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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan yang 

diharapkan mampu menjadi salah satu sektor penghasilan devisa, mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja produktif dan 

kesempatan berusaha yang berkeadilan, serta meningkatkan pengenalan dan 

pemasaran produk Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dengan tetap memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian 

fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pengembangan kawasan wisata harus 

merupakan pengembangan yang agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat 

secara maksimal, 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). 

Berkembangnya teknologi informasi yang berakibat terjadinya tuntutan  

perubahan yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah khususnya 

terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dalam hal pelayanan yang prima kepada 

masyarakat  luas. Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif, produktif serta inovatif 

dalam melakukan kebijakan mengelola dan mengembangkan potensi-potensi 

pariwisata yang ada. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari unsur fisik 

maupun non fisik, sehingga perlu diperhatikan peran dari unsur-unsur tersebut 

(Sujali, 1989). 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi jasa 

memiliki prospek yang cerah, namun dewasa ini belum memperlihatkan peranan 

yang sesuai dengan harapan dalam prospek pembangunan di Indonesia. Pada era 
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globalisasi ini, pembangunan pariwisata dijadikan prioritas utama dalam 

menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata bukan hanya 

untuk wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakkan kepentingan 

wisatawan dalam negeri. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata berupa kekayaan 

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

benda purbakala serta kemajemukan budaya. 

Kabupaten Boyolali memiliki letak geografis Wilayah Kabupaten Boyolali 

dibatasi oleh : Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. 

Sebelah Timur : Kab. Karanganyar, Kab. Sragen dan Kab. Sragen. Sebelah 

Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah Barat : 

Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang dengan ketinggian antara 75 – 

1500 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas sebesar 101.510 Ha. Letak 

geografis di Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan 

sebagai modal utama pembangunan karena daerah berada pada segitiga wilayah 

Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di 

wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini dengan 

dikembangkannya wisata Solo-Selo (Kabupaten Boyolali) - Borobudur 

(Kabupaten Magelang) atau SSB, diharapkan lebih meningkatkan pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Boyolali.  

Kabupaten Boyolali juga memiliki sejumlah sejumlah daya tarik yang 

dapat berpotensi untuk dikembangkan. Daya tarik penangkap wisatawan berupa 

homestay yang dekat dengan lokasi wisata sedangkan daya tarik penahan 

wisatawan berupa pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dan udara 

yang sejuk yang tidak dapat dinikmati dikota-kota besar sehingga daerah 

penelitian Kabupaten Boyolali bagian Selatan yang merupakan daerah dengan 

topografi mulai dengan datar, landai hingga agak curam karena daerah 

pegunungan. Adapun Objek yang diteliti adalah New Selo di Kecamatan Selo, 

Tikungan Irung Petruk di Kecamatan Cepogo dan Umbul Langse di Kecamatan 

Teras.  
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New Selo memiliki pengunjung 3.949 orang. Berada di Dukuh Plalangan 

Desa Lencoh Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. New Selo ini yang terletak 

Kabupaten Boyolali kurang lebih jaraknya dari pusat kota menuju lokasi sekitar 

16 km. Wisata ini didukung oleh adanya Oemah  Bamboe dikelola oleh 

masyarakat sekitar yang terbuat dari bambu tersusun meningkat sebanyak tiga 

tingkatan. Selain itu, bagi wisatawan yang berlibur juga dapat menikmati kopi 

lokal dan terdapat warung yang menyediakan makanan dan sayuran yang ditanam 

dan dipanen warga sekitar. 

Tikungan Irung Petruk memiliki pengunjung 15.909 orang.Berada di Desa 

Genting  Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Tikungan Irung Petruk ini 

yang terletak Kabupaten Boyolali kurang lebih jaraknya dari pusat kota menuju 

lokasi sekitar 10km. Tikungan Irung Petruk adalah salah satu objek wisata yang 

terletak dilereng gunung dan dapat melihat ketinggian pemandangan perkotaan 

boyolali-surakarta. Wisata ini juga difasilitasi oleh adanya taman bunga dan 

disediakan tempat untuk bersantai menikmati pemandangan gunung. 

