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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan serta

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan

kelingkungan dalam konteks keruangan (Bisri Mustofa, 2007). Geografi

memiliki unsur – unsur dasar, yakni menjelaskan tentang unsur letak, luas,

bentuk, batas dan persebaran. Hal tersebut merupakan penekanan dalam kajian

geografi yang mempunyai kaitan erat dengan persebaran dari suatu Obyek.

Geografi pariwisata adalah salah satu cabang ilmu cabang dari geografi yang

menitikberatkan pada bidang ilmu terapan yang berusaha mengkaji unsur-unsur

geografi suatu daerah untuk kepentingan pariwisata. Unsur geografi suatu daerah

memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda – beda yang dapatdikembangkan

untuk industri pariwisata. Industri pariwisata saat ini telah menjadi industri yang

besar bagi pembangunan, baik skala regional maupun nasional. Pariwisata cukup

menjanjikan sebagai primadona karena banyak segi positifnya seperti

pembangunan pada sektor pariwisata telah mampu meningkatkan pendapatan

masyarakat, menciptakan peluang kerja serta memperkenalkan kekayaan alam

dan budaya bangsa (Febriani, 2014). Industri pariwisata adalah salah satu elemen

dari sistem pariwisata yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam

kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi (Daerah asal wisatawan,

Daerah transit, dan Daerah tujuan wisata) tersebut.

Wisata adalah kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap

orang akan butuh berwisata dan pariwisata bisa dilakukan di dalam dan di luar

daerah tempat tinggalnya. Dasar konsep pariwisata adalah manusia, wilayah

geografis baik dari daerah asal maupun destinasi tujuan wisata serta industri yang

menyediakan fasilitas dan pelayanan wisata. Wisatawan melakukan perjalanan

dengan berbagai tujuan diantaranya adalah tujuan bersenang – senang, tujuan

bisnis dan profesional, dan tujuan lain – lain sehingga wisatawan dibedakan

menjadi wisatawan vakansi dan wisatawan bisnis dengan ciri tersendiri. Para
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wisatawan dapat melakukan perjalanan di dalam negeri atau pariwisata domestik

dan perjalanan ke laur negeri atau pariwisata mancanegara baik secara inbound

maupun secara outbond (Ismayanti, 2010).

Dalam kepariwisataan, potensi wisata merupakan unsur pengadaan yang

perlu ditawarkan kepada konsumen. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan

yang telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian,

ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan

dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai

bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakan manusia

untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan – kawasan dunia

lainnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai potensi

kekayaan alam salah satunya adalah keindahan alam. Potensi keindahan dan

kealamian alam, membuat manusia yang mendatanginya akan selalu mendapat

ketenangan serta kesejukan. Disisi lain, adanya manusia yang mendatangi, turut

serta dalam eksploitasi kepada alam yang sudah terjaga secara alami serta sebagai

habitat para penghuninya. Negara Indonesia dikenal oleh dunia karena memiliki

banyak Obyek wisata yang menarik untuk dinikmati dan dikunjungi oleh

wisatawan. Namun, beberapa lokasi dengan potensi yang tinggi di Indonesia

tidak diimbangi upaya yang giat dan baik dalam proses pengembangannya

sehingga pengembangan yang dilakukan belum maksimal dan potensi wisata

yang ada tidak dapat berkembang dengan baik.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah yang memiliki berbagai obyek wisata, baik wisata alam, wisata buatan,

wisata minat khusus, wisata religi maupun wisata kuliner. Pariwisata di

Kabupaten Karanganyar yang memiliki lebih dari 75 obyek wisata dan

memerlukan pengelolaan yang baik agar wisata selalu menjadi produk unggul

yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga diperlukan pengelolaan

Obyek wisata alam. Berikut dibawah ini adalah nama obyek wisata alam yang

terdapat di Kabupaten Karanganyar :
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Tabel 1.1 Obyek Wisata Alam dan Lokasinya.

