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 Potensi yang dimiliki obyek wisata Goa Kreo masih perlu untuk dikembangkan lagi 

agar dapat menjadi daerah tujuan wisata utama yang paling diminati di kota Semarang. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan obyek wisata yang benar-benar disusun 

secara matang disertai dengan penanganan yang baik oleh pihak pengelola obyek wisata 

Goa Kreo. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan agar pengembangan 

obyek wisata Goa Kreo tersebut dapat terealisasi dengan baik seperti obyek wisata lainnya 

di Semarang. Tujuan  penelitian yaitu (1) Mengkaji dan menganalisis daya tarik wisata 

Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang. (2) Mengkaji dan menganalisis  fasilitas pariwisata 

Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang. (3) Mengkaji dan menganalisis aksesbilitas Obyek 

Wisata Goa Kreo di Semarang. (4) Mengkaji dan menganalisis keramahtamahan 

masyarakat Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang. (5) Mengkaji dan menganalisis 

dukungan pemerintah pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang. (6) Mengkaji 

dan menganalisis promosi pariwisata dalam pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo di 

Semarang. (7) Mengkaji dan menganalisis strategi pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo 

di Kota Semarang. 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena bertujuan 

untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu obyek penelitian. Fokus penelitian ini adalah 

pada strategi pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo yang mengacu pada strategi 

pengembangan daya tarik, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, keramah tamahan, dukungan 

pemerintah dan promosi pariwisata. teknik pengumpulan informasi menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Teknik analisis data menggunakan 

analisis SWOT. 

 Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Goa Kreo berada pada kuadran I yaitu 

mendukung strategi pengembangan Wisata Goa Kreo, karena memiliki kekuatan dan 

peluang yang dominan sehingga Goa Kreo dapat memanfaatkan kekuatan untuk 

mendapatkan peluang yang ada. Saran dalam penelitian ini yaitu perlunya meningkatkan 

kerjasama antara pemerintah, pengelola UPTD Goa Kreo dan masyarakat setempat dalam 

upaya menangani berbagai permasalahan di Goa Kreo. Selain itu pemerintah juga harus 

mendukung pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo dengan cara merealisasikan dan 

menerapkan rencana program pengembangan sesuai dengan kebutuhan pariwisata.  
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The potential possessed by Kreo Cave tourism object still needs to be developed 

again so that it can become the most popular main tourist destination in the Semarang city. 

Therefore, it is necessary to develop a tourist attraction strategy that is really prepared 

carefully accompanied by good handling by the manager of the Goa Cave tourist 

attraction. In addition, community participation is also very important so that the 

development of Kreo Cave tourism objects can be realized well like other tourism objects 

in Semarang. The research objectives are (1) Assessing and analyzing tourist attraction in 

the development of Kreo Cave Tourism Object in Semarang. (2) Reviewing and analyzing 

tourism facility in the development of Kreo Cave Tourism Object in Semarang. (3) 

Assessing and analyzing accessibility in the development of Kreo Cave Tourism Object in 

Semarang. (4) Reviewing and analyzing hospitality in the development of Kreo Cave 

Tourism Object in Semarang. (5) reviewing and analyzing government support in 

developing Kreo Cave Tourism Object in Semarang. (6) Reviewing and analyzing tourism 

promotion in the development of Kreo Goa Tourism Object in Semarang. (7) Reviewing 

and analyzing strategy of Developing Kreo Cave Tourism in Semarang City. 

The approach in this study was a qualitative approach because it aimed to explore 

an object of research. The focus of this research was on the development strategy of Kreo 

Cave Tourism Object which refers to the strategy of developing attractiveness, tourism 

facilities, accessibility, hospitality, government support, and tourism promotion. The 

information collection techniques were by using interview, observation, documentation, 

and questionnaire techniques. Data analysis techniques used SWOT analysis. 

The results of the SWOT analysis indicate that Kreo Cave is in quadrant I, which 

supports the Goa Kreo tourism development strategy because it has dominant strengths 

and opportunities so that Kreo Cave can utilize the power to get the opportunities that 

exist. Suggestions in this study are the need to improve cooperation between the 

government, managers of Technical Implementing Service Management Department 

officers of Kreo Cave and the local community in an effort to deal with various problems 

in Kreo Cave. Besides that, the government must also support the development of Kreo 

Cave Tourism Object by realizing and implementing development program plans in 

accordance with tourism needs. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Dewasa ini pariwisata menjadi sektor industri jasa yang mulai banyak 

diperhatikan oleh beberapa negara di dunia untuk dikembangkan dan ditingkatkan 

kualitasnya. Hal ini agar potensi pariwisata dapat dimanfaatkan secara lebih 

maksimal, sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Industri 

pariwisata terbukti menjadi sebuah industri skala internasional yang memiliki 

cakupan luas dengan potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang serta 

menjadikannya sebuah fenomena global dan merupakan serangkaian aktivitas yang 

kompleks dan saling terkait, yang mencangkup dimensi sosial, ekonomi, politik, 

budaya, lingkungan, dan pendidikan (Khan, 2013).  

Pengembangan sektor pariwisata merupakan program yang sangat penting 

dalam mencapai target pembangunan yang baik di negara berkembang seperti 

Indonesia, karena sektor pariwisata memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain 

seperti sektor pertanian, jasa, perdagangan, dan sektor transportasi. Pengembangan 

sektor pariwisata secara optimal akan mampu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

pendapatan daerah. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan 

banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. 

Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru 

akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan 

merugikan masyarakat. 

1 
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Industri pariwisata merupakan bagian dari kerangka utama perekonomian 

di beberapa negara dan dianggap sebagai pembangkit ekonomi serta dapat 

memperluas lapangan kerja (Allameh, 2015). Hal tersebut tidak hanya dipandang 

dari sudut ekonomi saja, aspek lain yang turut mendasari perkembangan industri 

pariwisata adalah dari segi budaya. Pariwisata merupakan sarana untuk 

memperkenalkan alam dan kebudayaan yang terdapat pada destinasi pariwisata 

disuatu Negara untuk ditunjukan dan diperkenalkan di mata dunia (Kelabos, 2016).  

Pariwisata adalah industri yang tergolong memiliki perkembangan yang 

sangat pesat. Pariwisata dianggap sebagai industri yang menarik untuk 

dikembangkan karena mempunyai posisi yang strategi dalam perkembangan 

perekonomian khususnya di Indonesia. Kekayaan alam dan ragam budaya menjadi 

nilai tambah bagi upaya pengembangan pariwisata, sehingga dapat memacu 

pertumbuhan perekonomian sekaligus melestarikan alam dan budaya di Indonesia.  

Pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu, karena 

aktivitas berwisata dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan 

kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya 

suatu etnik tertentu, kesehatan, dan pariwisata spiritual (Kelabos, 2016). Saat ini 

kegiatan berwisata telah menjadi kebutuhan yang bersifat sekunder bagi seseorang, 

bahkan sebagian menganggapnya sebagai kebiasaaan hidup yang harus terpenuhi. 

Mengingat pentingnya makna berwisata bagi seorang individu, maka tidak heran 

banyak daerah yang terus melakukan perbaikan pengelolaan dan peningkatan 

kualitas destinasi wisata. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan menarapkan 

pelaksanaan strategi yang tepat untuk memberikan kesan mendalam di benak 

pengunjung. Pengelolaan destinasi wisata memiliki tujuan agar pengunjung dapat 
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menikmati aktivitas wisatanya dan membuatnya merasa puas, sehingga di masa 

mendatang diharapkan pengunjung akan kembali mengunjungi destinasi wisata 

tersebut. 

Adanya sektor pariwisata sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, karena 

dengan terjadinya permintaan wisatawan untuk berpariwisata akan menambah 

sumber pendapatan daerah serta sumber penghasil devisa bagi Negara. Pariwisata 

juga merupakan sektor yang sangat dibutuhkan bagi setiap individu karena dapat 

menumbuhkan daya kreatif bagi seseorang, baik untuk melakukan kegiatan bisnis, 

dan juga bagi wisatawan yang hanya ingin sekedar berlibur dari aktivitas sehari-

harinya (Hidayat, 2011). 

Tujuan dari pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah untuk 

menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian 

lingkungan. Konsep menjaga keseimbangan terhadap aset pariwisata merupakan 

wujud kepedulian terhadap kualitas hidup. Hubungan antara sektor pariwisata 

dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal sangat berkaitan satu dengan yang 

lainnya. Sektor pariwisata di suatu daerah akan berdampak positif  bagi pemerintah 

daerah, seperti dapat meningkatkan PAD Kabupaten maupun masyarakat sekitar, 

seperti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat penyerapan tenaga 

kerja, memberikan peluang usaha, dan lain sebagainya (Indahsari, 2014). 

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat 

bagi masyarakat, baik secara ekonomis, sosial dan budaya. Pengembangan 

pariwisata yang tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, akan menimbulkan 

berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat.  
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Kota Semarang memiliki sumber daya yang dapat diolah sebagai produk 

wisata menarik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Posisi 

Kota Semarang dapat dikatakan strategis karena berada pada jalur perlintasan 

utama di Pulau Jawa. Kondisi ini tentunya menguntungkan bagi Pemerintah Kota 

Semarang dalam upaya mempromosikan objek wisata yang terdapat di Kota 

Semarang. Kota Semarang memiliki berbagai objek pariwisata seperti wisata alam, 

wisata sejarah, wisata religi, wisata keluarga, hingga wisata belanja dan kuliner. 

Apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan menjadi daerah tujuan 

wisata yang menarik untuk dikunjungi. Sehingga akan menambah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata.  

Objek wisata adalah sesuatu yang menjadi daya tarik sehingga orang-orang 

dapat mengunjunginya. Objek wisata yang di maksudkan dalam hal ini adalah 

daerah atau tempat yang menjadi lokasi untuk dikunjungi oleh orang-orang atau 

yang disebut dengan wisatawan karena memiliki daya tarik tersendiri (Mottoh: 

2012). Kota Semarang mempunyai potensi wisata yang perlu dikaji secara 

mendalam untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Salah satu obyek 

wisata di kota Semarang yang dapat dikaji adalah obyek wisata Goa Kreo.  

Obyek wisata Goa Kreo terletak di Dukuh Talun Kacang, kelurahan Kandri, 

kecamatan Gunungpati kurang lebih 13 km dari Tugu Muda ke arah selatan, dan 

berada di lereng bukit dengan ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. 