Umbul Langse memiliki pengunjung 2.621 orang. Berada di Dukuh Lebak 

Desa Nepen  Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Umbul Langse ini yang 

terletak Kabupaten Boyolali kurang lebih jaraknya dari pusat kota menuju lokasi 

sekitar 7km. Wisata ini sangat mudah untuk diakses dan tidak jauh dari jalan raya. 

Kabar baiknya untuk masuk ketempat ini tidak akan dipungut biaya. Di objek ini 

juga tersedia tempat parkir yang luas meskipun belum ada petugas parkir yang 

berjaga. Ditempat ini juga banyak warung yang menyediakan makanan dan 

minuman yang dapat dinikmati setelah selesai berenang. 

Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali harus berupaya dalam pengelolaan 

objek wisata, baik dari aksesibilitas maupun sarana prasana yang sesuai standar di 

semua objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Agar 

wisatawan nyaman dan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Jika semua 

insfratuktur terpenuhi maka pengunjung setiap tahunya akan meningkat, baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga devisa yang masuk bisa 

dimanfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan Kabupaten Boyolali disemua 

sektor. Namun  kenyataannya pengelolaan seperti fasilitas, aksesibilitas ke objek 
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wisata contohnya yang terjadi di objek wisata New Selo Omaeh bamboe yang 

tidak dikelola dengan baik atau kurang maksimal dapat dilihat pada Gambar 1.1 

sehingga daya tarik akan objek wisata semakin menurun. 

 

Gambar 1.1.  Foto Keadaan Objek wisata Omaeh bamboe 

Sumber : Penulis, 2021 

 

Pengembangan sebuah daya tarik wisata-wisata yang ada di  Kabupaten 

Boyolali, pada dasarnya belum tersusun dengan baik dilihat dari kualitas daya 

tarik wisatanya, baik itu ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana serta 

aksesbilitas. Dengan melihat latar belakang seperti yang sudah di jelaskan maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “ANALISIS 

PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK WISATA DI KABUPATEN 

BOYOLALI ”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan kajian masalah 

yang ada sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi objek wisata di Kabupaten Boyolali bagian selatan? 

2. Bagaimana strategi pengembangan objek wisata di Kabupaten Boyolali bagian 

selatan agar menjadi kawasan wisata yang unggul? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 

1. Menganalisis potensi objek wisata di Kabupaten Boyolali bagian selatan, 

2. Menganalisis strategi pengembangan objek wisata di Kabupaten Boyolali 

bagian selatan agar menjadi kawasan wisata yang unggul. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa kegunaan bagi 

dunia akademis, pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya serta 

pihak-pihak yang terkait, antara lain: 

1. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana S1 di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai sumber informasi mengenai potensi daya tarik objek wisata di 

Kabupaten Boyolali. 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pengembangan objek wisata 

di Kabupaten Boyolali.  

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

Geografi dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

hubungan kausal gejala-gejala muka bumi dan pariwisata-pariwisata yang 

terjadi di muka bumi baik yang fisik maupun yang menyangkut makhluk 
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hidup beserta permasalahanya melalui pendekatan holistik melalui kajian 

keruangan, kewilayahan, ekologi, dan sistem serta historis untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis, struktur, pola, fungsi dan proses 

interelasi, interaksi, interpendensi, dan hubungan timbal balik dari 

serangkaian gejala dari kehidupanya manusia dalam kegiatan dengan 

keadaan lingkunganya di permukaan bumi. (Alfandi, 2001).  

Pariwisata pada hakekatnya perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang suatu tempat untuk bertujuan bersenang-senang atau hanya 

sekedar refresing. Pariwisata sebagai saling berhubungannya mengadakan 

perjalanan dan tinggal untuk sementara di tempat tujuan dengan maksud 

untuk mengisi waktu luang atau rekreasi. Berdasarkan pengertian diatas 

maka dalam pariwisata mengandung unsur orang sebagai pelaku, 

perjalanan, waktu atau lamanya meninggalkan tempat asal, tujuan dan 

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

 Pada dasarnya sektor parawisata di Indonesia merupakan salah satu sektor 

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

belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses 

pembangunan di Indonesia. Dalam meningkatkan kepariwisataan, sangat 

terkait antar barang berupa objek wisata sendiri yang dapat dijual dengan 

serana prasarana yang mendukungnya yang terkait dalam industri 

parawisata. Ketersediaan fasilitas dan serana prasarana serta aksebilitas 

menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan parawisata. Dari 

segi ekonomi, parawisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan didaerah 

tertentu, di bandingkan dengan parawisata lain parawisata membutuhkan 

investasi yang relatif lebih besar dalam membangun serana prasarana.  