No Obyek Wisata Lokasi
1. Air Terjun Grojogan Sewu Tawangmangu
2. Telaga Madirda Ngargoyoso
3. Air Terjun Pringgodani Tawangmangu
4. Air Terjun Jumog Ngargoyoso
5. Air Terjun Parang Ijo Ngargoyoso
6. Tahura Ngargoyoso
7. Bumi Perkemahan Sekipan Tawangmangu
8. Bukit Paralayang Ngargoyoso
9. Bukit Sakura Lawu Tawangmangu
10. Air Terjun Sedinding Sewawar Jenawi

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, 2020

Lokasi penelitian wisata alam di Kabupaten Karanganyar berfokus pada tiga

wilayah kecamatan, antara lain Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan

Ngargoyoso dan Kecamatan Jenawi. Kecamatan tersebut dipilih sebagai lokasi

penelitian karena lokasi obyek wisata berada di lereng pegunungan lawu yang

merupakan 10 oyek wisata alam paling mendominasi di Kabupaten Karanganyar

dan merupakan obyek wisata alam yang masih perlu dikembangkan potensinya

dan dioptimalkan pengelolaannya.

Tabel 1.2 Data Jumlah Pengunjung Obyek Wisata (Jiwa).

No Obyek Wisata Alam
Tahun

2018 2019

1 Air Terjun Grojogan Sewu 352,000 658,923
2 Telaga Madirda Tidak ada data Tidak ada data
3 Air Terjun Pringgodani 4,369 5,612
4 Air Terjun Jumog 86,156 96,155
5 Air Terjun Parang Ijo 27,431 29,256
6 Tahura 29,887 36,478
7 Bumi Perkemahan Sekipan 240,941 299,111
8 Bukit Paralayang Tidak ada data Tidak ada data
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Tabel 1.2 Data Jumlah Pengunjung Obyek Wisata (jiwa) (lanjutan)

9 Bukit Sakura Lawu 17,228 24,884
10 Air Terjun Sedinding Sewawar 2,050 2,989

Jumlah 760,062 1.153,408
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Kabupaten Karanganyar

memiliki Obyek wisata alam yang berkembang cukup baik apabila dilihat dari

data jumlah pengunjung wisata, jumlah pengunjung wisata alam dari tahun ke

tahun cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi pengingkatan jumlah

kunjungan dari tahun ke tahun bukan merupakan suatu hasil kerja yang optimal.

Pada dasarnya pengelolaan wisata alam di Kabupaten Karanganyar memiliki

potensi yang baik. Permasalahannya adalah bagaimana kawasan wisata alam

dapat dipertahankan keunikannya baik dari potensi flora, fauna, maupun

ekosistemnya, bahkan diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan

daerah.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan ke kawasan wisata alam Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan

wisata alam Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu penelitian ini

memfokuskan tentang faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat

kunjungan sangatlah perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan

pengelolaan kawasan wisata alam di Kabupaten Karanganyar. Dengan

diketahuinya potensi dan pengembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi

jumlah kunjungan wisatawan di kawasan wisata alam dan faktor-faktor yang

paling dominan, maka diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam

upaya meningkatkan jumlah kunjungan kawasan wisata alam Kabupaten

Karanganyar. Dalam pemerataan pengembangan obyek wisata alam diperlukan

sebuah kajian analisis spasial untuk menonjolkan potensi masing-masing obyek

wisatasehingga memudahkan dalam melakukan strategi penyusunan perencanaan

yangmenyeluruh untuk mengembangkan obyek wisata yang menarik baik dalam

hal sarana prasarana obyek wisata, pemanfaatan sumberdaya alam maupun wujud
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keterlibatan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian masalah-masalah tersebut diatas, maka penulis

melakukan penelitian yang berkaitan dengan kondisi obyek wisata alam dari

sudut pandang geografis dengan judul penelitian “ANALISIS SPASIAL

POTENSI DAN PENGEMBANGAN WISATA ALAM DI KABUPATEN

KARANGANYAR TAHUN 2021”

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimana klasifikasi potensi internal dan eksternal Obyek wisata alam di

Kabupaten Karanganyar ?

2. Apa saja faktor dominan yang mempengaruhi tingkat potensi dan

pengembangan wisata alam di Kabupaten Karanganyar ?