Berdasarkan surat keputusan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 

556/407/ Tanggal 21 Desember 2012 diputuskan bahwa Kelurahan Kandri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai Desa Wisata berbasis Daya Tarik 

Alam dan berbasis Daya Tarik Seni Budaya. Pariwisata pedesaan tentunya berbeda 
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dengan pariwisata perkotaan, baik dalam hal obyek lokasi, fungsi, skala maupun 

karakternya. Hal ini tentunya membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan 

pengembangannya. Aspek-aspek seperti peranan desa wisata dalam spesialisasi 

lokasi dan ketersediaan atraksi dan fasilitas layak mendapatkan perhatian dalam 

pengembangan desa-desa wisata yang diharapkan maupun mendukung 

diversifikasi perdesaan. Pariwisata memiliki peluang besar menjadi media yang 

aplikatif dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Pendekatan pariwisata 

berbasis masyarakat dapat membuka jalan lebih lebar bagi kelompok masyarakat 

miskin untuk ikut menikmati peluang dan hasil pengembangan pariwisata 

(Damanik, 2005:26).  

Goa Kreo merupakan tempat petilasan Sunan Kalijaga pada saat mencari 

kayu jati untuk membangun masjid Agung Demak. Dinamakan Goa Kreo karena 

Sunan Kalijaga bertemu dengan sekawanan kera yang kemudian diminta untuk 

menjaga kayu jati. Kata “Kreo” berasal dari “Mangreho” yang berarti periharalah 

atau jagalah. Kata tersebutlah yang menjadikan goa petilisan Sunan Kalijaga 

disebut dengan Goa Kreo. Sejak saat itu sekawanan kera menjadi penghuni 

kawasan tersebut. Hal yang menjadikan alasan di Goa Kreo banyak ditemui kera. 

Lokasi Goa Kreo sendiri memiliki potensi dan daya tarik yang sangat memikat, 

karena di sekitar Goa Kreo ini terdapat hamparan sawah yang luas, tebing-tebing 

curam yang penuh dengan pepohonan, dan sungai yang jernih berbatu sehingga 

tercipta panorama yang indah.  

Sejak dibukanya wisata Goa Kreo pada tahun 1986 sampai sekarang,  

masyarakat Kandri Gunungpati mengalami perkembangan dibidang ekonomi yang 

cukup dinamis. Dari adanya wisata Goa Kreo, masyarakat memperoleh keuntungan 



6 
 

 
 

atas keberadaan kawasan Goa Kreo yaitu tercapainya lapangan kerja sebagai tenaga 

staf maupun penyedia jasa wisata (Disbudpar Kota Semarang, 2009: 15). 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Goa Kreo  

No. Bulan 

Jumlah Pengunjung 

2014 2015 2016 

Orang % Orang % Orang  % 

1 Januari 2467 2,3% 17545 12,2% 14744 13,3% 

2 Pebruari 952 0,9% 8016 5,6% 13262 12,0% 

3 Maret  4217 3,9% 10734 7,5% 6085 5,5% 

4 April 4779 4,4% 10023 7,0% 6476 5,8% 

5 Mei 9791 9,1% 17406 12,1% 8941 8,1% 

6 Juni 14138 13,1% 8222 5,7% 2672 2,4% 

7 Juli 21211 19,6% 27002 18,7% 19189 17,3% 

8 Agustus 22768 21,0% 11506 8,0% 6755 6,1% 

9 September 7406 6,8% 8347 5,8% 5880 5,3% 

10 Okrober 5512 5,1% 8240 5,7% 6142 5,5% 

11 Nopember 6107 5,6% 6552 4,5% 5709 5,1% 

12 Desember 8823 8,2% 10447 7,3% 15000 13,5% 

Jumlah 108171 144040 110855 

Sumber: UPTD Objek Wisata Goa Kreo Semarang, 2017 

Jumlah pengunjung Obyek Wisata Goa Kreo tahun 2014 mengalami 

penurunan yang signifikan pada bulan-bulan awal. Jumlah pengunjung pada bulan 

pebruari menunjukan penurunan dari angka 2467 menjadi 952 pengunjung. Akan 

tetapi hal ini tidak berlangsung hingga bulan berikutnya, data menunjukan terjadi 

peningkatan yang signifikan dari bulan maret sebanyak 4217 hingga bulan agustus 

sebanyak 22768. Peningkatan jumlah pengunjung hanya berlangsung hingga bulan 

agustus, pada bulan berikutnya jumlah pengunjung menurun hingga di angka 7406. 

Meskipun demikian, pada akhir tahun 2014 jumlah pengunjung justru mengalami 

kenaikan meskipun tidak sebesar pada bulan agustus, yaitu berkisat 8823. 
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Tahun 2015, jumlah pengunjung Goa Kreo selama satu tahun mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2014, yaitu 144040 dari 108171. Pada tahun ini, 

peningkatan dan penurunan pengunjung cukup stabil karena tidak mengalami 

perbedaan jumlah yang cukup jauh. Seperti pada tahuh 2014, di tahun 2015 pada 

bulan maret hingga agustus, jumlah pengunjung lebih tinggi jika dibanding dengan 

jumlah pengunjung di bulan-bulan lainnya. Namun pada tahun ini, jumlah 

pengunjung pada bulan juni terlihat penurunan yang sangat drastis yaitu dari angka 

17406 menjadi 8222.  

