Simbatan Wetan 

(Petirtaan Dewi Sri) memiliki jumlah pengunjung yang paling sedikit, dengan 

total 1.343 jiwa. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat jumlah 

pengunjung objek wisata tesebut, bisa dari faktor fisik dan non fisik. Objek 

wisata seperti Candi Sadon, Kolam Renang Banyu Biru, Sendang Widoro, 

berdasarkan tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa belum semua objek wisata 

yang ada sudah dimanfaatkan dan dikelola dengan maksimal. 

Paket wisata adalah suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan 

wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu dan 

terprogram dalam susunan acaranya dan dipasarkan kepada masyarakat 

dengan harga yang telah ditetapkan (Muljadi, 2009). Jalur wisata adalah 

sebuah rute dari jalan-jalan yang ada dan menunjukkan suatu alur kunjungan 

ke berbagai obyek wisata (Soekadidjo, 2000 ). Pemanfaat secara maksimal ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan, yatu antara fasilitas dan jalur menuju 

objek wisata. Pemerataan kunjungan objek wisata perlu kebersamaan 

pengembangan objek wisata yang akan membentuk paket suatu objek wisata. 

Keterkaitan antar objek wisata terdekat menjadi prioritas utama pembentukan, 

agar wisatawan dalam perjalanan lebih efektif dan lebih efisien. Jadi akan 

menghubungkan antar objek wisata yang ada disekitar wilayah tersebut. 

Bentuk akhir dari konsep ini adalah pembuatan peta paket jalur wisata yang 

akan dimanfaatkan sebagai media promosi dan informasi kepada calon 

wisatawan. memiliki keunggulan memberikan informasi secara spasial dan 

memiliki kesan visual yang kuat tentang pariwisata. 

Karakteristik objek wisata di Kabupaten Magetan pada dasarnya 

mempunyai potensi untuk dikembangkan. Sebagian besar objek wisata 

tersebut menawarkan keindahan fisik maupun non fisik yang masih alami dan 

atraktif serta letak wilayah kabupaten yang strategis, dengan menggali potensi 

internal, eksternal dan paket jalur wisata. Namun dalam kenyataanya 
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keberadaan potensi objek wisata tersebut belum dapat berkembang secara 

optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan kondisi objek wisata tersebut dari sudut pandang geografis 

dengan mengambil judul “Analisis Paket Jalur Dan Potensi Objek Wisata 

Di Kabupaten Magetan Jawa Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

berikut. 

(1) bagaimana karakteristik potensi internal dan eksternal objek wisata di 

Kabupaten Magetan?; 

(2) bagaimana tingkat klasifikasi internal dan eksternal disetiap destinasi objek 

wisata di Kabupaten Magetan?; dan 

(3) bagaimana paket jalur wisata yang efektif, yaitu jalur yang memiliki jarak 

antar objek wisata terpendek di Kabupaten Magetan?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Terdapat permasalahan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini 

adalah berikut. 

(1) menganalisis karakteristik potensi internal dan eksternal objek wisata di 

Kabupaten Magetan?; 

(2) menganalisis tingkat klasifikasi internal dan eksternal disetiap destinasi 

objek wisata di Kabupaten Magetan?; dan 

(3) menganalisis paket jalur wisata yang efektif, yaitu jalur yang memiliki 

jarak antar objek wisata terpendek di Kabupaten Magetan?. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah. 

(1) sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta; 

(2) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembang ilmu Geografi, khususnya pengembangan Geografi 

Kepariwisataan; dan 
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(3) penelitian ini diharapkan dapat memberik masukan kepada pengelola, 

pemeintah daerah, khususnya bagi Dinas Pariwisata dalam 

mengembangkan objek pariwisata. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

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

fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta kepentingan program, 

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

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan 

wilayah. Pendekatan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan dasar 

pemikiran geografi, yaitu dengan menggunakan pendekatan keruangan dan 

komplek wilayah. Pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan 

beberapa teori pengembangan wilayah, diantaranya adalah dengan pendekatan 

teori konsep pertumbuhan atau dengan konsep tempat sentral dari Christaller 

(Sujali,1989). Teori ini dapat dioperasikan dengan tiga konsep dasar, yaitu : 

(1) Konsep Leading Industry, (2) Konsep Polarisation, dan (3) Konsep Spread 

Effects. 

