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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia ingin menjadikan wilayah Indonesia sebagai objek wisata 

dengan keindahan alam dan kekayaan alamnya. Pariwisata merupakan pendapatan 

penting agar tercapai otonomi daerah, sehingga sektor ini harus tetap ditingkatkan dan 

dikembangkan menjadi sebuah industri agar dapat membuka lapangan kerja yang baru. 

Selain itu dengan berlakunya UU NO. 22 Tahun 2005 tentang pendapatan daerah dan UU 

NO. 25 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka sektor 

pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat diharapkan pendapatannya oleh 

daerah. Pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Sleman sangat besar dan 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor  

pariwisata di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut; 

Tabel 1. 1 : PAD Kabupaten Sleman tahun 2013-2018 

No Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Jumlah 

Wisatawan  
3.613.577 3.795.355 5.196.816 5.321.038 7.226.595 8.531.738 

2 

Kontribusi PAD 

sektor 

Pariwisata 

terhadap PAD 

Kab. Sleman 

18,54% 15,45% 16,39% 15,42% 33,79% 36,23% 

3 

Penerimaan 

Pendapatan 

Sektor 

Pariwisata 

(Rupiah) 

55.464.317.62

4 

70.467.546.0

94 

77.840.670.1

86 

105.026.071.

860 

180.636.474.1

83 

219.608.685.

071 

Sumber: LKjIP Dinas Parwisata Kabupaten Sleman tahun 2018 

Kecamatan Turi merupakan salah satu kecamatan yang berada di dalam wilayah 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Turi terletak di bagian 

utara dari Kabupaten Sleman dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. 

Kecamatan Turi terletak di lereng Gunung Merapi yang terkenal akan intensitas aktivitas 

vulkanik yang tinggi. Ancaman utama dari aktivitas vulkanik tersebut ada pada awan 
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panas yang sering memakan korban. Kecamatan Turi turut terkena dampak awan panas 

ini, namun secara keseluruhan Kecamatan Turi merupakan lokasi yang minim dampak 

awan panas. Hal itu karena cerukan lereng pada crater tidak mengarah ke Kecamatan 

Turi, sehingga Turi dirasa lebih aman dibandikan kecamatan-kecamatan lainnya di 

Sleman seperti, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak. Merapi namun turut memberikan 

potensi alam pemandangan yang indah dan tanah vulkanik yang subur. 

 

Gambar 1. 1 : Gambar Pesona Kecamatan Turi  

(Sumber: Sarifsupertramp) 

Obyek Desa wisata dikenal secara luas sebagai salah satu bentuk produk wisata 

yang dikembangkan di kawasan atau area pedesaan di berbagai tempat di dunia. Desa 

wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya 

tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakat beserta tradisinya yang mampu 

menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk 

menarik kunjungan wisatawan, selain menikmati menginap, dan melakukan aktifitas 

seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat, terdapat pula desa wisata yang bersifat 
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hanya sebagai objek dimana wisatawan berkunjung hanya untuk melihat daya tarik wisata 

dominan setempat tanpa melakukan aktifitas/produk lokal yang dapat memperpanjang 

lama kunjungan di desa tersebut, garis besar dari konsep program desa wisata adalah 

pengembangan dari sektor agraria ke dalam sektor pariwisata agar nilai jualnya 

bertambah.  

Desa wisata merupakan obyek wisata baru sehingga dalam keberlangsungannya 

dirasa belum stabil, sehingga tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidakstabilan desa-desa wisata di Kecamatan Turi ini. Aksesibilitas merupakan fasilitas 

pariwisata yang dirasa menjadi parameter terpenting terhadap perkembangan desa wisata. 

Desa wisata adalah wisata minat khusus yang sangat berbeda dengan obyek wisata umum. 

Pengelolaan desa wisata dilakukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berasal dari 

masyarakat desa sehingga pengelolaan dan hasilnya pun kembali ke masyarakat sendiri, 

sehingga kelembagaan desa wisata juga memiliki peran yang besar dalam kegiatan desa 

wisata. Fasilitas yang memiliki peran besar dalam membangun desa wisata adalah 

aksesibilitas yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan desa wisata. Aksesibilitas 

memiliki kaitan dengan jarak yang mempengaruhi keinginan wisatawan untuk melakukan 

perjalanan wisata, selain itu desa wisata merupakan obyek wisata yang masih baru 

sehingga aksesibilitas merupakan langkah awal dalam pengembangan desa wisata yang 

bijak agar dapat menstimulasi pertumbuhannya. Kontribusi desa wisata terhadap 

kehidupan masyarakat desa tidak akan terlihat dalam waktu singkat, sehingga 

pembangunan mental dan stimulan adalah sebagai langkah awal.  Sehingga nantinya 

dengan dilakukannya penelitian yang mengkaji obyek desa wisata diharapkan analisis 

potensi desa wisata ini dapat digunakan untuk mengetahui arah pengembangan hingga 

desa wisata dapat berkembangan lebih maju sehingga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan 

Program pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman ini belum cukup lama 

dirintis oleh pemerintah setempat sehingga masih mengalami berbagai kendala. Masalah 

lain seperti fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan yang sangat mempengaruhi 

keberlangsungan desa wisata, pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tahun 2013 - 2017 

di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1. 2 : Tabel Pertumbuhan kunjungan Wisatawan ke Desa Wisata di Sleman Tahun 

2013 – 2017 

Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 

Wisatawan 

Mancanegara 

Dan 

Nusantara 

Pertumbuhan 

(%) 

2013 8646 149124 157770 14,92 

2014 16039 202473 218512 38,50 

2015 1569 254363 255932 17,12 

2016 363 548107 548470 114,30 

2017 219 206715 206934 -62,27 

Sumber: Sleman dalam Angka 2013-2017, BPS Kabupaten Sleman 

Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tercatat terdapat 14 Desa Wisata di 