3. Bagaimana skala prioritas pengembangan kawasan wisata alam di

Kabupaten Karanganyar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut :

1. Mengetahui klasifikasi potensi internal dan eksternal obyek wisata alam di

Kabupaten Karanganyar.

2. Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi tingkat potensi dan

pengembangan wisata alam di Kabupaten Karanganyar.

3. Mengetahui skala prioritas pengembangan kawasan wisata alam di

Kabupaten Karanganyar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dengan baik secara

teoritis maupun praktis.
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1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi

pengembangan ilmu geografi pariwisata dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan

pariwisata.

2. Manfaat secara praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada

pengelola pariwisata, pemerintah daerah dan khususnya bagi Dinas Pariwisata

dalam upaya mengembangkan obyek pariwisata maupun dalam menentukan

kebijakan-kebijakan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan faktor dan

kondisi geografi.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka
1.5.1.1 Geografi

a. Pengertian Geografi

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan kausal gejala-

gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik

yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta

permsalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan dan regional yang

digunakan untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan

(Bintarto dan Surastopo, 1984).

Menurut IGI “Ikatan Geografi Indonesia”, pada hasil seminar lokakarya IGI di

Semarang tahun 1988 merumuskan pengertian geografi sebagai ilmu yang

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer melalui sudut pandang

kewilayahn, serta kelingkungan dalam konteks keruangan. Sebagai ilmu yang

mempelajati tentang gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi

manusia dan lingkungannya dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan

keruangan dan kewilayahan, geografi memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai

berikut :
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1. Sebagai alat analisis keruangan dengan proses-proses yang saling terkait,

misalnya keterkaitan aspek fisik dengan aspek sosial ekonomi.

2. Sebagai alat analisis kelingkungan yang berfungsi menganalisis hubungan

antara manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya, misalnya hubungan

antara petani sayuran dan dataran tinggi.

3. Sebagai alat analisis kewilayahan sehingga dapat memberikan ciri yang

khas pada satu wilayah yang dapat membedakan antara wilayah satu

dengan wilayah lainnya.

b.Pendekatan Geografi

Bintarto dan Suratopo Hadisumarno (1979), menyebutkan bahwa ada tiga

pendekatan dalam geografi yaitu :

1) Pendekatan Keruangan (Spasial Approach)

Pendekatan ini mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting.

Dalam analisa keruangan ini yang harus diperhatikan adalah penyebaran

penggunaan ruang yang ada serta penyediaan ruang yang akan digunakan untuk

berbagai kegunaan yang rencanakan, dalam analisa keruangan ini dapat

dikumpulkan data lokasi yang terdiri dari data titik dan data bidang. Data titik

digolongkan menjadi ketinggian tempat, data sampel dan sebagainya. Data bidang

digolongkan menjadi data luas hutan, data luas daerah pertanian, data luas kawasan

wisata dan sebagainya.

2) Pendekatan Kelingkungan (Ecological Approach)

Interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya disebut ekologi, oleh

karena itu dalam mempelajari ekologi seseorang harus mempelajari organism

hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungannya seperti

hidrosfer, litosfer, dan atmosfer, selain itu organisme hidup dapat pula mengadakan

interaksi dengan organisme hidup yang lain.

3) Pendekatan Komplek Wilayah (Regional Complex Approach)

Kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi disebut komplek

wilayah. Pada analisa sedemikian ini wilayah-wilayah tertentu didekati atau

dihampiri dengan pengertian areal differentiation, yaitu suatu anggapan bahwa
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interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah

berbeda dengan wilayah lain, oleh karena itu terdapat permintaan dan penawaran

antar wilayah tersebut. Pada analisa sedemikian diperhatikan pula mengenai

penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi antar variabel

manusia dengan lingkungannya untuk kemudian dipelajrai kaitannya (analisa

ekologi).

