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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Merosotnya penerimaan negara terutama dari sumber alam minyak 

dan gas bumi pada periode tahun 1980-an, mendorong pemerintah serta pakar 

mengarahkan pandangan dan perhatian untuk mencari potensi dan 

memanfaatkan potensi dari sektor lain yang dirasakan cukup potensial. 

Temuan dari sumber alam yang lain selain dari sektor migas diharapkan 

mampu membantu bahkan mengalih fungsikan sebagai dukungan 

perekonomian dan diperkirakan mempunyai peluang besar, baik di pasaran 

Nasional maupun Internasional adalah sektor pariwisata atau industri           

(J. Spillane, 1992). 

Peran alam sebagai sumber daya alam dalam kepariwisataan adalah 

sangat besar dan penting. Hal tersebut dapat dilihat dari klasifikasi jenis 

obyek dan daya tarik dimana wisata alam menempati prosentase yang paling 

tinggi. Di Indonesia motivasi kunjungan wisata baik asing maupun domestik 

sebagian adalah karena sumber daya alam, sedangkan jumlah obyek dan daya 

tarik wisata untuk ini perlu ditingkatkan pengetahuan seluruh aparat yang 

bergerak dalam bidang pariwisata dengan pendidikan. Di Indonesia 52,24% 

nya adalah termasuk sumber daya alam sebagai dasar asetnya. Sebagai 

contoh lain misalnya di Australia 55,8 % (Weiler, 1992 dalam Wiendu 

Nuryati 1995) aset wisatawan negeri tersebut adalah jenis wisatawan alam, 

sedangkan di Amerika, tercatat pada tahun 1980 29 juta penduduknya 

melakukan sebanyak 310 juta perjalanan bermotivasi wisata alam (Boo, 1990 

dalam Wiendu Nuryati 1995). 

Tahun 1989, WHO (World Tourism Organization) menghasilkan 

profile dengan jumlah perjalanan dunia yang mencapai angka 405 juta 

dengan memberikan kontribusi revenue global sebesar US 2,45 triliun atau 

5,5% dari angka produksi global, dengan kenaikan yang mencapai angka dari 

450 juta perjalanan di tahun 1991. Tenaga kerja yang terserap dalam industri 
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tersebut bahkan mencapai angka 112 milion atau  1/15 porsi dari total tenaga 

kerja dunia. di Jepang tenaga kerja pariwisata telah berhasil melampaui 

industri elektronik sebanyak 3,3 kali lipat, sedangkan di USA mencapai 4,7 

lipat jumlah tenaga kerja di sektor kedua, yakni pertanian, dan Jerman 

mencapai angka 2,1 kali lipat sektor pertanian pula. 

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari unsur fisik maupun non 

fisik (sosial, budaya, dan ekonomi), maka dari itu perlu diperhatikan peranan 

unsur tersebut. Faktor geografi adalah merupakan faktor faktor yang penting 

untuk pertimbangan perkembangan pariwisata. Perbedaan iklim merupakan 

salah satu faktor yang mampu menumbuhkan serta menimbulkan fariasi 

lingkungan alam dan budaya, sehingga dalam mengembangkan 

kepariwisataan karakteristik fisik dan non fisik suatu wilayah perlu diketahui 

(Sujali, 1989). 

Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup 

kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, sehinggga 

dapat bertindak sebagai 'leading industries'. Konsep leading industries 

mendasarkan pemikiran bahwa pada pusat-pusat pertumbuhan terdapat suatu 

kegiatan dan kegiatan tersebut merupakan daya tarik yang berupa obyek 

wisata yang menarik dan padat pengunjung yang terletak pada lokasi yang 

strategis (Sujali, 1989). 

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari lima 

kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan luas 

wilayah ± 1.485,36 km2 atau ± 46,63% dari keseluruhan luas wilayah DIY, 

dengan garis pantai ± 70 km. Secara astronomis Kabupaten Gunungkidul 

terletak diantara 110˚21' - 110˚50' BT dan 7˚46'-8˚09' LS. Dengan Wonosari 

sebagai ibukota. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan sebelah selatan berbatasan 

dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul 

dan Kabupaten Sleman, DIY. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten 

Wonogiri, jawa tengah. 
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Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup 

potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit dan 

pegunungan maupun potensi seni budaya dan peninggalan sejarah yang 

beragam dan tersebar di hampir 18 kecamatan. Potensi ini sangat berarti 

sejalan keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di 

Indonesia setelah propinsi Bali. 

Pengembangan dan pembangunan obyek wisata dan sarana 

pendukungnya harus dilakukan secara kontinyu sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan faktor 

penahan wisatawan lebih lama tinggal yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Adapun jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Gunungkidul dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 
Tabel 1.1  

Data Jumlah Kunjungan Wisata  
Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 s/d 2006* 

Wisatawan No. Tahun 

Ang-

garan 

Jum-

lah 

Bulan 

Manca- 

negara 

Nusantara Jumlah Rata-rata 

Perbulan 

1. 2002 12 430 332.753 333.183 27.765 

2. 2003 12 459 348.958 349.417 29.118 

3. 2004 12 365 352.767 353.132 29.428 

4. 2005 12 320 325.157 325.477 27.123 

5. 2006* 11 121 193.528 193.649 17.604 
* : bulan Januari s/d November 
Sumber data: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Gunungkidul Tahun 2006. 