Kecamatan Turi, diantaranya adalah; Dukuh, Gabugan, Garongan, Kelor, Kembangarum, 

Nganggring, Pancoh, Plosokuning, Pulesari, Pulewulung, Sangurejo, Sempu, Tlatar, dan 

Tunggularum. Jumlah desa wisata per-kecamatan tersebut di Kabupaten Sleman terhitung 

memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Sleman, 

jumlah desa wisata tersebut masih bisa bertambah seiring berjalan waktu, mengingat 

program pengembangan desa wisata masih terus dikembangkan oleh pemerintah 

setempat, namun sebaliknya juga tidak menutup kemungkinan terdapat desa wisata yang 

berhenti beroperasi. 

Kecamatan Turi terkenal dengan komoditas salak, komoditas ini juga turut 

menopang perekonomian mayoritas masyarakat di Turi. Seluruh desa wisata di Turi 

menggunakan komoditas utama agro salak sebagai penarik bagi wisatawan yang 

berkunjung, karena salak pondoh dari Turi ini memiliki reputasi rasa yang enak yang 

terkenal di Indonesia. 
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Gambar 1. 2 : Salak Pondoh di Kecamatan Turi  

(Sumber: indonesiakaya.com) 

Salak di desa wisata bukan hanya dijual sebagai hasil pertanian mentah, namun 

salak dikembangkan menjadi paket wisata dan ditawarkan dalam bentuk hasil olahan 

lainnya agar menambah nilai jualnya. Selain produk agro, desa wisata di Turi 

menawarkan pemandangan Gunung Merapi dengan area persawahannya serta 

pengalaman tinggal bersama masyarakat yang masih kental akan budayannya juga 

ditawarkan oleh setiap desa wisata. Perbedaan yang paling menonjol antar tiap desa 

wisata di Turi adalah pada kelengkapan fasilitas hiburan dan faktor aksesibilitas yang 

menyangkut jalan yang ditempuh menuju desa wisata. 

Program Desa wisata merupakan suatu langkah yang sangat baik untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan, serta secara tidak langsung dapat 

melestarikan kekayaan alam sekitar, melestarikan kesenian, dan kebudayaan.  

Penelitian tentang seluruh obyek desa wisata di Kecamatan Turi secara khusus 

belum pernah dilakukan sebelumnya, padahal wilayah ini diketahui memiliki potensi 

yang sangat besar untuk pengembangan desa wisata. Penelitian dengan obyek minat 

khusus tentu juga harus menggunakan analisis yang menggunakan parameter yang sesuai 

dengan obyek yang diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Penelitian ini 

menggunakan parameter penelitian yang dibuat khusus untuk penelitian potensi desa 
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wisata. Berdasarkan latar belakang di atas maka didapatkan perumusan masalah, tujuan 

penelitin, dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana potensi desa-desa wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman? 

2. Bagaimana strategi arah pengembangan desa-desa wisata di Kecamatan Turi, 

Kabupaten Sleman agar lebih diminati oleh wisatawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut; 

1. Mengidentifikasi potensi desa-desa wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten 

Sleman. 

2. Menganalisis strategi arah pengembangan desa-desa wisata di Kecamatan Turi, 

Kabupaten Sleman agar memiliki karakteristik desa wisata yang lebih baik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna antara lain; 

1. Bahan pertimbangan arahan pembangunan desa wisata. 

2. Evaluasi para pengembang desa wisata. 

3. Bahan pertimbangan penelitian-penelitian selanjutnya.  
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Geografi dan Pariwisata 

Geografi dan Pariwisata adalah dua cabang ilmu yang berbeda, namun 

didalannya terdapat keterkaitan antar keduanya. Geografi secara umum memiliki 

pengertian ilmu yang menguraikan dan menganalisis variasi ruang keadaan 

permukaan bumi serta makhluk yang menempatinya. Menurut Bintarto, geografi 

adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan Bumi, 

baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup 

beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan dan 

regional yang digunakan untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan 

pembangunan. 

Menurut Koen Meyer (2009), Pengertian Pariwisata adalah aktivitas 

perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah 

tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya 

untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan 

tujuan-tujuan lainnya. 

Menurut Pendit (2003) Pariwisata adalah jenis industri baru yang mampu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktiflainnya. 

Selanjutnya sebagai sektor kompleks, industri-industri klasik seperti industri 

kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomis juga 

dipandang sebagai industri. 

Menurut Makalam (1996), Geografi memiliki keterkaitan dengan 

pariwisata dapat dilihat dari analisa terhadap sistem kepariwisataan dalam 

perjalanan pariwisata. Dalam sistem ini terdapat tiga sub sistem yang saling 

berkaitan, yaitu sub sistem DAW, sub sistem DTW dan sub sistem Route. Peranan 

geografi dalam sistem ini adalah sebagai penghubung diantara ketiga sub sistem 

tersebut. Keterkaitan sistem tersebut akan baik jika jarak atau gangguan geografis 

dapat dikenali dan disiasati oleh ketiga sub sistem tersebut. 
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Keterkaitan ini bukan hanya sebagai pemghubung sistem kepariwisataan 

dan kajian masalah-masalah geografis di dalamnya, tetapi lebih penting dari itu 

bahwa geografi memberikan sumbangan yang sangat besar berupa kajian tentang 

kondisi alam, kondisi manusia, dan interaksi diantara keduanya. Kajian unsur-

unsur geografis inilah yang dapat menentukan potensi pariwisata. 