1.5.1.2 Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh

masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah

keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usahadan masyarakat untuk mengatur,

mengurus, dan melayami kebutuhan wisatawan. (Karyono, 1997) Pariwisata

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara

perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut

menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh

pemerintah dan atau masayarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Definisi pariwisata menurut Yoeti (1996) adalah suatu perjalanan yang

dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat

ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat

yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna

bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan

perjalanan akan memerlukan berbagai barang dan jasa sejak mereka pergi dari

tempat asalnya sampai di tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya.

Munculnya produk barang dan jasa ini disebabkan oleh adanya aktivitas rekreasi

yang dilakukan oleh wisatawan yang jauh dari tempat tinggalnya. Dalam hal ini

mereka membutuhkan pelayanan transportasi akomodasi, catering,hiburan, dan

pelayanan lainnya. Jadi, produk pariwisata adalah keseluruhan pelayanan yang

diterima oleh wisatawan, mulai meninggalkan tempat tinggalnya (asal wisatawan)
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sampai pada tujuan (daerah tujuan wisata) dan Kembali lagi kedaera asalnya.

Pariwisata dikatakan sebagai industri, karena didalamnya terdapat berbagai

aktivitas yang bisa menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Akan tetapi,

industry pariwisata tidak seperti pengertian industri pada umumnya, sehingga

industry pariwisata disebut industry tanpa asap.

Uraian diatas sejalan dengan konsep industri pariwisata yang dikemukakan oleh

Yoeti (1996) yang menyatakan : “Industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-

macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang-barang dan

jasa-jasa (goods and service) yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan

traveller pada umumnya, selama dalam perjalanannya”. Berdasarkan beberpa

definisi di atas, dapat dikatakan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan dari

bermacam-macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang-

barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan maupun traveller selama

dalam perjalanannya.

Menurut Fandeli (1995), wisata alam adalah salah satu bentuk wisata yang daya

tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang

kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi ekowisata alam atau ecotourism, wisata

pertanian atau agrotourism dan wisata pedesaan atau village tourism.

Pengembangan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung

dengan maksdu menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan

diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan

masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa

mendatang.

1.5.1.3 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem yang bertugas untuk

mengumpulkan, mengatur, mengelola, memanipulasi, menyimpan dan menyajikan

informasi tentang gejala geografi (Hartono dan Boby, 2015). Sistem infromasi

geografis dapat menggabungkan berbagai jenis data pada suatu titik tertentu

dipermukaan bumi. Kumpulan dari data tersebut kemudian dipresentasikan melalui

sebuah peta, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang
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diperkecil sebagaimana kenampakan dari atas dengan di tambah tulisan dan simbol-

simbol (Hartono dan Boby, 2015). Kumpulan data tersebut juga dapat

memungkinkan seseorang untuk melakukan analisis mendalam untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Salah satu peran dan manfaat penggunaan sistem informasi geografis

adalah seseorang dapat melakukan pemetaan wilayah secara terstruktur dengan

pengolahan menggunakan aplikasi ArcGis. Sistem Informasi geografis juga dapat

membantu membuat perencanaan pada tiap-tiap wilayah kawasan wisata, industri,

maupun fasilitas umum.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya
Sunarwan (2012) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi Obyek

Wisata Grojogan Sewu terhadap Pengembangan Wisata di Kecamatan

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar”, bertujuan untuk mengetahui klasifikasi

potensi Kawasan wisata alam, mengetahui pengaruh obyek wisata grojogan sewu

terhadap obyek kecil di sekitar obyek wisata alam dan mengetahui prioritas

pengembangan obyek wisata alam di kecamatan tawangmangu. Metode yang

digunakan adalah metode analisis data sekunder yang telah disediakan oleh instansi

terkait, data dari hasil pencatatan instansional. Hasil dari penelitian ini adalah obyek

pariwisata yang memiliki potensi internal dan eksternal tinggi akan mendapat nilai

potensi gabungan hasil penelitian tersebut berupa sumbangan pendapatan dari

sektor pariwisata yang merupakan sumbangan yang tinggi terhadap PAD

Kabupaten Karanganyar.