 

Garis pantai sepanjang  ± 70 km yang dimiliki oleh Kabupaten 

Gunungkidul merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan dalam 

sektor pariwisata alam pantai. Saat ini Kabupaten Gunugkidul memiliki 46 

pantai yang tersebar di sepanjang garis pantai selatan, dapat dilihat secara 

lebih rinci pada Tabel 1.2 berikut. 
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Tabel 1.2  
Obyek Wisata Pantai Di Kabupaten Gunungkidul 

No. Nama Obyek Lokasi 
1. Parangendog  Girijati, Purwosari 
2. Klampok  Girijati, Purwosari 
3. Watugupit Giricahyo, Purwosari 
4. Grigak Girikarto, Panggang 
5. Kesirat  Girikarto, Panggang 
6. Gesing Girikarto, Panggang 
7. Karangtelu Girikarto, Panggang 
8. Nampu Giriwungu, Panggang 
9. Ngunggah Giriwungu, Panggang 
10. Ngrenehan Kanigoro, Saptosari 
11. Nguyahan Kanigoro, Saptosari  
12. Ngobaran Kanigoro, Saptosari 
13. Torohudan Kanigoro, Saptosari 
14. Butuh Krambilsawit, Saptosari 
15. Langkap Karambilsawit, Saptosari 
16. Parangracuk Kemadang, Tanjungsari 
17. Baron Kemadang, Tanjungsari 
18. Kukup Kemadang, Tanjungsari 
19. Sepanjang Kemadang, tanjungsari 
20. Drini Banjarejo, tanjungsari 
21. Krakal Ngestirejo, Tanjungsari 
22. Slili Sidoharjo, Tepus 
23. Ngandong Sidoharjo, Tepus 
24. Sundak Sidoharjo, Tepus 
25. Siung Purwodadi, Tepus 
26. Banyunibo Purwodadi, Tepus 
27. Watutogok Purwodadi, Tepus 
28. Sawahan Purwodadi, Tepus 
29. Pakundon Purwodadi, Tepus 
30. Muncar Purwodadi, Tepus 
31. Songlibeg Purwodadi, Tepus 
32. Lambor Purwodadi, Tepus 
33. Ngondo Purwodadi, Tepus 
34. Jogan wetan Purwodadi, Tepus 
35. Busung Purwodadi, Tepus 
36. Timang Purwodadi, Tepus 
37. Jagang kulon Purwodadi, Tepus 
38. Weru Purwodadi, Tepus 
39. Kelorsirat Purwodadi, Tepus 
40. Ngetan Purwodadi, Tepus 
41. Klumpit Purwodadi, Tepus 
42. Nguluran Purwodadi, Tepus 
43. Ngungap Purwodadi, Tepus 
44. Wediombo Jepitu, Girisubo 
45. Sadeng Pucung, Girisubo 
46. Krokoh Songbanyu, Girisubo 
Sumber data: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Gunungkidul Tahun 2006. 
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Dari semua potensi pantai yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul 
tidak semuanya berkembang menjadi obyek wisata yang bisa dimunculkan. 
Sampai pada tahun 2006 ada 15 pantai yang telah ditetapkan oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul sebagai obyek wisata 
dan secara kontinyu telah menarik pengunjung wisatawan dan sudah dikenal 
di masyarakat umum. Sedangkan pada pantai Slili dan Pantai ngandong 
dijadikan satu kesatuan dalam pengelolaan dalam satu obyek wisata, 
dikarenakan letak pantainya yang saling berhimpitan sehingga oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Gunungkidul menetapkan 14 obyek wisata pantai 
yang telah dikembangkan. Tabel 1.3 berikut merupakan obyek wisata pantai 
yang telah ditetapkan tersebut. 

Tabel 1.3 
Nama Obyek Wisata Alam Pantai yang Telah Berkembang 

Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 
No. Nama Obyek 

1. Pantai Baron 
2. Pantai Kukup 
3. Pantai Sepanjang  
4. Pantai Drini 
5. Pantai Krakal 
6. Pantai Slili/Ngandong 
7. Pantai Sundak 
8. Pantai Siung 
9. Pantai Wediombo 
10. Pantai Sadeng 
11. Pantai Ngrenehan 
12. Pantai Nguyahan 
13. Pantai Ngobaran 
14. Pantai Gesing 
Sumber data: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Gunungkidul Tahun 2006. 
 

Dari sekian pantai yang telah berkembang dan dikenal dimasyarakat 

telah menyumbang PAD dalam sektor pariwisata. Berikut data pengunjung 

per lokasi penerimaan retribusi pada tahun 2005.  