Konsep Leading Industry mendasarkan pemikiran bahwa objek wisata 

yang dijadikan sebagai leading industry adalah objek wisata yang mempunyai 

potensi tinggi sehingga dengan potensi yang dimiliki dapat mempengaruhi 

perkembangan objek-objek wisata kecil di sekitarnya. Konsep Polarisation 

mendasarkan pemikiran bahwa satu objek wisata dapat berkembang kalau 

masing-masing objek wisata tersebut mempunyai identitas yang khas, artinya 

perlu adanya diverifikasi produk-produk wisata. Konsep Spread Effects 

didasarkan pada pemikiran, bahwa objek wisata yang potensial perlu 

dilengkapi sarana dan prasarana agar dapat memacu pertumbuhan 

perekonomian daerah tempat objek wisata (Sujali, 1989). 

Memilih dan menentukan suatu potensi objek wisata yang akan 

dikembangkan atau mendapat urutan prioritas, maka harus memperhatikan 

beberapa langkah evaluasi sehingga dapat menghasilkan pembangunan objek 
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wisata yang optimal. Oleh karena itu evaluasi potensi yang perlu dilakukan 

adalah dengan mengadakan langkah-langkah berikut. 

(1) seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan 

potensi objek atau kawasan yang memungkinkan untuk dikembangkan 

sesuai dengan ketersediaan dana; 

(2) evaluasi letak potensi terhadap wilayah, kegiatan ini mempunyai 

pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau kesalahpahaman 

antar wilayah administrasi yang terkait; dan 

(3) pengukuran jarak antar potensi, kigiatan ini untuk mendapatkan informasi 

tentang jarak antar potensi, sehingga perlu adanya peta agihan potensi 

objek wisata. Dari peta ini dapat diperoleh informasi yang dapat 

digunakan untuk menentukan potensi mana yang cukup sesuai untuk 

dikembangkan (Sujali, 1989). 

Prioritas seseorang atau kelompok untuk melakukan perjalanan wisata 

adalah mencari kesenangan atau kegembiraan (Dirjen Pariwisata, 1998 dalam 

Noer Cholik, 2005). Tujuan perjalanan wisata adalah berikut. 

(1) ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas); 

(2) ingin mencari suasana baru atau suasana lain; 

(3) memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan; 

(4) ingin berpetualangan dan mencari pengalaman baru; dan 

(5) mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan. 

Dewasa ini banyak sekali muncul promosi wisata yang ditawarkan 

baik melalui website, leaflet, booklet, pameran, cinderamata, mass media 

(dalam bentuk iklan/audio visual) serta penyediaan informasi pada tempat 

public (Kesrul. M, 2003). Penulis menggunakan cara promosi wisata melalui 

peta dalam penelitian ini, yaitu dengan pembuatan suatu jalur wisata. Evaluasi 

potensi berupa potensi fisik dan potensi non fisik pada tiap-tiap obyek wisata 

perlu dilakukaan dalam pembuatan jalur wisata. Informasi mengenai potensi 

fisik di dapat dari kondisi jalan menuju objek wisata. Sedangkan informasi 

mengenai potensi non fisik diperoleh dari ketersediaan fasilitas, promosi daya 

tarik wisatawan, jumlah pengunjung, pengumpulan data atraksi lapangan. 
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Penentuan jalur wisata dilihat dari rute yang paling efektif dan efisien berdasar 

alokasi waktu. 

Paket wisata adalah suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan 

wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu dan 

terprogram dalam susunan acaranya dan dipasarkan kepada masyarakat 

dengan harga yang telah ditetapkan. Menurut Muljadi (2009) bahwa 

komponen penyusun paket wisata dibagi menjadi 6 komponen berikut. 

(1) jasa angkutan, baik udara, laut maupun darat, 

(2) jasa penginapan, 

(3) jasa penyajian makanan dan minuman, 

(4) jasa rekreasi, seni budaya berupa tiket masuk, 

(5) jasa pemandu, dan 

(6) jasa produk-produk lain yang diperlukan. 

Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Magetan seharus mampu 

memberikan kontribusi bagi para pengunjung. Dapat berwujud bentuk 

keindahan alam, kuliner, flora dan fauna, tradisi dan budaya yang dimiliknya 

serta peninggalan sejarahnya. Tidak hanya hal itu saja, dari perkembangan 

upaya hal tersebut perlu juga pembangunan prasarana yang memadai untuk 

wisatawan. Perencanan dan pembangunan kepariwisataan yang ada di kota 

tersebut juga harus dilakukan secara terpadu antar berbagai unsur untuk 

menentukan kesuksesan seperti halnya objek dan jalur wisata, transportasi, 

telekomunikasi, akomodasi, tenaga listrik, industri, air bersih dan cindra mata 

dari objek wisata yang ada. Serta juga harus mengetahui potensi-potensi baik 

secara internal dan eksternal di dalam objek wisata tersebut, selanjutnya 

objek wisata tersebut dikembangkan secara maksimal dan dipromosikan agar 

mampu dikenal oleh wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Mustafia Oktanti (2011), melakukan penelitian yang berjudul 

Penentuan Jalur Wisata Berdasarkan Potensi Obyek di Kabupaten Kulonprogo 

Melalui Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. 

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui potensi obyek wisata dengan 



9 

 

menggunakan pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis dan membuat alternatif jalur wisata berdasarkan kelas potensi 

obyek. Metode yang digunakan adalah metode sensus dengan analisis 

menggunakan sistem skoring berjenjang tertimbang. Hasil penelitian berupa 

pembuatan peta jalur wisata dengan menggunakan Network Analyst. 

Riska Dian Arifiana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

Analisis Potensi dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai di Kota 

Semarang bertujuan untuk mengetahui potensi untuk daya tarik Wisata Pantai 

di Kota Semarang dan mengetahui arah pengembangan potensi daya tarik 

wisata pantai di Kota Seamarang. Metode yang digunakan adalah observasi 

lapangan dan analisis potensi eksternal dan internal dan SWOT. Hasil 

penelitian ini adalah Pantai Marina memiliki potensi internal dan eksternal 

yang sama yaitu sedang dan Pantai Maron dan Pantai Tirang rendah. Daya 

tarik wisata pantai yang menempati prioritas utama dalam pengembangan 

adalah Pantai Marina didasarkan pada skor potensi gabungan tertinggi dengan 

total skor 31, disusul dengan urutan kedua Pantai Maron total skor 20 dan 

ketiga Pantai Tirang dengan skor 18. Pantai Marina adalah pantai utama di 

Kota Semarang dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan karena berbagai 

aspek. 

Zandy Pratama Putra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

Analisis Potensi dan Pengembangan Priritas Pengembangan Pariwisata di 

Kota Serang Provinsi Banten bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

perkembangan dan klasifikasi potensi pariwisata di Kota Serang. Kemudian 

tujuan yang kedua adalah mengetahui dan menganalisis perkembangan daerah 

yang memiliki skala prioritas potensi pariwisata yang paling tinggi untuk 

dikembangkan di Kota Serang. Metode penelitiannya adalah analisis data 

sekunder dan primer. Hasil penelitiannya adalah Kota Serang mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan 

dilihat dari letak geografisya, dimana Kota Serang mempunyai beberapa objek 

pariwisata yang cukup banyak untuk dikembangkan dan memiliki cagar 

budaya dan satu pantai. 
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Pebedaaan ketiga penelitian diatas mampu memberikan gambaran 

awal potensi maupun hambatan yang dimiliki oleh objek wisata. Potensi 

internal, eksternal dan paket jalur wisata yang dipengaruhi oleh faktor fisik 

maupun non fisik pada ketiga penelitian diatas dianggap cukup respresentatif 

untuk diterapkan pada penelitian ini. Agar dapat melihat perbandingan 

penelitian tersebut maka dapat dilihat pada tabel 1.2 yang dirinci berikut. 
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Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya. 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Mustafia Oktanti 

(2011) 

Penentuan Jalur Wisata 

Berdasarkan Potensi obyek 

di Kabupaten Kulonprogo 

Melalui Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh dan 

Sistem Infromasi Geografis 

Mengetahui potensi obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Kulonprogo, yang 

terdiri dari potensi obyek wisata rendah, 

obyek wisata sedang maupun potensi 

obyek wisata tinggi, 

membuat alternatif jalur wisata 

berdasarkan potensi obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Kulonprogo. 