Afridho (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi Obyek

Wisata Alam di Kabupaten Batang”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

tingkat potensi Obyek wisata alam, menganalisis faktor dominan pendorong dan

penghambat pengembangan masing-masing Obyek wisata serta Menyusun strategi

pengembangan yang dilakukan untuk pengembangan Obyek wisata alam di

Kabupaten Batang. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi

dan wawancara mendalam yang dilakukan pada masing-masing Obyek wisata
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alam. Hasil dari penelitian ini adalah Obyek wisata pantai jodo memiliki skor

potensi tinggi, dan yang lain hanya memiliki nilai skor sedang. Promosi sangat

diperlukan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Arifiana (2016) dengan penelitiannya berjudul “Analisis Potensi dan

Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai di Kota Semarang”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui potensi daya tarik wisata pantai di kota semarang dan

untuk mengetahui arah pengembangan potensi daya tarik wisata pantai di kota

semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei

berupa pengamatan di lapangan secara langsung dan wawancara dengan pihak

pengelola dan pengunjung serta analisis data sekunder yang diperoleh dari instansi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pantai mariana memiliki potensi

internal dan eksternal yang sama yaiut 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 pantai maron lalu pantai tirang.
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Tabel 1.3 Perbandingan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti

Sunarwan (2013) Riza Moufi Afridho (2019) Riska Dian Afriana (2016) Mira Samsiah (2021)

Judul

Penelitian

Analisis Potensi Obyek

Wisata Grojogan Sewu

terhadap Pengembangan

Wisata di Kecamatan

Tawangmangu Kabupaten

Karanganyar.

Analisis potensi Obyek

wisata alam di Kabupaten

Batang.

Analisis Potensi dan

Pengembangan Daya Tarik

Wisata Pantai di Kota

Semarang.

Analisis Spasial Potensi dan

Pengembangan Wisata Alam di

Kabupaten Karanganyar Tahun

2021

Tujuan

Penelitian

1) Untuk mengetahui

klasifikasi potensi

Kawasan wisata alam di

Kecamatan

Tawangmangu

Kabupaten

Karanganyar.

2) Mengetahui prioritas

pengembangan obyek

1) Menganalisis tingkat

potensi Obyek wisata

alam di kabupaten

Batang.

2) Menganalisis faktor

dominan pendorong dan

penghambat

pengembangan masing-

masing Obyek wisata

1. Mengetahui arah potensi

untuk daya tarik wisata

pantai di kota

semanrang.

2. Mengetahui arah

pengembangan potensi

daya tarik wisata di

pantai kota semarang.

1. Mengetahui klasifikasi

potensi internal dan

eksternal obyek wisata

alam di Kabupaten

Karanganyar.

2. Menganalisis faktor

dominan yang

mempengaruhi potensi

dan pengembangan
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Tabel 1.3 Perbandingan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

wisata alam di

Kecamatan

Tawangmangu.

alam di Kabupaten

Batang.

3) Menyusun strategi

pengembangan yang

dilakukan untuk

pengembangan Obyek

wisata alam di

Kabupaten Batang.

wisata alam di Kabupaten

Karanganyar.

3. Mengetahui skala

prioritas pengembangan

kawasan wisata alam di

Kabupaten Karanganyar.

Metode

Penelitian

Analisis data sekunder Metode survei dan

wawancara mendalam

Metode survei (observasi)

dan analisis data sekunder

Meode survei, Analisis data

sekunder dan analisis SWOT
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Tabel 1.3 Perbandingan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

Hasil

Penelitian

Obyek pariwisata yang

memiliki potensi internal

dan eksternal tinggi akan

mendapat nilai potensi

gabungan hasil penelitian

tersebut berupa sumbangan

pendapatan dari sektor

pariwisata yang merupakan

sumbangan yang tinggi

terhadap PAD Kabupaten

Karanganyar.

Obyek wisata pantai jodo

memiliki skor potensi tinggi,

dan yang lain hanya

memiliki nilai skor sedang.

Promosi sangat diperlukan

untuk menarik minat

wisatawan untuk berkunjung

dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi

yang semakin pesat.