Tahun 2016 Obyek Wisata Goa Kreo mengalami penurunan jumlah 

pengunjung, dari 144040 menjadi1 110855. Kepala UPTD Goa Kreo menjelaskan 

bahwa terjadinya penurunan tersebut diduga karena berkurangnya motivasi 

pengunjung untuk datang meskipun perbaikan kualitas layanan terus dilakukan. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini jumlah pengunjung tiap bulannya 

senderung fluktuatif. Jumlah pengunjung terendah pada tahun ini berada pada bulan 

juni, sedangkan tertinggi berada di bulan juli. Terdapat ketimpangan pada bulan-

bulan ini, yaitu dari angka 2672 menjadi 19189 pada bulan juli.  
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  Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung  

Sumber: Data diolah, 2018 
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Berdasarkan hasil pengamatan, dengan adanya objek wisata Goa Kreo 

justru memiliki banyak sisi positif. Diantaranya masyarakat setempat tidak hanya 

mengandalkan hasil pertanian, akan tetapi masyarakat dapat memanfaatkan obyek 

wisata Goa Kreo sebagai tempat membuka usaha baru. Adanya fenomena tersebut 

maka menambah pendapatan masyarakat sekitar Goa Kreo yang membuka usaha, 

baik dibidang kuliner, home stay, cendera mata, spot photo alternatif dan lain 

sebagainya.  

Pengembangan desa wisata memiliki multiplier effect pada bidang produksi 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Yoeti (2008:58) 

disetiap produksi pariwisata masing-masing produk melengkapi produk lain untuk 

memberi kepuasan kepada wisatawan. Adapun faktor-faktor produksi untuk 

pariwisata adalah: kekayaan alam, modal, tenaga kerja dan ketrampilan.  

Banyaknya kunjungan wisata ke Goa Kreo tentunya akan membuka 

kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan usaha dengan 

menyediakan berbagai macam kebutuhan wisatawan. Pengembangan pariwisata 

Goa Kreo secara tidak langsung telah mengubah struktur perekonomian masyarakat 

di sekitar daerah tersebut, terutama dalam sektor mata pencaharian masyarakat. 

Obyek wisata Goa Kreo memunculkan adanya peluang untuk terciptanya lapangan 

pekerjaan baru yang lebih beragam. Semakin banyak kunjungan wisatawan ke Goa 

Kreo maka akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan wisatawan baik itu 

kebutuhan makanan, hiburan, guide, ataupun yang lainnya.  

Meningkatnya produksi wisata Goa Kreo, harus di imbangi dengan 

pemasaran pariwisata. Sejauh ini banyak upaya yang telah dilakukan oleh 

masyarakat untuk mempromosikan wisata alam Goa Kreo. Mulai dari perayaan 
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event-event tertentu yang membawakan budaya setempat, kuliner hinga ciri khas 

dari Goa Kreo itu sendiri yaitu sekumpulan kera. Promosi yang saat ini paling 

gencar adalah melalui media online, yang menunjukkan keindahan dan keunikan 

dari Wisata Goa kreo.  

Pemanfaatan teknologi sebagai alternatif media pemasaran obyek wisata 

Goa kreo sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal. Mulai dari web 

yang belum berdiri sendiri hingga update kegiatan Goa kreo yang belum berjalan 

seperti yang diharapkan. Promosi wisata Goa Kreo tergolong minim jika 

dibandingkan dengan salah satu obyek wisata di daerah semarang lainnya seperti 

Mareokaca yang sedang melejit karena gencarnya promosi melalui web dan akun 

Instagram serta akun media lainnya seperti facebook, twitter dan lain sebagainya. 

Segala kegiatan, dan event yang ada salalu diunggah ke media sosial untuk 

menunjukkan kemajuan suatu obyek wisata.  

Sejauh ini daya tarik yang rutin dilakukan Goa Kreo adalah mengadakan 

event-event, baik itu makan duren gratis di kawasan Goa Kreo hingga event berebut 

tumpeng yang berasal dari hasil bumi yaitu Sesaji Rewanda Goa Kreo. Event  

tersebut dilakukan sebagai rasa syukur masyarakat Goa Kreo terhadap hasil bumi 

yang diperoleh, dan dilakukan pada saat-saat tertentu sehingga menjadi daya tarik 

tersendiri bagi pengunjung. Untuk acara rutin setiap minggu yang di selenggarakan 

oleh UPTD Argo Wisata Goa Kreo adalah panjat pinang antar kera. Acara ini 

dimaksudkan agar pengunjung merasa terhibur karena selain memberi makan 

kepada kera, masyarakat juga dapat menyaksikan kelincahan kera, dan pengunjung 

juga dapat memberikan makan secara langsung. UPTD Argo Wisata Goa Kreo 

tahun 2017 juga bekerjasama dengan komunitas pecinta motor dengan cara 
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mempermudah perizinan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pengunjung 

yang datang ke Obyek Wisata Goa Kreo. 