Pada tabel 1.4 berikut menunjukan bahwa Pos Baron sebagai obyek 

yang paling banyak pengunjungnya dan penyumbang paling besar 

dibandingkan pos yang lain. Adapun pembagian obyek wisata pantai per pos 

pengambilan retribusi sebagi berikut. 
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Tabel 1.4 
Data Pengunjung Per Lokasi Pos Retribusi*  dan Penerimaan PAD 

Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 
No Lokasi Pos Jumlah 

Pengunjung
Target 
penerimaan 
(RP) 

Realisasi 
Penerimaan 
(RP) 

% 
Penca-
paian 

1. Baron 151.387 613.000.000 515.131.000 84,03 
2. Pulegundes 7.344 32.750.000 24.320.500 74,26 
3. Tepus 6.353 20.000.000 21.917.500 109,59 
4. Wediombo 11.468 15.000.000 17.393.000 115,95 
5. Sadeng 11.468 10.000.000 9.614.500 96,15 
6. Ngrenehan 5.824 17.000.000 11.388.500 66,99 
7. Siung 8.150 2.500.000 4.264.500 170,58 
 Jumlah  194.659 710.250.000 604.029.500 102,50 
* : bulan Januari s/d November 
Sumber data: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Gunungkidul 

 

Pos Baron, Pos tepus dan Pos Pulegundes meliputi pengambilan 

retribusi ke Obyek wisata Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, 

Pantai Ndrini, Pantai Krakal, Pantai Slili/Ngandong dan Pantai Sundak. 

Sedangkan Pos Wediombo meliputi Obyek Wisata Pantai Wediombo.  

Pos Siung meliputi obyek wisata Pantai Siung. Pos Ngrenehan 

meliputi Obyek wisata Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenehan dan Pantai 

nguyahan. Pos Sadeng meliputi obyek wisata Pantai Sadeng. Sedangkan 

untuk obyek wisata Pantai Gesing sampai saat ini belum ditarik retribusi. 

Pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata alam pantai 

diharapkan mampu mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan untuk 

berkunjung yang nantinya dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli 

Daerah dan pendukung dalam upaya pembangunan daerah di Kabupaten 

Gunungkidul. 

Survei pendahuluan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

potensi yang dimiliki oleh banyak obyek-obyek wisata pantai tersebut adalah 

keindahan panorama pantai dan kealamian lingkungan. Berdasarkan hal 

tersebut maka perlu adanya usaha untuk mengidentifikasi kembali potensi-

potensi obyek wisata pantai tersebut sehingga dapat dimunculkan sesuai 

kemampuan daerah dalam hal sumberdaya, sumber dana, dan kemampuan 

perencanaan serta pengelolaan. 
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Bertolak dari uraian tersebut maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian di Kabupaten Grobogan. Secara ringkas penelitian ini 

berjudul “Analisis Potensi Obyek Wisata Alam Pantai di Kabupaten 

Gunungkidul”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah klasifikasi potensi internal, eksternal dan gabungan 

obyek-obyek wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul? 

2. Bagaimanakah arah pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat 

potensi gabungan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui klasifikasi potensi internal, eksternal dan gabungan obyek-

obyek wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul  

2. Mengetahui arah pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat 

potensi gabungan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat: 

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana S1 Fakultas Geografi. 

2. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul dalam mengambil kebijakan perencanaan pengembangan 

wilayah dan para pelaku ekonomi. 

3. Menambah khasanah keilmuan kepada pembaca, sehingga dijadikan 

referensi bagi peneliti sejenis. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang 

alam, yaitu mempelajari hubungan klausal gejala muka bumi baik fisik 

maupun yang menyangkut makhluk hidup berserta permasalahan melalui 

pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan regional 

untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan suatu wilayah 

(Bintarto, 1984). 

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan 

wilayah. Pendekatan pengembangan pariwisata dengan mendasarkan 

pemikiran geografi dengan dasar pandangan keruangan, agihan, maka 

pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan diantaranya dengan 

beberapa teori pengembangan wilayah seperti dengan teori kutub 

pertumbuhan atau dengan konsep tempat sentral (Christaller). Teori kutub 

pertumbuhan dari Christaller dapat dioperasikan atas dasar tiga konsep 

dasar yakni (1) konsep leading industry, (2) konsep polarization, (3) 

konsep spread effects (Sujali, 1989). 

Konsep leading industry mendasarkan pemikiran bahwa obyek 

wisata yang dijadikan sebagai leading industry adalah obyek wisata yang 

mempunyai potensi tinggi sehingga dengan potensi yang dimiliki dapat 

mempengaruhi perkembangan obyek-obyek wisata kecil di sekitarnya. 

Konsep polarisasi mendasarkan pemikiran, bahwa suatu obyek wisata 

dapat berkembang kalau masing-masing obyek wisata dapat berkembang 

kalau masing-masing obyek wisata tersebut mempunyai identitas yang 

khas. Artinya perlu adanya diversifikasi produk-produk wisata. Konsep 

spread effects didasarkan pada pemikiran, bahwa obyek wisata yang 

potensial perlu dilengkapi sarana-prasarana agar dapat memacu 

pertumbuhan perekonomian daerah tempat obyek wisata.  

Langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu potensi obyek 

wisata pantas untuk dikembangkan atau mendapat urutan prioritas. 

Langkah ini dilaksanakan dengan harapan nantinya akan menghasilkan 
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pembangunan obyek wisata yang optimal, oleh karena itu evaluasi potensi 

yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan langkah-langkah: 

1. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan 

menentukan potensi obyek/kawasan yang memungkinkan untuk 

dikembangkan sesuai dengan ketersediaan dana. 