Geografi Pariwisata adalah cabang dari pada bidang ilmu geografi yang 

mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi 

karakteristik destinasi (objek) wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta 

aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah (wilayah). 

Geografi Pariwisata merupakan bidang Ilmu terapan yang berusaha mengkaji 

unsur - unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. Unsur - 

unsur geografis suatu daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-

beda. Bentang alam pegunungan yang beriklim sejuk, pantai landai yang berpasir 

putih, hutan dengan beraneka ragam tumbuhan yang langka, danau dengan air 

yang bersih, merupakan potensi suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk 

usaha industri pariwisata. Unsur geografis yang lain seperti lokasi/letak, kondisi 

morfologi, penduduk, berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan potensi 

obyek wisata. 

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang Otonomi Daerah, 

setiap daerah di Indonesia berupaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah 

Setempat (PADS). Salah satu upaya untuk memperoleh pemasukan pendapatan 

tersebut dengan menggalakkan kegiatan pariwisata yang ada di daerah. 

Pengembangan pariwisata sangat ditentukan oleh seberapa besar potensi 

supply dan demand. Potensi supply memberikan gambaran seberapa besar daya 

tarik obyek wisata yang dimiliki oleh suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW). 

Sedangkan potensi demand memberikan gambaran seberapa besar potensi 

wisatawan yang datang dari Daerah Asal Wisatawan (DAW). 

 

1.5.1.2 Desa Wisata 

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang 

memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter 
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lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang 

dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas 

pendukung wisatanya. Selanjutnya desa wisata adalah suatu wujud integrasi 

antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu 

struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang 

berlaku (Nuryanti, 1993). Menurut Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam Desa Wisata memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: 

1) Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung 

yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu 

dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 

2) Suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas 

(baik berupa daya tarik/ keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun 

kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara 

alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam 

suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan 

terencana Sehingga daya Tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan 

kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi 

pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat 

setempat. 

3) Definisi Desa Wisata lainnya adalah: Village Tourism, where small groups of 

tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about 

village life and the lokal environment. 

Terjemahan bebas : Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan 

tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang 

terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Desa 

Wisata dalam konteks wisata pedesaan tersebut dapat disebut sebagai asset 

kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan 

daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata 

untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. 
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1.5.1.2.1 Kriteria Desa Wisata 

Kriteria Desa Wisata Suatu Desa dapat dikembangkan sebagai Desa 

Wisata apabila memiliki kriteria-kriteria dan faktor-faktor pendukung sebagai 

berikut : Memiliki potensi produk/ daya tarik yang unik dan khas yang mampu 

dikembangkan sebagai daya Tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata 

alam, budaya). Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi 

pengembangan suatu kawasan pedesaan menjadi Desa Wisata. Potensi-potensi 

tersebut dapat berupa : 

▪ Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentang alam, tata 

lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik, 

khas, dan sebagainya). 

▪ Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian 

masyarakat yang unik dan Potensi produk/ obyek dan daya tarik wisata yang unik 

dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional, 

dsbnya).  

Tingkat penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan 

kepariwisataan; yaitu adanya sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat 

setempat terhadap kegiatan pariwisata sebagai bentuk kegiatan yang akan 

menciptakan interaksi antara masyarakat lokal (sebagai tuan rumah / host) dengan 

wisatawan (sebagai tamu / guest) untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan 

memberikan manfaat yang saling menguntungkan, khususnya bagi masyarakat 

lokal adalah bagi penghargaan dan pelestarian budaya setempat dan manfaat 

ekonomi kesejahteraan masyarakat lokal.  

Sedangkan bagi wisatawan adalah pengkayaan wawasan melalui 

pengenalan budaya lokal. Untuk itu perlu adanya semangat dan motivasi yang 

kuat dari masyarakat dalam menjaga karakter yang khas dari lingkungan fisik 

alam pedesaan dan kehidupan budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat 

setempat. Hal tersebut juga merupakan faktor yang sangat mendasar, karena 

komitmen atau motivasi tersebut sesungguhnya yang akan menjamin 

kelangsungan daya traik dan kelestarian sumber daya wisata yang dimiliki desa 

tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terjaga maka modal dasar yang menjadi 
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daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut akan hilang, 

dan kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali. Oleh karena itu 

kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan desa wisata 

menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan desa wisata.  

Tingkat penerimaan dan komitmen yang kuat dari masyarakat setempat 

Memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup 

dan memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata. Hal tersebut sangat 

penting dan mendasar karena pengembangan desa wisata dimaksudkan untuk 

memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas 

dan produktifitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian 

dampak positif pengembangan pariwisata di desa tersebut akan dapat dirasakan 

langsung masyarakat setempat, dan bukannya pihak lain.  

Potensi dasar yang dimiliki oleh suatu desa untuk menjadi desa wisata 

selanjutnya perlu didukung dengan faktor peluang akses terhadap akses pasar. 

Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu desa yang telah memiliki kesiapan 

untuk dikembangkan sebagai desa wisata tidak ada artinya manakala tidak 

memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar/ wisatawan. Oleh karena itu 

kesiapan desa wisata harus diimbangi dengan kemampuan untuk membangun 

jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata, dengan berbagai bentuk 

kerjasama dan pengembangan media promosi sehingga potensi desa tersebut 

muncul dalam peta produk dan pemaketan wisata di daerah, regional, nasional 

maupun inernasional. Sedemikian sehingga dapat dijaring peluang kunjungan 

wisatawan ke desa tersebut. Potensi SDM lokal yang mendukung Peluang akses 

terhadap pasar wisatawan Memiliki alokasi ruang/ area untuk pengembangan 

fasilitas pendukung wisata pedesaan, seperti : akomodasi/ homestay, area 

pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting 

dan mendasar karena aktifitas wisata pedesaan akan dapat berjalan baik dan 

menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang 

memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan 

masyarakat lokal, dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan 

lain sebagainya. 
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1.5.1.2.2 Tipologi Desa Wisata di Indonesia 

Dinas Pariwisata DIY dalam Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa 

Wisata di DIY mengkategorikan Tipologi desa wisata didasarkan atas 

karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikategorikan ke 

dalam 4 (empat) kategori, serta 5 acuan lain kriteria-kriteria desa wisata yang 

digunakan dalam menentukan tipologi. kategori desa wisata berdasarkan 

karakteristinya dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut: 

 

Gambar 1. 3 : Tipologi Desa Wisata  

(Sumber: Laporan Akhir Pengembangan Desa Wisata, Dinas Pariwisata DIY, 

2014) 

 

Tipologi Desa Wisata Ketersediaan area/ruang untuk pengembangan 

fasilitas pendukung wisata pedesaan. Gambaran tipologi desa wisata tersebut, 

selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan 

masyarakat, artefak budaya, dsb) sebagai daya tarik wisata utama Yaitu wilayah 

pedesaan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan 

keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat 

pedesaan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk 

aktifitas lainnya. 

2) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama 

(pegunungan, agro/ perkebunan dan pertanian, pesisir – pantai, dsbnya) Yaitu 
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wilayah pedesaan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, 

lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik 

lainnya, sehingga desa tersebut memiliki potensi keindahan view dan lansekap 

untuk menarik kunjungan wisatawan. 

3) Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai 

daya tarik utama Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan daya tarik yang 

merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya 

(adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam 

(keindahan bentang alam/ lansekap). 

4) Desa wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dsb) 

sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan 

dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktifitas ekonomi kreatif 

yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat 

lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktifitas kesenian yang khas.  

Kriteria Desa Wisata yang bisa menjadi acuan lain dalam menentukan 

tipologi desa wisata yaitu : 

1) Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan 

manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa. 

2) Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal 

wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota 

kabupaten. 

3) Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, 

karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung 

kepariwisataan pada suatu desa. 

4) Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat 

adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu 

dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem 

kemasyarakatan yang ada. 

5) Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas 

listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya. Masing-masing kriteria di atas 
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digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian 

menetukan apakahsuatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe 

one day trip atau tipe tinggal inap. 

Karakteristik-karakterisik desa wisata di atas memberikan penjelasan 

perbedaan antara obyek wisata umum dengan desa wisata yang merupakan obyek 

wisata minat khusus. Desa wisata sendiri termasuk ke dalam eco-tourism dimana 

masyarakat memiliki andil yang besar dalam keberlangsungan pariwisata dengan 

menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, sehingga hasilnya kembali juga 

kepada masyarakat dengan meningkatnya kesejahteraan. 

 

1.5.1.3 Sistem Informasi Geografi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem untuk 

memasukan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan data-data 

geospasial yang digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pengambilan 

keputusan dalam perencanaan wilayah, manajemen perkotaan, dan identifikasi 

batas administrasi suatu wilayah (Burrough, 1986 dalam Indarto, 2013). 

ESRI (1989) mendefinisikan SIG sebagai Kumpulan yang terorganisir 

dari perangkat keras computer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang 

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi 

geografis. Pada bagian lain ESRI meringkasnya, SIG sebagai system komputer 

yang mampu menangani dan menggunakan data yang menjelaskan tempat pada 

permukaan bumi. 

Arronof (1989) menyatakan bahwa SIG adalah suatu system informasi 

yang mendasarkan pada kerja computer yang mempunyai kemampuan untuk 

menangani data geografis meliputi kemampuan untuk memasukan, mengolah, 

memanipulasi, dan analisa data, serta memberi keluaran. SIG merupakan alat 

yang bermanfaat untuk menangani data spasial dimana dalam SIG data tersimpan 

dengan format digital. Jumlah data yang besar dapat disimpan dan diambil 

kembali secara cepat dengan biaya yang rendah dengan memanfaatkan system 

informasi berbasis kerja komputer. Keunggulan SIG lainnya adalah kemampuan 
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memanipulasi data dan analisis data spasial dengan mengkaitkan data dan 

informasi atribut untuk menyatukan tipe data yang berbeda ke dalam analisis 

tunggal. 

Komponen dalam sistem informasi geografis yang perlu diketahui (Paul 

2005, dalam Purwanto 2012) seperti: 

1. Perangkat keras (hardware): komputer, mouse, digitizer, printer, plotter, dan 

scanner yang bisa digunakan untuk pemasukan, pemrosesan, penyimpanan, 

dan penyajian hasil data. 

2. Perangkat lunak (software): syarat yang harus dipenuhi oleh software SIG 

adalah Database Management System (DBMS), fasilitas untuk pemasukan 

dan manipulasi data geografis, fasilitas untuk query, analisis dan visualisasi, 

dan Graphical User Interface (GUI). 

3. Data: merupakan komponen yang penting dalam SIG, keakurasian data 

dituntut di dalamnya. 

4. Sumberdaya manusia (brainware): merupakan orang atau manusia yang 

mampu menggunakan teknologi SIG untuk tujuan tertentu. Teknologi SIG 

menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada sumberdaya yang 

mengelola sistem dan mengembangkan untuk aplikasi yang sesuai. 

Penggunaan dan pembuat sistem harus saling bekerja sama untuk 

mengembangkan teknologi SIG. 