Tabel 1.2 

Jenis Usaha di Goa Kreo 

Jenis Pekerjaan Jumlah Pedagang (Orang) Presentase (%) 

Pedagang makanan 22 78,6% 

Pedagang souvenir 2 7% 

Penitipan helm 1 3,6% 

Persewaan payung 1 3,6% 

Jasa Foto 1 3,6% 

Guide Lokal 1 3,6% 

Jumlah 28 100 

Sumber: UPTD Argo Wisata Goa Kreo, 2018 

Terlihat pada tabel bahwa jenis usaha yang mendominasi adalah pedagang 

makanan. Dari 28 jenis usaha yang ada pada tabel, dapat ditemui pada hari sabtu 

dan minggu saja, sedangkan untuk hari-hari biasa mereka sengaja tidak berdagang 

karena memiliki perkerjaan di luar. Kondisi seperti ini sangat disayangkan, karena 

tujuan pengelola menyediakan lahan adalah untuk memberikan pelayanan pada 

pengunjung yang melakukan kunjungan wisata di Goa Kreo. Akan tetapi 

permasalahan di Goa Kreo itu sendiri juga memberikan dilema pada masyarakat 

yang sudah menggantungkan pendapatan di obyek tersebut, karena sedikitnya 

jumlah pengunjung yang datang terlebih di hari-hari biasa. 

Berdasarkan pengamatan sementara, meningkatnya pengunjung di Goa 

Kreo pada tahun 2017 ini tidak diimbangi dengan kenyamanan dan keamanan di 

lokasi. seperti di kawasan bukit, pengunjung dapat naik ke atas bukit dan menikmati 

keindahan di sekeliling obyek wisata. Namun, pengunjung perlu berhati-hati karena 

keamanan belum tersedia di area bukit. Tekstur tanah yang masih terjal dan pinggir 
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jalan setapak menuju atas belum disediakan pengaman. Sehingga membahayakan 

bagi pengunjung terlebih anak-anak dan pengunjung lanjut usia, mengingat tidak 

ada batasan umur pengunjung. 

Kesadaran masyarakat terhadap pariwisata masih rendah, selain itu 

masyarakat yang membuka usaha di kawasan Goa Kreo masih mementingkan  

money oriented sehingga berjualan di Goa Kreo bukan menjadi prioritas utama 

dalam mencari pendapatan. Hal ini teradi karena kawasan obyek wisata tidak setiap 

hari ramai pengunjung. Jika masyarakat hanya mengandalkan berjualan di kawasan 

obyek wisata, mereka tidak akan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan, sehingga mereka lebih memilih sebagai buruh pabrik di hari 

senin sampai jum’at, dan hari sabtu minggu mereka baru berjualan di Goa Kreo. Di 

lain sisi, sebuah pariwisata tentunya membutuhkan fasilitas perdagang untuk 

memenuhi kebutuhan perjalanan pariwisata, namun apabila pengunjung 

menemukan kesulitan dalam mencari kebutuhan seperti makanan dan souvenir 

maka hal ini akan berdampak pada kepuasan dan kenyamanan pengunjung. 

Upaya UPTD Goa Kreo yang memberikan fasilitas bagi para pedagang 

ternyata tidak disambut dengan baik oleh para pedagang. Hal ini karena sistem satu 

pintu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem satu pintu adalah istilah untuk 

penempatan parkir dan pedagang di satu lokasi. Sistem ini bertujuan agar lokasi 

wisata terlihat rapi, terkontrol dan aman dari tindakan yang tidak diinginkan karena 

dekat dengan kantor UPTD. Namun sistem ini tidak berjalan secara optimal karena 

masih terdapat kios yang berada di lokasi yang berbeda. Selain petugas tidak bisa 

mengontrol, pendapatan para pedagang di kawasan obyek wisata menjadi tidak 



12 
 

 
 

merata, karena pengunjung lebih memilih membeli produk di kios yang terpisah 

dengan alasan lebih dekat dibanding harus masuk di area pedagang. 

Obyek Wisata Goa Kreo memiliki daya tarik tersendiri dibanding dengan 

obyek wisata lainnya di Kota Semarang. Selain terkenal dengan adanya MEP 

(Monyet Ekor Panjang), Obyek Wisata Goa Kreo juga memiliki keunikan, 

diantaranya lokasi yang dikelilingi waduk Jatibarang, pesona, sejarah yang 

dimilikinya, dan atraksi rutin kera panjat pinang yang diadakan setiap minggu untuk 

menarik minat pengunjung. Pengunjung dapat menikmati itu semua hanya dengan 

membayar Rp. 4.500 di hari biasa, dan Rp. 5.500 di hari libur. Dengan harga yang 

tergolong murah, pengunjung akan mendapatkan semua fasilitas yang diberikan di 

kawasan obyek wisata. Namun meskipun demikian, Obyek Wisata Goa Kreo masih 

belum memiliki suatu ciri khas yang dapat dijual seperti souvenir. Selain 

keterbatasan tempat, pengelola obyek wisata juga kusilatan dalam memberdayakan 

sumber daya manusia yang ada. 

Perkembangan Goa Kreo tidak lepas dari peranan masyarakat yang 

memiliki pendidikan baik formal maupun non formal yang dibantu oleh berbagai 

lembaga, seperti datangnya mahasiswa KKN dari berbagai universitas yang turut 

membantu melatih ketrampilan masyarakat setempat. Ketrampilan yang diberikan 

mahasiswa KKN diharapkan menjadi bekal bagi masyarakat setempat untuk 

menumbuhkan pariwisata khususnya Goa Kreo. Karena pariwisata merupahan 

sebuah industri yang sangat bergantung pada keberadaan sumber daya manusia. 