2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini mempunyai 

latar belakang pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau 

kesalah pahaman antar wilayah administrasi yang terkait. 

3. Pengukuran jarak antar potensi, pekerjaan ini untuk mendapatkan 

informasi tentang jarak antar potensi, sehingga perlu adanya peta 

agihan potensi obyek wisata. Dari peta ini dapat diperoleh informasi 

yang dapat digunakan untuk menentukan potensi mana yang cukup 

sesuai untuk dikembangkan (Sujali, 1989). 

Menurut Spillane (1989), dampak pariwisata terhadap suatu 

wilayah adalah cukup kompleks. Untuk itu pengembangan pariwisata 

harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga 

semua segi pengembangan pariwisata memperhitungkan pula untung 

rugi apabila dibanding dengan pembangunan sektor lain. Keuntungan 

yang diharapkan biasanya adalah membuka kesempatan kerja, 

pendapatan masyarakat, menambah devisa negara, merangsang 

pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia dan menunjang gerak 

pembangunan daerah. Sedangkan kerugian antara lain lingkungan 

menjadi rusak, pariwisata beralih ke tangan asing, pencarian benda-

benda kuno, berubahnya tujuan kesenian rakyat dan upacara adat 

tradisional, timbulnya industri seks, dan lain-lain. 

2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasi kedalam pola dan program 

pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial suatu Negara. 

3. Pengembangan pariwisata dapat membawa kesejahteraan ekonomi 

yang tersebar luas dalam masyarakat. 
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4. Pengembangan pariwisata harus sadar “lingkungan”. Dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan ekosistem dan menjaga 

kelestarian lingkungan yang telah ada. 

5. Pengembangan pariwisata dapat mengarahkan perubahan-perubahan 

sosial yang positif. 

6. Penentuan tata cara pelaksanaan harus disusun sejelas-jelasnya dengan 

pencatatan (monitoring) terus menerus mengenai pengaruh pariwisata 

terhadap suatu masyarakat dan lingkungan. 

 
1.5.2 Penelitian sebelumnya 

1. Andi Handoko (2004) 

Penelitian dilakukan di daerah pesisir selatan Kabupaten Kebumen 

dengan judul Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai di Wilayah Pesisir 

Pantai Selatan Kabupaten Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui potensi pantai yang belum berkembang di daerah 

penelitian dan pengaruh sarana jalan terhadap tingkat potensi obyek 

pantai. Analisa yang digunakan yaitu analisis data primer dan data 

sekunder, dengan klasifikasi potensi internal dan eksternal. Faktor 

ketersediaan sarana trasportasi memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap perkembangan obyek wisata pantai di Kabupaten Kebumen. 

3. Widi Hartanto (2004) 

Penelitian Widi yang berjudul Analisis Potensi Obyek Wisata di 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, bertujuan untuk mengetahui 

klasifikasi potensi obyek-obyek wisata di kecamatan Boyolali dan 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan potensi. Dengan 

menggunakan metode analisis data sekunder maka didapatkan hasil: 

1) Klasifikasi obyek-obyek wisata di Kecamatan Selo dibagi menjadi 

tiga yaitu rendah, sedang dan tinggi. 

2) Obyek wisata yang paling berpotensi untuk dikembangkan yaitu 

obyek wisata Punung Merapi dan Gunung Merbabu. 
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3) Rendahnya jumlah pengunjung obyek wisata di kecamatan Selo 

karena potensi obyek wisata di daerah. 

4. Retno Hastuti (2005) 

Dalam penelitianya yang berjudul Analisis Potensi Wisata Alam di 

Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Gunung Kidul,  memiliki tujuan 

potensi wisata daerah pantai dan faktor pembeda kunjungan 

wisatawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 

dan analisis data sekunder dengan observasi dan didapat hasil: 

1) Daerah penelitian mempunyai tiga potensi yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. 

2) Faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan kunjungan wisata 

adalah industri pariwisata dan sarana pengunjung. 

Berdasarkan pada telaah pustaka dan penelitian sebelumnya, peneliti 

mengacu pada penelitian dari Andi (2004), Widi (2004) dan Retno 

(2005) karena terdapat persamaan dalam meneliti potensi obyek 

wisata. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

peneliti sebelumnya, khususnya pada penelitian Retno mempunyai 

kesamaan daerah penelitian yaitu Kabupaten Gunungkidul, namun 

perbedaanya Retno mengambil obyek wisata pantai yang telah 

berkembang pada tahun 2003 yaitu pantai Baron, Pantai Krakal, Pantai 

Kukup, Pantai Sundak, Pantai Drini dan Pantai Wediombo. Seiring 

perkembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, muncul obyek 

wisata pantai baru yang dikembangkan yaitu yaitu Pantai Sepanjang, 

Pantai Slili, Pantai Ngandong, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, 

Pantai Gesing, pantai inilah yang dijadikan daerah dalam penelitian 

ini. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut: 
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Tabel 1.5  
Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

 
No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
1 Andi 

Handoko 
(2004) 

Kajian Potensi 
Obyek Wisata 
Pantai di 
Wilayah 
Pesisir Pantai 
Selatan 
Kabupaten 
Kebumen 

1) Mengetahui klasifikasi 
potensi eksternal dan 
internal yang dimiliki 
obyek wisata pantai di 
Kabupaten Kebumen. 