Pantai mariana memiliki

potensi internal dan

eksternal yang sama yaiut

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 pantai maron

lalu pantai tirang
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1.6 Kerangka Penelitian

Pengembangan obyek wisata alam pada dasarnya adalah suatu usaha yang

dilakukan secara sadar dan terencana, sehingga pengembangan suatu obyek wisata

sangat diperlukan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan fasilitas maupun

sarana prasarana yang sudah ada dan juga menambah fasilitas yang belum ada di

suatu kawasan wisata. Pengembangan wisata sangat diperlukan dalam kerangka

pengembangan pariwisata nasional dan berfungsi untuk pemerataan pembangunan

didaerah dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal

disekitar kawasan obyek wisata, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan

kerja bagi masyarakat sekitar.

Kabupaten Karanganyar memiliki banyak potensi di sektor pariwisata.

Berdasarkan data dari DISPARPORA Kabupaten Karanganyar, kabupaten

karanganyar memiliki jumlah Obyek wisata yang mencapai kurang lebih 75 obyek

wisata yang mana belum semua Obyek wisata tersebut berkembang dengan baik.

Sehingga diperlukan penelitian lebih dalam untuk mengkaji perkembangan Obyek

wisata alam agar dapat dikelola dan dioptimalkan secara baik untuk mengetahui

faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi potensi dan pengembangan

kawasan wisata alam yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara mendalam yang

didukung dengan teknik skoring dan metode analisis SWOT, yang mana metode

tersebut nantinya akan dapat memberikan informasi mengenai kualitas potensi

wisata alam yang dapat digunakan untuk merumuskan skala prioritas

pengembangan Obyek wisata alam. Pengembangan kawasan wisata alam ini

dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dimana nantinya berfungsi sebagai

dasar dalam merancang strategi pengembangan kawasan wisata alam di Kabupaten

Karanganyar.

Dalam menentukan suatu potensi obyek wisata alam yang pantas

dikembangkan dan mendapatkan prioritas untuk dikembangkan harus

memperhatikan beberapa hal, seperti melakukan seleksi terhadap potensi kualitas

dan kuantitas obyek wisata, aksesibilitas, sarana prasarana maupun promosi wisata

alam.
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Metode survei langsung dilapangan

Parameter :

1. Kualitas objek wisata
2. Kondisi objek wisata
3. Lokasi objek wisata
4. Aksesibilitas
5. Promosi dan informasi

Analisis spasial potensi dan pengembangan wisata alam di
kabupaten karanganyar tahun 2021

Kawasan Objek Wisata Alam Karanganyar

1. Potensi kawasan wisata
2. Jumlah pengunjung wisata
3. Faktor dominan yang mempengaruhi
4. Pengembangan kawasan wisata

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Penulis, 2021

Analisis Tabel Analisis SWOT
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1.7 Batasan Operasional

a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu pariwisata untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya, bagaimana pemecahan persoalan yang dimulai

dengan dugaan akan sebenarnya (Kamus BukuBesar Indonesia, 1995).

b) Geografi 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).

c) Obyek wisata adalah suatu tempat yang memiliki keindahan dan dapat

dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang-orang yang berlibur dalam

upaya memulai kebutuhan rohani dan menumbuhkan kecintaan terhadap

keindahan alam (Oka A Yoenti,1995).

d) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Undang- Undang

No.10/2009).

e) Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki

daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada

usaha budidaya (Rubai, 2013)

f) Pariwisata adalah fenomena banyiak bidang yang meliputiperpindahan ke

tempat dan tinggal di tempat tujuan di luar tempat tinggal sehari-hari

(Mathesion dan Wall, 1992).

g) Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan

wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang

berkunjung ke tempat tersebut (Mariotti dalam Yoeti 1996:160-162)

h) Pengembangan adalah proses, cara perbuatan mengembangkan

pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kesasaran yang

dikenhendaki (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995).
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i) Kawasan wisata adalah area dengan luasan tertentu yang dibangun atau

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata (Undang- Undang

No.9/1990).

j) Aksesibilitas adalah kemudahan daya jangkau menuju obyek. Faktor yang

mempengaruhi lancar atau tidaknya aksesibilitas adalah jarak, sarana

transportasi dan kondisi jalan (Sujali,1979).
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