Menurut Suardana (2015), terwujudnya pariwisata merupakan interaksi dari 

manusia yang melakukan wisata dan berperan sebagai konsumen yaitu pihak-pihak 
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yang melakukan perjalanan wisata atau wisatawan dan manusia sebagai produsen 

yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata.  

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. 

Berdasarkan pernyataan Susanto (2004:130), bahwa aset organisasi terpenting dan 

harus diperhatikan oleh menejeman adalah sumber daya manusia. Hal ini bermuara 

pada kenyataan dimana manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap 

organisasi. Manusia membuat tujuan-tujuan inovasi dan pencapaian tujuan 

organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat 

sumber daya organinasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap 

kesejahteraan perusahaan. 

Pendidikan pariwisata merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan 

potensi kepariwisataan (kawasan wisata), karena bidang ini memerlukan tenaga 

kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan. Menurut Spillane 

James. J (2002:200): Salah satu masalah dalam mengembangkan pariwisata adalah 

tidak tersedianya fasilitas yang cukup untuk menunjang pendidikan pariwisata. 

Tenaga kerja yang cakap, terampil, memiliki skill tinggi dan pengabdian pada 

bidangnya (profesional) menjadi kebutuhan mutlak dalam bersaing di pasaran 

global. Produk industri pariwisata adalah “jasa”, oleh karena itu penekanannya 

harus pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Kualitas 

pelayanan industri pariwisata merupakan indikator utama yang menunjukkan 

tingkat profesionalnya. 

Sejauh ini banyak pelatihan non formal yang telah dilakukan oleh 

masyarakat sekitar Goa Kreo untuk memaksimalkan potensinya, mulai dari 

pelatihan kuliner, cinderamata, home stay, guide, pelatihan bahasa, dan lain 
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sebagainya. Hal tersebut membantu membuka wawasan masyarakat dan 

memberikan manfaat positif bagi wisata Goa Kreo. Namun kondisi di lapangan 

tidak didukung dengan kelayakan transportasi. Meskipun terdapat kekurangan dari 

segi transportasi, pihak pemerintah kurang membantu karena ketersediaan 

transportasi yang ada sangat terbatas sehingga untuk menarik pengunjung agar 

datang masih kurang maksimal. Keterbatasan ini, mengakibatkan pengunjung yang 

datang ke wisata Goa Kreo harus mau dan berani mengendarai kendaraan pribadi 

untuk  melewati tanjakan  menuju lokasi wisata Goa Kreo.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krishna Samudra, dkk tahun 

2010, dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa 1) Persepsi pemangku 

kepentingan terhadap pengembangan wisata bahari di Kawasan Kepulauan 

Kapoposan sesuai urutan prioritas, maka aktor yang paling memberikan pengaruh 

adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi non 

birokrasi. 2) Wisata bahari diharapkan menjadi aktivitas yang memberikan dampak 

ganda (multiplier effect) berupa peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan 

asli daerah, dan devisa negara. (3) Wisata bahari merupakan aktivitas yang dapat 

mendukung pemulihan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini 

membahas mengenai persepsi pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata 

dengan melibatkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan institusi 

non birokrasi. Kontribusi pemangku kepentingan ini nantinya akan membawa 

pariwisata berkelanjutan yang menjadi penggerak pendapatan bagi suatu daerah. 

Marceilla Hidayat melakukan penelitian pada tahun 2011, dengan penelitian 

yang membahas mengenai aspek dalam hal meningkatkan kepuasan pengunjung, 

pemasaran pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi lokal, 
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dan mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah agar obyek wisata Pantai 

Pangandaran dapat memikat wisatawan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa 

untuk meningkatkan strategi pengembangan pariwisata, maka perlu upaya yang 

harus dilakukan dalam hal kebijakan yaitu, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

kondisi produk wisata dan pasar aktual, objek wisata Pantai Pangandaran, dalam 

hal kerusakan sarana prasarana, kesemerawutan Pantai cukup kompleks, Pantai 

Pangandaran tengah mencapai fase stagnasi dalam daur siklus hidup objek wisata, 

dimana fase stagnasi ini harus dapat diperbaiki sehingga tidak terjerembab dalam 

waktu singkat dalam fase kemunduran (decline). Berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap kondisi produk wisata dan pasar aktual, objek wisata Pantai Pangandaran 

dalam hal kerusakan sarana dan prasarana kesemrawutan pantai cukup komplek, 

pantai Pangandaran tengah mencapai fase stagnasi dalam daur siklus hidup objek 

wisata. Sedangkan dari segi pemasaran, optimalisasi penyiapan sarana dan 

prasarana untuk mendukung pengembangan wisata bahari, seperti penyediaan alat 

selam, papan penunjuk tempat wisata, alat snorkeling, penjaga atau polisi pantai, 

termasuk information center, penyediaan toilet, dan tempat sampah yang memadai 

bagi pengunjung yang membutuhkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tatag Muttaqin, dkk pada tahun 2011, 

dengan dihasilkan sejumlah arahan strategi pengembangan ekowisata di kawasan 

Cagar Alam pulau Sempu: (1) Perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan wisata 

dan trend kunjungan wisatawan yang sangat besar dan terus meningkat seharusnya 

disikapi positif oleh pemerintah. (2) Membangun kesamaan persepsi dan konsep 

kerjasama pengembangan ekowisata diantara stakeholder. (3) Pemberdayaan 

masyarakat melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses 
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pemanfaatan KSA dan KPA serta peningkatan peran masyarakat dan stakeholder 

lainnya termasuk dalam pengendalian kerusakan lingkungan, dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu. (4) 