2) Mengetahui pengaruh 
ketersediaan sarana 
trasportasi dan jaringan 
jalan terhadap 
perkembangan obyek-
obyek wsata di daerah 
penelitian. 

Analisa 
data 
sekunder 

1) faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap 
frekuensi kujungan 

2) Hubungan antara faktor 
yang berpengaruh dengan 
frekuensi kunjungan wisata 
yaitu hubungan negatif 
dengan daya tarik, positif 
dengan pendapatan keluarga, 
positif dengan ketersediaan 
kendaraan, negatif dengan 
tanggungan keluarga dan 
positif dengan tingkat 
pendidikan. 

2 Widi 
Hartanto 
(2004) 

Analisis 
Potensi Obyek 
Wisata di 
Kecamatan 
Selo 
Kabupaten 
Boyolali 

1) Klasifikasi obyek-
obyek wisata di 
Kecamatan Selo. 

2) Untuk mengetahui 
faktor-faktor yang 
menyebabkan 
rendahnya jumlah 
wisatawan yang 
berkunjung di 
kecamatan Selo 
dibanding daerah lain 
yang masih dalam satu 
paket wisata. 

3) Untuk mengetahui arah 
pengembangan wisata. 

analisis 
data 
sekunder 

1) Klasifikasi obyek-obyek 
wisata di Kecamatan Selo 
dibagi menjadi tiga yaitu, 
rendah, sedang dan tinggi. 

2) Obyek wisata yang paling 
berpotensi untuk 
dikembangkan yaitu obyek 
wisata punung merapi dan 
Gunung Merbabu. 

3) Rendahnya jumlah 
pengunjung obyek wisata di 
kecmatan Selo karena 
potensi obyek wisata 
didaerah. 

3 Retno 
Hastuti 
(2005) 
 

Analisis 
Potensi Wisata 
Alam Potensi 
di Daerah 
Pesisir Selatan 
Kabupaten 
Gunung Kidul 

1) Mengetahui potensi 
kepariwisataan alam 
pantai di daerah 
penelitian 

2) Mengetahui faktor yang 
menjadi penghambat 
sehingga menyebabkan 
perbedaan kunjungan 
wisatawan di daerah 
pesisir kabupaten 
gunung kidul 

Survei 
dan 
analisis 
data 
sekunder 

1) Daerah penelitian 
mempunyai tiga potensi 
yaitu tinggi, sedang dan 
rendah. 

2) Faktor yang berpengaruh 
terhadap perbedaan 
kunjungan wisata adalah 
industri pariwisata dan 
sarana pengunjung. 

4 Suut 
Amdani 

Analisis 
Potensi Obyek 
Wisata Alam 
Pantai Di 
Kabupaten 
Gunungkidul 

1) Mengetahui klasifikasi 
potensi internal, 
eksternal dan gabungan 
obyek-obyek wisata 
pantai di Kabupaten 
Gunungkidul  

2) Mengetahui arah 
pengembangan obyek 
wisata berdasarkan 
tingkat potensi 
gabungan. 

Analisis 
data 
sekunder 
dan 
Survei 

1) Daerah penelitian 
mempunyai tiga potensi 
yaitu tinggi, sedang dan 
rendah. 

2) Arahan pengembangan 
obyek wisata pantai Drini 
yaitu pelestarian habitat 
pantai dan flora bagi wisata 
dan edukasi. Pantai Sundak 
yaitu pemanfaatan laut dan 
pantai bagi aktifitas bahari. 
Pantai Siung yaitu 
pemanfaatan jalur panjat 
tebing dan konservasi alam. 
Pantai Wediombo yaitu 
pelestarian habitat pantai dan 
mangruve dan minat khusus 
memancing. 
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1.6  Kerangka Pemikiran 

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari lima Kabupaten di 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak sekitar 40 km di ujung 

tenggara kota Yogyakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dan 

merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung. 

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial 

dan beragam, mulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit dan pegunungan 

maupun potensi seni budaya dan peninggalan sejarah yang beragam dan 

tersebar di hampir 18 kecamatan. Potensi ini sangat berarti sejalan 

keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah 

propinsi Bali. 

Garis pantai sepanjang  ± 70 km yang dimiliki oleh Kabupaten 

Gunungkidul merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan dalam 

sektor pariwisata alam pantai. Saat ini Kabupaten Gunugkidul memiliki 46 

pantai (lihat tabel 1.2)  yang tersebar di sepanjang garis pantai selatan. 

Sampai pada tahun 2006 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Gunungkidul menyatakan 14 pantai sebagai obyek wisata yang sedang 

berkembang yaitu: Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai 

Drini, Pantai Krakal, Pantai Slili/Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Siung, 

Pantai Wediombo, Pantai Sadeng, Pantai Ngrenehan, Pantai Nguyahan, 

Pantai Ngobaran, dan Pantai Gesing. 

Pengembangan obyek wisata di Indonesia sangat diperlukan dalam 

kerangka perkembangan pariwisata nasional dan dapat berfungsi sebagai 

acuan pemerataan pembangunan di daerah yang sekaligus untuk menciptakan 

kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar obyek wisata.  