5. Metode: model atau teknik dalam pemrosesan data menggunakan SIG. 

6. Jaringan: merupakan komponen yang juga wajib dalam SIG. Dengan 

perkembangan teknologi informasi, jaringan sangat dibutuhkan untuk 

mempercepat sampainya informasi kepada pihak yang membutuhkan dan 

dapat dilihat SIG tidak hanya bersifat offline namun sudah online dengan 

menggunakan internet seperti webgis. 

Penerapan teknologi SIG yang berbasis kerja komputer di dalam 

pemrosesan data dan penyajian keluaran (Dulbahri, 1993) mencirikan 

dinamisasi proses masukan, klasifikasi, analisis, dan keluaran hasil yang 
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memungkinkan system informasi ini dapat menerima dan memproses data 

dalam jumlah besar dan waktu singkat. 

Perencanaan suatu tindakan maupun pengambilan keputusan 

memerlukan analisis data yang mempunyai rujukan spasial atau geografis 

(Dulbahri, 1993). Dikemukakan bahwa pengambilan keputusan memerlukan 

pengetahuan yang di dukung oleh konsep yang mapan, sehingga informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan harus dipilih dari sejumlah besar data 

untuk mengetahui keadaan permasalahan tersebut melalui pemrosesan dan 

analisis data. 

Tujuan pokok dari pemanfaatan Sistem Informasi Geografis adalah 

untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan 

sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan 

dalam Sistem Informasi Geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi 

dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi (Dulbahri, 1993). Data-

data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data 

atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat digunakan 

adalah analisis spasial dan analisis atribut. Data spasial merupakan data yang 

berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. Sedangkan 

data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan 

berbagai objek sebagai data spasial. 

Penyajian data spasial mempunyai tiga cara dasar yaitu dalam bentuk 

titik, bentuk garis dan bentuk area (polygon). Titik merupakan kenampakan 

tunggal dari sepasang koordinat x,y yang menunjukkan lokasi suatu obyek 

berupa ketinggian, lokasi kota, lokasi pengambilan sample dan lain-lain. Garis 

merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu kenampakan 

memanjang seperti sungai, jalan, kontus dan lain-lain. Sedangkan area adalah 

kenampakan yang dibatasi oleh suatu garis yang membentuk suatu ruang 

homogen, misalnya: batas daerah, batas penggunaan lahan, pulau dan lain 

sebagainya. 

Struktur data spasial dibagi dua yaitu model data raster dan model data 

vektor. Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi empat 

grid sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Data vektor adalah data yang 
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direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (polygon) 

(Barus dan Wiradisastra, 2000). 

Menurut Harris Anggara, pemahaman tentang planet ini selalu dibatasi 

oleh keterbatasan informasi, dan juga keterbatasan pengetahuan. Untuk 

melihat benda-benda kecil, kita telah membuat mikroskop yang dapat 

mengambil gambar hingga ke tingkat molekuler. Di sisi lain, untuk benda-

benda yang terlalu besar untuk dilihat, kita memiliki satelit geostasioner yang 

dapat mengambil gambar dari seluruh permukaan bumi. SIG merupakan suatu 

alat yang mengintegrasikan data spasial yang dikumpulkan pada skala dan 

waktu yang berbeda, dan dalam format yang berbeda. 

Pada dasarnya, perencana kota, peneliti, manajer sumberdaya alam, dan 

mereka yang menggunakan SIG bekerja dalam berbagai bidang. Mereka 

mengamati dan mengukur parameter lingkungan. Mereka mengembangkan 

peta yang memotret ciri-ciri bumi. Mereka memonitor perubahan di sekitar kita 

dalam ruang dan waktu. Disamping itu, mereka memodelkan alternative aksi 

dan proses-proses yang beroperasi dalam lingkungan. Aktivitas tersebut antara 

lain: Measurement, Mapping, Monitoring, dan Modelling seperti yang terlihat 

pada Gambar 1.4. Kunci aktivitas ini dapat ditingkatkan melalui penggunaan 

teknologi SIG. 

             

Gambar 1. 4 : Fungsi 4M dalam SIG 

Measurement, Mapping, Monitoring, Modelling. 
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Sistem Informasi Geografis dalam penelitian ini memiliki fungsi utama 

measurement dan mapping. Measurement digunakan dalam meneliti parameter 

aksesibilitas yang membutuhkan pendekatan SIG, sebab fitur ini memiliki 

fungsi yang lebih praktis dan cukup akurat sehingga lebih efektif dibandingkan 

dengan pengukuran langsung di lapangan. Fungsi utama SIG lainnya adalah 

sebagai media untuk mapping hasil dari penelitian yang merupakan produk 

utama dalam disiplin ilmu geografi, yaitu produk peta. 

 

1.5.1.4 SWOT 

 

       Internal 

 

Eksternal 

S W 

O S & O W & O 

T S & T W & T 

Gambar 1. 5 : Ilustrasi SWOT 

 

Analisis SWOT adalah sebuah analisa klasik yang sering digunakan untuk 

mengevaluasi sebuah program kerja pada suatu perusahaan, namun dalam 

perkembangannya analisa ini dapat diaplikasikan pada fenomena lain selain 

bisnis, termasuk dalam kajian-kajian di dalam geografi. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari SWOT (David, Fred R., 2005:47) yaitu; 

• Kekuatan (Strenghts): Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau 

keungulan-keungulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan 

kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat 
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dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan di pasar. 

• Kelemahan (Weaknesses): Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan 

dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut daoat berupa fasilitas, 

sumber daya keuangan,kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran 

dapat meruoakan sumber dari kelemahan perusahaan. 

• Peluang (Opportunities) Peluang adalah situasi penting yang mengguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan. Kecendrungan – kecendrungan penting merupakan 

salah satu sumber peluang, seperti perubahaan teknologi dan meningkatnya 

hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasokk merupakan 

gambaran peluang bagi perusahaan. 