Pembentukan wadah/forum pengelolaan ekowisata. (5) Peningkatan kualitas 

produk yang dikemas secara kreatif dan variatif dengan melibatkan peran 

masyarakat setempat. (6) Peningkatan stakeholder dalam pengembangan dan 

promosi ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu. (7) Peningkatan sarana prasarana 

wisata pendidikan. (8) Pemerataan hasil usaha wisata melalui peningkatan kapasitas 

SDM, diperlukan pelatihan manajerial untuk menunjang kemampuan masyarakat 

dalam pengelolaan usaha wisata ke depan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ni Made Ary Widiastini, dkk tahun 

2012, dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa strategi pemasaran yang dapat 

diterapkan oleh kepariwisataan Buleleng diantaranya: (1) Strategi strength dan 

opportunity (SO) diantaranya: mengkemas paket wisata dalam berbagai harga dan 

varian, menciptakan program yang berbasis budaya lokal dan ramah lingkungan, 

memanfaatkan teknologi dalam operasional sehingga mudah dalam memberikan 

pelayanan, mengembangkan program-program yang menarik dengan 

memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan produk yang sesuai antara harga 

dan nilai yang terdapat di dalamnya (value for money), dan pemberian Guide Fee. 

(2) Strategis strength dan threat (ST) diantaranya: melakukan diversifikasi produk 

wisata dan meningkatkan peran serta pemerintah daerah. (3) Strategi weakness dan 

opportunity (WO) diantaranya: meningkatkan media promosi dan kemudahan 

pelayanan melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan mengembangkan 
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produk yang ramah lingkungan dan pemberian Guide Fee. (4) Strategi weakness 

dan threat (WT) diantaranya: melakukan kajian terhadap pengembangan pariwisata 

Kabupaten Buleleng, meningkatkan informasi tentang pariwisata Buleleng dan 

melakukan kreatifitas terhadap produk hotel. Faktor terpenting dalam pemasaran 

pariwisata adalag peningkatan peran serta pemerintah daerah, melakukan 

diversifikasi produk dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata. 

Selanjutnya Roseika Solichin,dkk melakukan penelitian pada tahun 2013, 

menyebutkan bahwa kriteria yang harus diprioritaskan adalah dari promosi. 

Dibandingkan aspek infrastuktur dan aspek kelembagaan. Namun yang paling 

utama adalah menggelar event batik nasional dan internasional. Adanya event batik 

maka Kota Pekalongan terus berkembang dan dapat bersaing didunia batik. Pasar 

Grosir di Kota Pekalongan merupakan pasar yang letaknya sangat strategis dan 

mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang di masa yang akan datang. 

Kebijakan Pemerintah adalah menjaga agar Pasar Grosir tetap nyaman dan bersih 

untuk menarik minat pengunjung.  

Kurniyati Indahsari melakukan penelitian pada tahun 2014, dengan hasil 

yang menyatakan bahwa pariwisata Pantai Camplong mempunyai peran dalam 

meningkatkan PAD Kabupaten Sampang walaupun kontribusinya tergolong masih 

kecil dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pantai Camplong 

mempunyai peranan penyerapan tenaga kerja dan mempunyai peran terhadap 

peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku 

pariwisata, seperti pedagang, tenaga kerja, masyarakat sekitar dan sebagainya. 

Pantai Camplong memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang terlibat 

langsung dalam kegiatan wisata seperti pedagang dan sebagainya. Pedagang yang 
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ada di area wisata tersebut sebanyak 15 pedagang, ditambah dengan pedagang yang 

berjualan di sekitar tempat wisata tersebut. Selain itu, adanya wisata tersebut dapat 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam 

kegiatan wisata seperti halnya pedagang, tenaga kerja dan sebagainya. 

Pada penelitian Yus Agustanto Ginting, tahun 2014 menyatakan hasil 

penelitian menunjukan bahwa pemerintah mulai membangun sarana dan prasarana 

untuk mendukung kegiatan pariwisata di Goa Kreo secara bertahap. Selain itu 

Perkembangan obyek wisata Goa Kreo mengalami kemajuan dan kemunduran 

dalam perkembangannya. Pembangunan sebagai icon desa Wisata sudah mulai di 

lakukan guna mencapai pemberdayaan masyarakat yang berpengaruh terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kandri tersebut. Bahkan dengan adanya 

obyek wisata Goa kreo masyarakat memiliki lebih banyak pilihan mata pencaharian 

seperti penjualan souvenir, berjualan atau berdagang, menjadi pemandu wisata, dan 

lain sebagainya. 

Pada penelitian yang dilakukan Heny Marlina tahun 2015, menyatakan hasil 

bahwa keberadaan desa wisata memang mendorong perubahan masyarakat menuju 

ke arah kesejahteraan yang dapat dilihat dari tingkat pertisipasi masyarakat dan 

tingkat ekonomi masyarakat. Pemerintah Kandri masih harus banyak menggandeng 

aktor lokal lainnya dalam rangka mewujudkan desa wisata yang lebih berkembang. 