Strategi pengembangan obyek wisata merupakan salah satu dari 

produk wisata yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis dalam pembangunan pariwisata sebagai penarik kunjungan 
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wisatawan ke daerah tujuan untuk lebih mengetahui dan menikmati keunikan 

maupun keindahan yang terdapat pada obyek. 

Obyek wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul mempunyai potensi 

untuk mengalami perkembangan, oleh karena itu perlu dibuat klasifikasi 

potensi masing-masing obyek wisata yang terdiri dari potensi internal 

maupun eksternal dari obyek wisata tersebut. Dengan diketahuinya 

klasifikasi potensi masing-masing obyek maka dapat ditentukan prioritas 

pengembangan obyek. 

Pengembangan obyek wisata dapat dilakukan melalui identifikasi 

potensi obyek wisata maupun menggunakan analisi SWOT (Strenght, 

Weakness, Opportunitis, Threat). Analisi SWOT adalah suatu metode yang 

berusaha mempertemukan seluruh aspek-aspek kekuatan, peluang dan 

ancaman yang ada di dalam obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten 

Gunungkidul, sehigga dapat disusun strategi pengembangan yang sesuai 

dengan obyek wisata tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram alir Gambar 1.1 dibawah ini: 

 
1.7 Hipotesa 

1. Obyek wisata pantai di kabupaten Gunungkidul yang mempunyai potensi 

internal dan eksternal dengan klasifikasi potensi tinggi adalah Pantai 

Baron, Krakal, Kukup, Sadeng dan Wediombo. 

2. Prioritas arah pengembangan terhadap obyek-obyek wisata pantai di 

Kabupaten Gunungkidul adalah obyek wisata yang mempunyai potensi 

gabungan tinggi adalah Pantai Wediombo. 
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Sumber: Penulis 

 
 

Gambar 1.1 Diagram Alir penelitian 
 

 

 

 

Obyek Wisata Pantai 
Kabupaten Gunungkidul 

Persebaran 

Identifikasi potensi internal 
• Kondisi obyek wisata pantai (keadaan 

fisik dan kebersihan pantai) 
• Kualitas obyek wisata pantai 

(keidahan pantai) 

Identifikasi potensi eksternal 
• Aksesibilitas 
• Fasilitas penunjang obyek 
• Fasilitas pelengkap 
• Dukungan bagi pembangan 

Arah Pengembangan Obyek 

Analisis SWOT 

Identifikasi Potensi 

Pemberian skor terhadap potensi 
internal dan eksternal 

Klasifikasi tingkat potensi obyek wisata 
• Obyek wisata pantai berpotensi tinggi 
• Obyek wisata pantai berpotensi sedang 
• Obyek wisata pantai berpotensi rendah 
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1.8 Metode dan Data Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa 

data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan metode survei dengan 

penelitian yang menitikberatkan pada survei instansional yang didukung 

dengan observasi lapangan, penekanan analisanya menggunakan data 

sekunder, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.8.1 Penentuan Daerah Penelitian 

Pemilihan daerah dilakukan secara purposive sampling artinya 

pemilihan daerah penelitian disesuaikan dengan maksud yang diingin 

dicapai dari penelitian yang dilakukan. Kabupaten Gunungkidul dipilih 

sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan sebagai daerah yang 

memiliki banyak potensi wisata pantai yaitu sejumlah 46 pantai. Empat belas 

pantai diantaranya telah ditetapkan sebagai obyek wisata (tabel 1.3) dan 

memberikan pemasukan pada kas penerimaan daerah yaitu, yaitu Pantai 

Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai 

Slili/Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai 

Sadeng, Pantai Ngrenehan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, dan Pantai 

Gesing. 

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari menginventaris sarana dan 

prasarana serta fasilitas yang tersedia pada obyek wisata serta melihat 

kondisi obyek dan kawasan wisata secara langsung. Sedangkan data 

sekunder dikumpulkan dari Dinas Pariwisata dan pihak-pihak yang terkait, 

adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan adalah seperti pada tabel 

1.6 berikut ini. 
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Table 1.6 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

No Jenis data Sumber data 

1. Lokasi Daerah penelitian meliputi letak, batas dan luas 
wilayah 

Kabupaten Dalam Angka 
Kantor Statistik, Bappeda 

2. Peta-peta Tematik Bappeda, BPN, Kantor 
Statistik 

3. Gunungkidul Dalam Angka Kantor Statistik 
4. Pola Kebijakan Pembangunan Daerah, RUTRD Bappeda 
5. Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan 

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 
Dinas Pariwisata 

6. Statistik Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Dinas Pariwisata 
7. Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah 
8. Data Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum 
9. Data Dan Informasi lain Observasi, yaitu dengan 

pengamatan secara langsung 
pada obyek wisata 

 

1.8.3 Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 

sekunder dengan teknik skoring dan klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk 

menentukan klasifikasi tingkat potensi obyek wisata yang dimulai dengan 

tahapan: 

a. Pemilihan Variabel Penelitian 

Langkah penting dalam suatu penelitian adalah menentukan 

variabel penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai 

(Singarimbun, 1987).  

Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel potensi yaitu : 

1. Potensi obyek wisata (Potensi Internal) 

2. Potensi kawasan wisata (Potensi Eksternal) 

Menjelaskan tiap variabel yang dipilih dengan klasifikasi tinggi, 

sedang dan rendah, pengelompokkan data dari tiap variabel dilakukan 

dengan berbagai cara sesuai jenis-jenis bentuk data, model klasifikasi 

pada tahap ini dilakukan dengan tidak teratur, artinya disesuaikan dengan 

data yang ada. 
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b. Skoring 

Adalah proses memberikan penilaian relatif atau skor 1 sampai 

3. Adapun dibeberapa variabel sekor diberikan 1 sampai 2 (lihat pada 

tabel 1.7 dan tabel 1.8) 

 
Tabel 1.7. Variabel Penelitian dan Skor Potensi Obyek Wisata 

(Potensi Internal) 

No Indikator Variabel Kriteria Skor 
a. Atraksi/daya tarik 

utama obyek wisata 
• Atraksi penangkap 

wisatawan(touris catcher) 
• Atraksi penahan 

wisatawan 

1 
2 

b. Kekuatan atraksi 
komponen obyek 
wisata 

• Kombinasi komponen 
alami atau buatan yang 
dimiliki kurang mampu 
mempertinggi kualitas dan 
kesan obyek 

• Kombinasi komponen 
alami atau buatan yang 
dimiliki obyek mampu 
mempertinggi kualitas 
obyek 

1 
 
 
 

2 

c. Kegiatan wisata 
dilokasi wisata 

• Hanya kegiatan yang 
bersifat pasif(menikmati 
yang sudah ada) 

• Meliputi kegiatanpasif 
dan kegiatan yang bersifat 
aktif( berinteraksi dengan 
obyek) 

1 
 

2 

1 Kualitas obyek 
wisata 

d. Keragaman atraksi 
pendukung 

• Obyek belum memiliki 
atraksi pendukung 

• Obyek memiliki 1-2 
atraksi pendukung 

• Obyek memiliki lebih dari 
2 macam atraksi 
pendukung 

1 
 

2 
 

3 

e. Kondisi fisik obyek 
wisata secara langsung 

• Obyek yang mengalami 
kerusakan dominan 

• Obyek yang sedikit 
mengalami kerusakan 

• Obyek belum mengalami 
kerusakan 

1 
 

2 
 

3 

2 Kondisi obyek 
wisata 

f. Kebersihan lingkungan 
obyek wisata 

• Obyek  wisata kurang 
bersih dan tidak terawat 

• Obyek wisata cukup 
bersih dan terawat 

1 
 

2 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2005 
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Tabel 1.8. Variabel penelitian dan Skor Potensi Kawasan Wisata  

(Potensi Eksternal) 
No Indikator Variabel Kriteria Skor 

g. Keterkaitan antar 
obyek 

 Obyek tunggal, berdiri sendiri 
 Obyek paralel, terdapat 

dukungan obyek wisata lain 

1 
2 

h. Dukungan paket wisata  Bila obyek wista tidak 
termasuk dalam agenda 
kunjungan dari suatu paket 
wisata 

 Bila obyek wista termasuk 
dalam agenda kunjungan dari 
suatu paket wisata 

1 
 
 
 
2 

1 Dukungan 
pengembangan obyek 
 
 
 
 
 
 
 

i. Pengembangan dan 
promosi obyek wisata 

 

 Obyek wisata belum 
dikembangkan dan belum 
terpublikasikan 

 Obyek wisata sudah 
dikembangkan sudah 
terpublikasikan 

1 
 
 
2 
 

j. Waktu tempuh dari 
terminal terdekat 

 

 Jauh (>60 menit) 
 Agak jauh (30-60 menit) 
 Tidak terlalu jauh (<30 menit) 

1 
2 
3 

k. Ketersedian angkutan 
umum untuk menuju 
lokasi obyek wisata 

 Tidak tersedia angkutan umum 
untuk menuju lokasi  obyek 

 Tersedia angkutan umum 
menuju lokasi obyek, tidak 
leguler 

 Tersedia angkutan umum 
menuju lokasi obyek, bersifat 
reguler 

1 
 
2 
 
 
3 

2 Aksesibilitas 
 
 
 
 
 

l. Prasarana jalan menuju 
obyek wisata 

 Tidak tersedia ke lokasi 
 Tersedia, kondisi kurang baik 
 Tersedia, kondisi beraspal baik 

1 
2 
3 

3 Fasilitas penunjang 
obyek 

m. Ketersediaan fasilitas 
pemenuhan kebutuhan 
fisik/dasar dilokasi 
obyek wisata 
1. Rumah makan 
2. Penginapan 
3.  bangunan untuk 

menikmati obyek  

 Tidak tersedia 
 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 
 Tersedia lebih dari 2 jenis 
fasilitas 

1 
2 
3 

  n. Ketersediaan fasilitas 
pemenuhan kebutuhan 
sosial wisatawan 
dilokasi obyek: 
1. taman terbuka 
2. fasilitas seni dan 

budaya 
3. tempat ibadah 

 Tidak tersedia 
 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 
 Tersedia lebih dari 2 jenis 
fasilitas 

1 
2 
3 

4 Fasilitas pelengkap o. Ketersediaan fasilitas 
pelengkap yang terdiri 
dari: 
1. tempat parkir 
2. toilet 
3. pusat informasi 
4. soufenir shop 

 Tidak tersedia 
 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 
 Tersedia 3-4 jenis fasilitas 

1 
2 
3 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2005 
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c. Klasifikasi potensi internal dan eksternal 

Total skor pada variabel potensi obyek wisata dan total skor 

pada variabel potensi kawasan, kemudian diklasifikasikan yaitu 

klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui penilaian 

potensi gabungan dengan cara menggabungkan total skor dari semua 

variabel yang diteliti.  

Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan interval kelas sebagai 

berikut : 

K = 
u

ba −    

Dimana : K = Klasifikasi 

a = nilai skor tertinggi 

b = nilai skor terendah 

u = jumlah kelas 

Selanjutnya, interval dibagi menjadi tiga klasifikasi 

dengan klasifikasi potensi tinggi, potensi sedang, dan potensi 

rendah. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor variabel 

penelitian dan skor masing-masing obyek wisata, yaitu antara lain: 

1) Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi internal 

yaitu nilai skor maksimum (14) yang diperoleh dari jumlah 

angka masimal yang ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai 

skor minimum (6) yang diperoleh dari jumlah angka minimum 

dari tiap skor variabel sehingga diperoleh interval dibagi 

menjadi 3 (tiga) klasifikasi dengan formula sebagai berikut; 

 
14 - 6

3
K=

K= 2  



 

 

21

 

• Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <6-9 

• Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 9-11 

• Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >12-14 

2) pengklasifikasin berdasarkan skor variabel potensi eksternal yaitu 

nilai skor maksimum (24) yang diperoleh dari jumlah angka 

masimal yang ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor 

minimum (9) yang diperoleh dari jumlah angka minimum dari tiap 

skor variabel sehingga diperoleh interval dibagi menjadi 3 (tiga) 

klasifikasi dengan formula sebagai berikut; 

  

24 - 9

3
K=

K= 5  
• Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <19-14 

• Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 15-18 

• Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >19-24 

d. Klasifikasi potensi gabungan obyek wisata 

Klasifikasi gabungan berdasarkan variabel penelitian 

menggunakan penggabungan perhitungan antara skor maksimum 

potensi internal dan skor maksimum potensi eksternal dikurangi 

dengan penggabungan skor minimumnya. Sehingga akan diperoleh 

interval. Selanjutnya interval tersebut dibagi menjadi tiga klasifikasi 

dengan formula sebagai berikut: 
38 - 15

3
K=

K= 7  
• Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <15-22 

• Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 23-30 

• Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >31-38 

e. Analisis SWOT 

Arah pengembangan obyek wisata dilakukan melaui analisi SWOT 

(Strenght, Weakness, Opportunitis, Threat). Analisi SWOT adalah 
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identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunitis), 

namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) 

dan ancaman (Threats). Proses  pengambilan keputusan strategis selalu 

berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi (strategic 

planer) harus menganalisis faktor-faktor setartegi perusahaan 

(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada 

saat ini. Hal ini disebut analisis situasi. Model yang paling populer 

untuk analisis situasi adalah analisis SWOT (Rangkuit, 2001). 

 

1.9  Batasan Operasional 

Akomodasi adalah tempat untuk menginap atau beristirahat dengan fasilitas 

yang diperlukan wisatawan atau pengunjung, baik dengan pelayanan maupun 

tanpa pelayanan makanan dan minuman (Musanef, 1996). 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengethui 

keadaan yang sebenarnya, bagimana pemecahan persoalan yang dimulai 

dengan dugaan akan kebenarannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995). 

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang terdapat dalam suatu obyek 

wisata yang digunakan sebagai daya tarik lokasi obyek wisata tersebut 

(Spillance dalam R. Bintarto dan Surasopo, 1979). 

Fasilitas penunjang pariwisata adalah fasilitas umum yang menunjang 

kegiatan pariwisata meliputi, fasilitas kesehatan, komunikasi dan fasilitas 

pembelajaran (Sujali, 1989). 

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan 

persinggahan bagi wisatawan (Fandeli 1995 dalam Hamdoko 2004). 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang tekait di 

bidang tersebut (Pendit, 1999). 
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Industri pariwisata adalah kumpulan dari berbagai macam peruahann yang 

secara bersama-sama menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan para 

wisatawan khususnya dari traveller pada umumnya selam dalam perjalanan 

(Oka A. Yoeti, 1985) 

Potensi wisata adalah kemampuan dalam sutu wilayah yang mungkin dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil 

karya manusia itu sendiri (Sujali, 1989) 

Obyek wisata suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan 

sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi 

kebutuhan rohani dan menumuhkan cinta keindahan alam (Oka A. Yoeti, 

1985) 

Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk 

berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya 

itu dan akan kembali lagi ke tempat (Oka A. Yoeti, 1985) 

Pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu proses atau 

pembangunan yang telah dan atau yang sedang dilaksanakan (Sujali, 1989). 

Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu 

sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan 

dukungan nagi pengembangan (Sujali, 1989) 

Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang, dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 