• Ancaman (Threats) Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungan 

dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi 

posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan 

pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi 

kesuksesan perusahaan. 

Analisis SWOT memiliki peran untuk membuat analisa situasi pada 

metode penelitian kuantitatif, selebihnya dapat juga digunakan sebagai evaluasi 

dalam kegiatan pariwisata. Faktor pokok dalam SWOT adalah faktor internal 

(strenghts dan weaknesses) dan eksternal (opportunities dan threats). Hasil dari 

SWOT ini memiliki bentuk deskriptif yang menjelaskan ke empat elemen di dalam 

SWOT dan kaitannya antar tiap elemen. Pada penelitian ini SWOT digunakan 

dalam penentuan arahan pengembangan desa wisata pada wilayah kajian secara 

keseluruhan. 

 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Galuh Binatri Thohar, 2015. Melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Potensi Wisata Umbulngrancah di Desa Undawuh Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang. Penelitian dilakukan untuk dua tujuan yaitu; 1) Mengetahui 

potensi di Obyek Wisata Umbulngrancah Kecamatan Kaliwungu, 2) Mengetahui 
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arahan pengembangan Obyek Wisata Umbulngrancah. Data yang dianalisis, 

meliputi potensi obyek wisata dan arah pengembangan. Besar potensi obyek 

didapat dari standar penilaian potensi daya tarik wisata dengan metode skoring 

yang kemudian diklasifikasi. Arah pengembangan didapatkan dengan metode 

analisis data yang kedua dengan menggunakan analisis SWOT terkait faktor 

internal dan eksternal sehingga didapat strategi pengembangan. 

Menuk Prawita Sari, 2016. Melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Grobogan. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu; 1) Menganalisis potensi obyek wisata di Kabupaten 

Grobogan, 2) Mengidentifikasi faktor dominan yang berpengaruh terhadap 

potensi objek wisata di Kabupaten Grobogan, dan 3) Membuat strategi 

pengembangan objek wisata di Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan 

untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah survei. Teknik pengolahan 

data menggunakan metode skoring dan klasifikasi. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisa data deskriptif kuantitatif serta strategi pengembangan obyek 

wisata menggunakan metode kualitatif dengan SWOT. 

Riska Dian Arifiana, 2016. Melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Potensi dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai di Kota Semarang. Tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) mengetahui potensi untuk daya tarik 

wisata pantai di Kota Semarang, 2) mengetahui arah pengembangan potensi daya 

tarik wisata pantai di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian 

dengan melakukan survei berupa pengamatan di lapangan secara langsung dan 

wawancara dengan pengelola dan pengunjung, serta dilengkapi dengan 

pendekatan data SIG. Teknik analisis menggunakan skoring untuk potensi internal 

dan eksternal serta penggabungan dari keduanya. Analisis SWOT yaitu untuk 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat pada daya 

tarik wisata pantai dan digunakan untuk penyusunan strategi serta arah 

pengembangan di masa depan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

pariwisata yang dikaji, serta parameter skoring yang digunakan. Karena diketahui 

penelitian-penelitian sebelumnya memiliki metode dan parameter skoring yang 
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hampir sama. Obyek pariwisata pada penelitian sebelumnya mengarah pada 

obyek wisata umum, sedangkan pada penelitian ini mengarah ke obyek wisata 

minat khusus, yaitu obyek desa wisata. Parameter skoring pada penelitian ini 

menggunakan parameter skoring yang didesain untuk desa wisata, sehingga 

kurang akurat jika menggunakan parameter skoring sama seperti pada penelitian-

penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya menggunakan 

parameter skoring untuk obyek wisata umum.  Selain itu wilayah kajian penelitian 

sebelumnya tidak mempertimbangkan wilayah kajian di dalam suatu administrasi 

tertentu yang memiliki potensi wisata yang tinggi, Kecamatan Turi sebagai suatu 

wilayah administrasi di dalam Kabupaten Sleman memiliki kriteria geografis 

yang cocok untuk dikembangkan desa wisata , terbukti dari jumlah persebaran 

obyek desa wisata per kecamatan di Kabupaten Sleman, Turi memiliki jumlah 

desa wisata yang paling banyak diantara kecamatan lainnya. Obyek desa wisata 

di  Kecamatan Turi terus berkembang hingga muncul obyek-obyek desa wisata 

baru hingga sekarang terdapat terdapat 14 obyek desa wisata.
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Tabel 1. 3 : Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
Galuh Binatri 

Thohar 

Analisis Potensi Wisata 

Umbulngrancah di Desa 

Undawuh Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten 

Semarang 

1. mengetahui potensi obyek 

wisata Umbul Ngrancah di 

Kecamatan Kaliwungu.  

2. mengetahui arahan 

pengembangan obyek wisata 

Umbul Ngrancah agar lebih 

diminati wisatawan 

Metode survei 

dengan pendekatan 

deskriptif 

kuantitatif. 

1. Objek wisata air Umbul Ngrancah mempunyai kelas 

potensial sedang. Semua karakteristik maupun potensi 

yang ada di objek wisata Umbul Ngrancah merupakan 

faktor pendorong, namun terdapat juga faktor penghambat. 

Faktor penghambat ini perlu dilakukan usaha perbaikan 

atau bahkan pengembangan agar wisatawan lebih tertarik 

berkunjung ke objek wisata air Umbul Ngrancah.  

2. Berdasarkan analisis pengembangan obyek wisata, 

diperlukan Arahan pengembangan Obyek wisata air 

Umbul Ngrancah meliputi aspek-aspek sebagai berikut, 

atraksi, sarana dan prasarana, Infrastruktur, aksesibilitas, 

produk unggulan, dan pemasaran/promosi. 