Langkah dalam menentukan suatu objek wisata untuk dapat 

dikembangkan, sebelumya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai bahan 

acuhan dan pertimbangan dalam menghasilkan pembangunan objek wisata 

yang optimal. Oleh karena itu potensi yang perlu diperhatikan sebagai 

berikut: 

1. Seleksi terhadap potensi 
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Hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi dan kawasan 

wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan 

ketersedianya dana. 

2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah 

Mempunyai latar belakang pemikiran ada atau tidaknya pertantangan 

atau kesalahpahaman antar administrasi terkait. 

3. Pengukuran jarak antar potensi 

Merupakan suatu informasi tentang jarak antar potensi, sehingga perlu 

adanya peta persebaran objek wisata.  

Strategi pengembangan parawista, langkah-langkah atau rencana 

yang dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi parawisata 

yang ada di suatu kawasan. Cara yang dilakukan untuk dapat berubah 

melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada, baik itu fisik maupun 

nonfisik. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang berada di sekitar daerah tujuan wisata.  

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Rio Nur Desnanto(2013), melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Potensi Wisata Alam Untuk Pengembangan wisata di Kabupaten 

Karanganyar” bertujuan untuk mengetahui potensi obyek wisata alam di 

kabupaten karanganyar, mengetahui permasalahan yang menjadi kendala 

dalam keparawisataan alam Kabupaten Karanganyar dan menganalisis 

potensi obyek yang dapat dikembangkan pada obyek yang belum dikeloka. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis data sekunder. Hasil dari 

penelitian ini adalah variasi tingkat potensi wisata alam yakni potensi tinggi, 

sedang dan rendah, potensi obyek wisata alam baik yang sudah dikelola 

maupun yang belum dikelola semua memiliki permasalahan yang menjadi 

kendala-kendala dalam melakukan pengembangan: dan obyek wisata yang 

belum dikelola serta berpotensi untuk dikembangkan yaitu Air Terjun 

Gumeng dan Tlogo Madirdo. 

Ardhianto Eko Prabowo (2014), melakukan penelitian berjudul 

“Analisis Potensi Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana dan Pantai Slamaran 



8 

 

 
 

Indah Kota Pekolangan bertujuan untuk mengetahui potensi obyek wisata 

dan program pemerintah dalam pengembangan parawisata di pantai Pasir 

Kencana dan Pantai Slamaran Indah, mengetahui factor-faktor yang menjadi 

kendala dalam pengemabangan pantai pasir kencana dan Pantai Slamaran 

indah serta mengetahui cara atau metode dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pengembangan parawisata pantai pasir kencana dan pantai 

Slamaran indah. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder. 

Hasil dari penelitian adalah, pantai pasir kencana mempunyai potensi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pantai slamaran indah, dengan langkah-

langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan parawisata di Kota 

Pekalongan yaitu: menyediakan dan mengembangkan berbagai sarana 

penunjang parawisata yang dapat memberikan kenyamanan pada para 

wisatawan, memperbaiki aksebilitas menuju obyek wisata, meningkatkan, 

kapasitas sumber daya manusia(SDM) dalam meningkatkan promosi produk 

obyek wisata pantai di Kota Pekalogan. 