Metode yang 

digunakan yaitu 

dengan Survei, 

metode analisis 

dengan system 

skoring 

berjenjang 

tertimbang 

Peta jalur wisata berdasarkan potensi fisik dan non fisik 

obyek wisata, dengan menggunakan system network 

analyst. 

Riska Dian 

Arifiana (2015) 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan Daya Tarik 

Wisata Pantai di Kota 

Semarang 

Mengetahui potensi untuk daya tarik 

wisata pantai di Kota Semarang, 

mengetahui arah pengembangan potensi 

daya tarik wisata pantai di Kota 

Semarang. 

Observasi 

lapangan, 

Analisis potensi 

eksternal dan 

internal dan 

SWOT 

Pantai Marina memiliki potensi internal dan eksternal 

yang sama yaitu sedang dan Pantai Maron dan Pantai 

Tirang rendah. Daya tarik wisata pantai yang 

menempati prioritas utama dalam pengembangan adalah 

Pantai Marina didasarkan pada skor potensi gabungan 

tertinggi dengan total skor 31, disusul dengan urutan 

kedua Pantai Maron total skor 20 dan ketiga Pantai 

Tirang dengan skor 18. 

Zandy Pratama 

Putra (2017) 

Analisis Potensi dan 

Prioritas Pengembangan 

Pariwisata di Kota Serang 

Provinsi Banten 

Mengetahui dan menganalisis 

perkembangan dan klasifikasi potensi 

pariwisata di Kota Serang, mengetahui 

dan menganalisis perkembangan daerah 

yang memiliki skala prioritas potensi 

pariwisata yang paling tinggi untuk 

dikembangkan di Kota Serang. 

Analisis data 

sekunder dan 

primer 

Kota Serang mempunyai potensi yang sangat besar 

untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan 

dilihat dari letak geografisnya, dimana Kota Serang 

mempunyai beberapa objek pariwisata yang cukup 

banyak untuk dikembangakan dan memiliki cagar 

budaya dan satu pantai. 

Ari Priono 

(2019) 

Analisis Paket Jalur dan 

Potensi Objek Wisata Di 

Kabupaten Magetan Jawa 

Timur 

Menganalisis karakteristik potensi 

internal dan eksternal, menganalisis 

tingkat klasifikasi internal dan eksternal 

disetiap destinasi, menganalisis paket jalur 

wisata yang efektif. 

Survey, 
wawancara 

terhadap 

responden. 

Karakteristik objek wisata terdiri dari objek wisata 

alam, sejarah dan budaya, buatan dan minat khusus. 

Potensi objek wisata di Kabupaten Magetan di bagi 

menjadi 3 tingkat tinggi, sedang dan rendah, masuk 

dalam kriteria sedang. 

Sumber: Penulis, 2019.
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Pengembangan daerah pariwisata bisa menimbulkan dampak positif atau 

dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Positif, jika 

pengembangan itu bisa merangsang perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai 

budaya mereka sendiri. Negatif, jika pengembangan tadi melunturkan nilai-

nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih terangsang untuk 

mengadopsi budaya asing tanpa menghayati esensinya.Kajian atau pendekatan 

geografi dalam pariwisata dapat dikaitkan dengan melihat letak, bentuk, batas, 

dan luas objek. Pendekatan objek dapat dilihat dari kedudukan suatu objek 

terhadap kedudukan fisik yang lain. Kepariwisataan di Kabupaten Magetan 

tidak hanya melihat dampak positif dan negatif saja. Melainkan harus mampu 

memberikan manfaat bagi para pengunjung yang berwujud dalam bentuk 

keindahan alam, flora dan fauna, tradisi budaya serta peninggalan sejarahnya. 