 

 

 

 

Menuk Prawita 

Sari 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan Obyek 

Wisata di Kabupaten 

Grobogan 

1. menganalisis potensi 

obyek wisata di Kabupaten 

Grobogan,  

2. mengidentifikasi faktor 

dominan yang berpengaruh 

terhadap potensi objek 

Metode survei 

dengan pendekatan 

deskriptif 

kuantitatif. 

1. Sebagian besar objek wisata di Kabupaten Grobogan 

memiliki potensi gabungan tinggi. Walaupun demikian 

berdasarkan potensi internal, eksternal, dan potensi 

pendukung objek wisata tingkat potensinya masih 

bervariatif mulai dari rendah sampai dengan tinggi,  

2.faktor dominan yang menyebabkan tingkat potensi tinggi 

di Kabupaten Grobogan adalah faktor kondisi objek 
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wisata di Kabupaten 

Grobogan  

3. membuat strategi 

pengembangan objek wisata 

di Kabupaten Grobogan 

wisata, dan faktor ketersediaan fasilitas pelengkap objek 

wisata, dan 

3. strategi pengembangan obyek wisata di Kabupaten 

Grobogan diarahkan sebagai berikut:  

(a) meningkatkan kualitas obyek, dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap 

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.  

(b) meningkatkan upaya promosi wisata. 

(c) meningkatkan intensitas event wisata yang atraktif. 

(d) pembentukan perwilayahan. 

Riska Dian 

Arifiana 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan Daya 

Tarik Wisata Pantai di 

Kota Semarang 

1. mengetahui potensi untuk 

daya tarik wisata 

pantai di Kota Semarang. 

2. mengetahui arah 

pengembangan potensi daya 

tarik wisata pantai di Kota 

Semarang 

Metode survei 

dengan pendekatan 

deskriptif 

kuantitatif. 

Pantai Marina memiliki potensi internal dan eksternal yang 

sama yaitu sedang, sedangkan 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, 

disusul dengan urutan kedua Pantai Maron dan ketiga 

Pantai Tirang. Pantai Marina populer karena aksesibilitas 

jalan yang mudah, lokasi tidak jauh dari pusat kota, 

terdapat banyak wahana serta fasilitas pendukung, 

sedangkan Pantai Maron dan Pantai tirang kurang diminati 

karena aksesibilitas jalan yang belum memadai dan 

lokasinya yang cukup jauh. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

 

Gambar 1. 6 : Kerangka Penelitian 

Pariwisata merupakan salah satu aspek penyumbang devisa negara yang cukup 

besar pada aspek non-migas. Pariwisata merupakan industri yang dikembangkan sebagai 

salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih karena sektor pariwisata 

berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, selain itu sektor pariwisata 

berkaitan secara langsung dan tak langsung dengan berbagai sektor perekonomian yang 

memproduksi barang dan jasa, dengan demikian berarti pertumbuhan sektor pariwisata 

dapat mendorong laju pertumbuhan sektor-sektor lain termasuk sektor agraria. Sektor 

pariwisata bukanlah sektor yang berdiri sendiri, tetapi merupakan industri multi sektor. 

Karena itu maka dampak ekonomi yang ditimbulkan pariwisata juga berdimensi multi 

sektor Dampak ekonomis pariwisata yang mencakup lintas sektor ini diharapkan dapat 

memerataan pendapatan, kesempatan kerja dan investasi bagi seluruh masyarakat. 

Tren rekreasi yang berubah seiring dengan waktu, sehingga pemerintah daerah 

pun harus mengadaptasi dengam mengembangkan obyek-obyek wisata baru untuk 

menambah penghasilan negara dari sektor pariwisata. Desa Wisata merupakan salah satu 

upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata. Desa wisata merupakan obyek 

wisata dengan minat khusus karena memiliki sajian wisata yang kental akan budaya dan 

berbeda dengan paket wisata pada umumnya. Popularitas desa wisata dikalangan 

wisatawan juga kalah tenar dengan obyek-obyek wisata pada umumnya, hal itu 

disebabkan karena desa wisata merupakan obyek wisata yang sebagian besar berada di 

pinggiran kota sehingga untuk menuju lokasi desa wisata harus menempuh jarak yang 

lebih jauh daripada obyek-obyek wisata seperti taman bermain yang berada di pusat 

keramaian. Desa wisata menjadi solusi wisata dengan minat khusus. Pengembangan desa 
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wisata telah dilakukan selama beberapa tahun kebelakang, pengembangan bukan hanya 

sebatas fasilitas wisata namun pengembangan dalam promosi pun turut digiatkan. 

Desa wisata adalah wisata minat khusus yang sangat berbeda dengan obyek wisata 

pada umumnya karena masyarakat memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan obyek 

wisata umum. Desa-desa wisata di daerah kajian telah dikembangkan oleh pemerintah 

setempat dari beberapa tahun terakhir. Desa wisata merupakan obyek wisata baru 

sehingga dalam keberlangsungannya dirasa belum stabil terlihat dari statistik kunjungan 

wisatawan tercatat. Sehingga tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-

faktor yang mempemgaruhi dapat di analisis dengan menggunakan parameter-parameter 

dalam pariwisata. 