Riska Dian Arifiana (2015), melakukan penelitian berjudul 

”Analisis Potensi Obyek Wisata Alam Kota Semarang” bertujuan untuk 

mengetahui tingkat potensi internal dan eksternal obyek wisata alam di 

Kabupaten Semarang, mengetahui arah pengembangan berdasarkan tingkat 

potensi dan mengetahui permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini 

adalah, pertama obyek wisata alam di kabupaten semarang memiliki potensi 

untuk dikembangkan, namun terdapat kendala karena rendahnya potensi 

eksternal hamper sama semua obyek wisata, sehingga obyek wisata alam di 

Kabupaten Semarang kurang begitu diminati. Kedua, arah pengembangan 

obyek wisata di Kabupaten Semarang adalah dengan membangun obyek 

wisata. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode 

penelitian yang menggunakan metode obeservasi lapangan dengan mengacu 

pada 2 variabel potensi, yaitu potensi internal dan potensi eksternal. Dari 

masing-masing variabel tersebut memiliki kriteria yang kemudian dilakukan 
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skoring pada setiap kriteria pada masing-masing variabel. Teknik Analisa 

data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang 

diketahui dari hasil skoring. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu tujuannya untuk mengetahui potensi obyek 

wisata.  
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Tabel 1.1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 
Rio Nur 
Desnanto 
(2013) 

Analisis Potensi 
Obyek Wisata Alam 
untuk pengembangan 
Wisata Kabupaten 
Karanganyar  

 Mengetahui Potensi obyek 
wisata alam Kab. Karang 
Anyar  

 Mengetahui permasalahan 
yang menjadi kendala 

 Menganalisis potensi obyek 
yang dapat dikembangkan 

Analisis data 
sekunder  

 Klasifikasi potensi obyek wisata alam terbagi 
menjadi tiga, yaitu tinggi,sedang, dan rendah 

 Potensi alam yang sudah maupun belum 
dikelola mempunyai masalah yang menjadi-
kan kendala dalam pengembangan 

 Obyek wisata yang belum dikelola adalah Air 
Terjun Gumeng dan Tlogo Madiro 

Ardhianto 
Eko Prabowo 
(2014) 

Analisis Potensi 
Obyek Wisata Pantai 
pasir Kencana dan 
Pantai Slamaran Indah 
Kota Pekalongan 

 Mengetahui Potensi obyek 
wisata di Pantai Pasir 
Kencana dan Pantai Slama-
ran Indah  

 Mengetahui permasalahan 
yang menjadi kendala dalam 
pengembangan kepa-
riwisataan 

Analisis data 
sekunder 

 Pantai pasir kencana mempunyai potensi yang 
lebih tinggi di bandingkan Pantai Slamaran 
Indah 

 Langkah yang harus dilakukan dalam 
pengembangan antara lain menyediakan dan 
mengembangankan serana penunjang yang 
dapat memberikan kenyamanan pada 
wisatawan, meningkatkan SDM, mengem-
bangkan kelembagaan yang mendukung pem-
bangunan obyek wisata pantai 

Riska Dian 
Arifiana 
(2015) 

Analisis Potensi 
Obyek Wisata Alam 
di Kab. Semarang 

 Mengetahui Klasifikasi po-
tensi obyek wisata Kab. Se-
marang 

 Mengetahui permasalahan 
yang menjadi kendala dalam 
pembangunan kepa-
riwisataan di Kab. Semarang

Analisis data 
sekeunder dan 
observasi 
lapangan. 

 Arah pengembangan obyek wisata di kab. 
Semarang adalah dengan membangun obyek 
wisata restonasi dan perhotelan  

 Mengoptimalkan jalur wisata yang telah ada 
untuk membangun paket wisata serta men-
goptimalkan potensi eksternal obyek wisata 
alam Kab. Semarang  

Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 

1
0
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Duwi 
Wahyudi 
(2021) 

Analisis 
Pengembangan 
Potensi Obyek Wisata 
Di Kabupaten 
Boyolali  

 Menganalisis potensi obyek 
wisata di Kabupaten Boyo-
lali bagian selatan, 

 Membuat strategi pengem-
bangan obyek wisata di Ka-
bupaten Boyolali bagian se-
latan agar menjadi kawasan 
wisata yang unggul? 

 

Metode 
observasi 
lapangan 

 Kabupaten Boyolali memiliki Potensi 
internal berupa daya tarik dari masing-
masing destinasi objek wisata, seperti 
New Selo, Irung Petruk dan Umbul 
Langse, dan potensi eksternal adalah 
objek wisata pada penelitian ini masuk 
dalam agenda paket wisata dan 
pengembangan Dinas Pariwisata. 