Konsep dasar penelitian dilandaskan pada penilaian potensi internal dan 

potensi eksternal. Kriteria penilaian wisata di Kabupaten Magetan antara lain 

yaitu :kualitas dan kondisi objek wisata peniltian (potensi internal), 

aksesibilitas, fasilitas penunjang, fasilitas pelengkap, dukungan 

pengembangan objek (potensi eksternal). 

Pengambilan data diterapkan dengan cara pengumpulan data sekunder 

yang di terbitkan dari instansi terkait antara lain Dinas Pariwisata, Biro Pusat 

Statistik (BPS) serta survey dengan melakukan wawancara terhadap responden. 

Data yang dibutuhkan antara lain data kependudukan kecamatan yang 

bersangkutan, data oyek-objek wisata dan pengunjung yang ada hubungannya 

dengan kawasan wisata tersebut. 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif 

melalui teknik skoring dan pendekatan kualitatif melalui analisis SWOT, dari 

dua pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi mengenai kualitas 

potensi internal dan eksternal wisata yang dapat digunakan untuk merumuskan 

arah potensi prioritas pengembangan objek wisata di Kabupaten Magetan. 

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 1.1 

kerangka pemikiran berikut. 
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Gambar 1.1 Diagram Kerangka Pemikiran. 

Sumber: Penulis, 2019. 

 

Arah Pengembangan Objek 

Wisata di Kabupaten Magetan 

Objek wisata di Kabupaten Magetan 

Penelusuran data Primer dan data Sekunder 

Potensi Internal 

1. Kualitas Objek Wisata 

2. Kondisi Objek Wisata 

Potensi Ekstenal 

1. Asesibilitas 

2. Fasilitas penunjang 

Analisis Skoring 

Analisis SWOT 
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1.7 Batasan Operasional 

Aksesibilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju ke objek. Faktor yang 

mempengaruhi lancar atau tidaknya aksesibilitas adalah jarak, saran 

transportasi dan kondisi jalan (Sujali, 1989). 

Analisis adalah Penilaian terhadap sesuatu hal dengan berdasarkan keadaan 

yang sebenarnya (Sujali, 1989) 

Biro Perjalan Wisata adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha jasa pariwisata yang mengelola, mereservasi, merencanakan, membuat, 

dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata, baik untuk kepentingan 

bisnis, berlibur, sosial, budaya, dan sebagainya (Kesrul, 2003). 

Geogafi adalah ilmu yang mempelajari sifat bumi, menganalisis gejala-gejala 

alam serta memberi corak yang khas mengenai kehidupan dan mencari fungsi 

dari unsur-unsur dalam ruang (Bintarto, 1987). 

Jalur Wisata adalah sebuah rute dari jalan-jalan yang ada dan menunjukkan 

suatu alur kunjungan ke berbagai obyek wisata (Soekadidjo, 2000 ) 

Objek Wisata adalah suatu tempat yang memiliki keindahan dan dapat 

dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang-orang yang berlibur, dalam 

upaya memenuhi kebutuhan rohani dan menumbuhkan kecintaan terhadap 

keindahan alam (Oka A Yoeti, 1995). 

Paket wisata adalah Suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan wisata 

yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu dan terprogram 

dalam susunan acaranya dan dipasarkan kepada masyarakat dengan harga 

yang telah ditetapkan (Muljadi, 2009). 

Pariwisata ialah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka 

waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya 

hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat 

tujuan itu (Soekadijo, 2000) 

Perkembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu proses atau 

pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan (Hadinoto, 1996) 
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Potensi eksternal objek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu objek wisata terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang, dan fasilitas pelengkap (Hadinoto, 1996) 

Potensi internal objek wisata adalah potensi wisata yang memiliki suatu 

objek, yang meliputi komponen, kondisi objek, kualitas objek dan dukungan 

bagi pengembangan (Hadinoto, 1996) 

SWOT adalah (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) untuk 

menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber 

daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan 

tantangan - tantangan yang dihadapi (Jogiyanto, 2005). 

Wawancara adalah bentuk komunikasi variabel yang bertujuan memperoleh 

informasi (Moh. Pambudu Tika, 2005) 