Parameter-parameter terpenting dalam keberlangsungan pariwisata mencakup 

aksesibilitas, kelembagaan, fasilitas, pengunjung, keunikan, kelangkaan, kesenian, 

kerajinan, dan pelayanan. Disebutkan dalam berbagai literatur pariwisata bahwa 

aksesibilitas memiliki peran paling besar diantara parameter-parameter lain, jalan 

merupakan salah satu aspek terpenting dalam mobilitas sehingga tanpa adanya jalan 

obyek wisata yang dituju tidak akan dapat tersentuh. Aksesibilitas dalam desa wisata 

memiliki peran lebih besar dari faktor atraktifitas desa wisata, hal tersebut berkaitan 

dengan kondisi obyek pariwisata desa wisata yang merupakan tren baru dalam wisata 

sehingga parameter aksesibilitas berperan menstimulasi perkembangan desa wisata yang 

mana tidak dapat menjadi obyek wisata yang stabil dalam waktu yang singkat. Faktor-

faktor yang berpengaruh di dalam parameter aksesibiltas termasuk jarak dari kota, kondisi 

jalan dan  fasilitas-fasilitas pendukung perjalanan. Di dalam parameter ini pada variabel 

tertentu diperlukan informasi yang didapatkan dengan melakukan pendekatan SIG 

(Sistem Informasi Geografi) karena untuk mendapatkan informasi tersebut tidak 

dimungkinkan jika menggunakan metode perolehan data lainnya. 

Selain aksesibilitas yang merupakan parameter penting dalam berjalannya 

pariwisata, di dalam desa wisata kelembagaan merupakan parameter internal terpenting. 

Kelembagaan ini merupakan suatu kelompok yang mengelola desa wisata, dalam hal ini 

adalah pokdarwis yang mengelola dan memelihara desa wisata sehingga tetap menjaga 

keindahan yang menjadi daya tarik wisata. Komunitas masyarakat desa wisata ini 

memberikan kontrol terhadap desa wisata dan pasar yang akan membawa tren baik di 

dalam desa. Kesenian dan kerajian yang merupakan parameter tersendiri juga memiliki 
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daya tarik yang tak lepas dari peran kelembagaan dalam mengelolanya atraksi kesenian 

ataupun sanggar dan produk hasil olahan warga sekitar baik yang dapat dijadikan 

cinderamata oleh wisatawan. Parameter pelayanan yang menyangkut tentang pelayanan 

petugas di dalam desa wisata memiliki peran dalam berjalannya kegiatan wisata yang 

menyangkut sumber daya manusia yang menjalankan tugas untuk melayani wisatawan, 

pelayanan ini juga memiliki keterkaitan dengan kelembagaan yang berfungsi mengatur 

Fasilitas yang berada di destinasi wisata merupakan faktor penting untuk menjaga 

kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi. Fasilitas yang memadai dapat 

membuat pengunjung betah berada di lokasi, selain kelengkapan fasilitas ini tentu fungsi 

pemeliharaan fasilitas juga menjadi faktor yang penting juga. Pengunjung yang telah 

mengunjungi destinasi wisata juga merupakan parameter penting dalam melakukan 

analisis ini sebab tanpa adanya wisatawan, suatu pariwisata tidak akan berjalan dengan 

baik karena wisatawan merupakan sasaran utama. 

Parameter-parameter tersebut nantinya akan dilakukan pengharkatan untuk setiap 

variabel di dalamnya. Pemberian harkat berdasarkan pengaruh tiap variabel dalam 

parameter terhadap potensi desa wisata. apabila pemberian harkat untuk tiap variabel 

dalam parameter telah dilakukan yang kemudian menghasilkan harkat total. Pemberian 

harkat dan klasifikasi menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang dengan data 

berebentuk ordinal. Harkat total tersebut nantinya akan dibagi menjadi tiga kelas yaitu 

potensi desa wisata tumbuh, berkembang, dan maju. Hasil dari pengharkatan tersebut  

dapat digunakan untuk evaluasi sehingga didapat arah pengembangan desa wisata, 

dengan menggunkan SWOT yang dapat menganalisis antara kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang ada di daerah kajian berdasarkan pada penelitian beserta 

kombinasi dari keempat elemen dari SWOT tersebut. 

SWOT dijadikan analisis arah pengembangan desa wisata dengan 

mengidentifikasi potensi masing-masing desa wisata, arah pengembangan desa wisata 

yang didapatkan dengan melakukan perbandingan elemen internal dan eksternal yang 

nantinya akan menghasilkan empat alternatif strategi pengembangan desa wisata 

nantinya. 
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1.7 Batasan Operasional 

Arah Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan 

fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan wisatawan (Pearce, 1981). Dalam 

pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan keberhasilan 

pengembangan pariwisata yaitu; Tersedianya objek dan daya tarik wisata, Adanya 

fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan 

wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata, dan Tersedianya 

fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. (Yoeti, 1996) 

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, 

dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasiaan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, 

alam dan ilmu. (Burkart dalam Medlik, 1987), 

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti, Wiendu. 1993. 

Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi 

Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. Hal. 2-3). 

Analisis Spasial mengarah pada banyak macam operasi dan konsep termasuk 

perhitungan sederhana, klasifikasi, penataan, tumpangsusun geometris, dan 

pemodelan kartografis (De Mers, 1997). 

Potensi Wisata adalah segala macam bentuk sumber daya yang terdapat di suatu daerah 

tertentu yang bisa diramu dan dikembangkan menjadi suatu aneka atraksi wisata 

(Pendit, 1999). 

Pengembangan Pariwisata adalah segala dan keadaan baik yang nyata dan dapat diraba, 

maupun yang tidak dapat teraba, yang digarap, diatur dan disediakan sedemikian 

rupa sehingga dapat bermanfaat atau dimanfaatkan atau diwujudkan sebagai 

kemampuan, faktordan unsur yang diperlukan atau menentukan bagi usaha dan 
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pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun 

layanan atau jasa (Damardjati 1995, dalam Fadli A, 2009). 

SWOT memiliki pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman, yang terdapat pada individu atau organisasi 

(Philip Kotler). 

 