 Berdasarkan klasifikasi destinasi wisata 
di Kabupaten Boyolali, pengunjung 
yang datang ke objek memiliki 
klasifikasi tingkat kelas tinggi, sedang, 
rendah 

 

 

 

1
1
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1.6. Kerangka Penelitian 

Pengembangan daya tarik wisata di Indonesia sangat diperlukan dalam 

perkembangan parawisata nasional dan dapat berfungsi sebagai agihan pemerataan 

pembangunan didaerah yang sekaligus untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata. Kawasan objek wisata sangat 

diperlukan dalam kerangka pengembangan parawisata sehingga dapat berfungsi 

sebagai serana pemerataan pembangunan, strategi pengembangan obyek untuk 

menjadikan kawasan yang perlu dikaji. 

Kabupaten Boyolali yang mana memiliki daya tarik objek wisata yaitu New 

Selo, Irung Petruk dan Umbul Langse. Penelitian ini merupakan sebuah kajian 

mengenai potensi internal dan potensi eksternal objek wisata di Kabupaten Boyolali 

dengan indikator potensi internal sebagai berikut: kualitas objek wisata, potensi 

kawasan objek wisata alam dan dukungan pengembangan kawasan objek wisata 

penunjang (kawasan penunjang budidaya dan kawasan penunjang buatan). Dalam 

pengolahan objek wisata, fenomena geografi yaitu kondisi fisik harus ada, maka 

pembangunan parawisata harus memperhatikan kawasan objek dan lingkunganya 

supaya terjadi keseimbangan alam sehingga dapat terjaga  kelestarianya, selain itu 

juga dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah, untuk membangun kepariwisataan 

dan meningkatkan kesejahteraan daerah sekitar.  

Pengembangan daya tarik dapat dilakukan melalui identifikasi potensi daya 

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

threat) Analisis Swot adalah suatu metode yang berusaha mempertemukan seluruh 

aspek-aspek kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman yang ada pada daya tarik 

wisata-wisata yang terdapat di Kabupaten Boyolali. Sehinga dapat disusun strategi 

pengembangan yang sesuai dengan daya tarik wisata alam tersebut. 
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1.7. Batasan Operasional 

Aksesibilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju ke obyek. Faktor yang 

mempengaruhi lancar atau tidaknya aksesibilitas adalah jarak, sarana transportasi dan 

kondisi jalan (Sujali,1989)  

Atraksi Penahan adalah modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga dapat menahan wisatawan selama berhari-hari dan dapat 

berkali-kali dinikmati, bahkan pada kesempatan lain wisatawan mungkin kembali lagi 

ketempat yang sama (Soekadijo, 2000) 

Atraksi Penangkap adalah atraksi yang hanya dapat menarik kedatangan 

wisatawan (Soekadijo, 2000)  

Daya Tarik Wisata adalaha komponen utama pariwisata namun acapkali 

karakter daya tarik itu tidak cukup kuat untuk menahan wisatawan agar tinggal lebih 

lama dan menarik wisatawan agar datang kembali pada saat lain (Suwardjoko 

P.Warpani dan Indira P.Warpani, 2007) 

Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan dalam 

meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri 

penunjang dan industri industri sampingan lainnya, memperkenalkan dan 

mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan, meningkatkan persaudaraan 

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

Pengembangan daya Tarik wisata, adalah segala upaya dalam 

mengembangkan daya Tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya 

menjaga keberlanjutan dan meninkatkan kualitas serta daya saing produk untuk 

menarikk pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru 

(RIPPARPROV,2012). 

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

dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya 

manusia itu sendiri (Sujali, 1989). 
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Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata terdiri dari aksesibilitas, fasilitas penunjang, dan 

fasilitas pelengkap (Hadinoto, 1996) 

Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang memiliki suatu 

obyek, yang meliputi komponen, kondisi obyek, kualitas obyek dan dukungan bagi 

pengembangan (Hadinoto, 1996).  