Selain itu, penanaman nilai sense of belonging bagi masyarakat juga penting 

mengingat bahwa kedatangan wisatawan bukan hanya memberikan dampak pada 

perubahan ekonami masyarakatnya melainkan dapat pula melahirkan gaya hidup 

baru yang mungkin dapat bertentangan dengan nilai kedesaan yang selama ini 

menjadi modal utama dikembangkannya sebuah desa wisata. Penelitian ini lebih 
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memfokuskan bagaimana promosi desa wisata dapat berjalan dengan bantuan pihak 

pemerintah dan swasta. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyadi tahun 2015, bahwa hasil 

penelitan menunjukkan bahwa sapta pesona mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan pengunjung Wisata Guci di Kabupaten Tegal, dengan 

koefisien determinasi KD = 0,498 hal ini berarti sapta pesona berpengaruh terhadap 

peningkatan pengunjung sebesar 49,8% sedangkan 50,2% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. Dimana faktor lain tersebut seperti peraturan pemerintah, 

kualitas pelayanan, kepuasan pengunjung, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa sapta pesona mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

peningkatan pengunjung Wisata Guci di Kabupaten Tegal.   

Penelitian yang dilakukan oleh Dede dan Rusdarti tahun 2017, dengan hasil 

deskriptif kualitatif menunjukkan profil dan kondisi Obyek Wisata Puri Maerakaca, 

sedangkan hasil perhitungan analisis SWOT menunjukkan bahwa Puri Maerakaca 

berada pada kuadran I, memiliki kekuatan dan peluang yang dominan sehingga 

berpotensi untuk dikembangkan. Saran dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

pelayanan kepada wisatawan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan obyek 

wisata sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan, Selain itu pemerintah 

juga harus mendukung pengembangan Obyek Wisata Puri Maerakaca dengan cara 

meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang untuk 

mengembangkan Obyek Wisata Puri Maerakaca.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Budiarjo tahun 2017, dengan 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa  Penemuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) telah mengubah cara hidup manusia. Penerapan TIK di bidang 
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pariwisata telah membawa perubahan drastis di kalangan pebisnis pariwisata, 

wisatawan, dan pemerintah, sehingga pemerintah sekarang ini tidak perlu 

menghabiskan uang mengorganisir pameran, tetapi cukup menggunakan laman 

yang jauh lebih murah. 

Potensi yang dimiliki obyek wisata Goa Kreo masih perlu untuk 

dikembangkan lagi agar dapat menjadi daerah tujuan wisata utama yang paling 

diminati di kota Semarang. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan 

obyek wisata yang benar-benar disusun secara matang disertai dengan penanganan 

yang baik oleh pihak pengelola obyek wisata Goa Kreo. Selain itu, peran serta 

masyarakat juga sangat diperlukan agar pengembangan obyek wisata Goa Kreo 

tersebut dapat terealisasi dengan baik seperti obyek wisata lainnya di Semarang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian tentang 

Goa Kreo ini penulis mengambil judul “Strategi Pengembangan Wisata Goa Kreo 

di Kota Semarang”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas permasalahannya dapat di 

identifikasi sebagai berikut:  

1. Banyaknya obyek wisata di Kota Semarang, maka akan memunculkan 

persaingan, sehingga Obyek Wisata Goa Kreo harus memberikan upaya dalam 

meperbaiki pelayanan yang baik seperti menampilkan ragam atraksi yang 

menarik agar pengunjung tetap tertarik untuk mengunjungi obyek Wisata Goa 

Kreo. 
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2. Meningkatnya jumlah pengunjung tidak dibarengi dengan kesejahteraan 

penjual di kawasan obyek wisata. 

3. Obyek Wisata Goa Kreo belum memanfaatkan media teknologi dengan 

optimal 

4. Fasilitas transportsi umum menuju Obyek Wisata Goa Kreo yang masih belum 

tersedia. 

5. Penataan ruang pada obyek wisata yang belum terkonsep karena masih terdapat 

gazebo yang tidak terurus dan keamanan yang belum memadai terutama di area 

bukit. 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Mengingat permasalahan yang ada, peneliti 

membatasi penelitian ini pada masalah Strategi Pengembangan wisata Goa Kreo di 

Semarang. Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah mencakup mengenai 

strategi pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo dilihat dari daya tarik, fasilitas, 

aksesbilitas, keramahtamahan, daya dukung pemerintah dan promosi yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman bagi pengembangan pariwisata. 

Pembatasan ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti 

dan lebih terfokus serta mendalam, dalam hal ini berkenaan dengan Strategi 

Pengembangan Obyek Wisata di Semarang. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi daya tarik Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang? 

2. Bagaimana kondisi fasilitas Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang? 

3. Bagaimana kondisi aksesbilitas Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang? 

4. Bagaimana kondisi keramahtamahan masyarakat Obyek Wisata Goa Kreo di 

Semarang? 

5. Bagaimana dukungan pemerintah dalam pengembangan Obyek Wisata Goa 

Kreo di Semarang? 

6. Bagaimana promosi pariwisata dalam pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo 

di Semarang? 

7. Bagaimana strategi pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo di Kota 

Semarang? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis daya tarik Obyek Wisata Goa Kreo di 

Semarang. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis fasilitas Obyek Wisata Goa Kreo di 

Semarang. 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis aksesbilitas Obyek Wisata Goa Kreo di 

Semarang. 

4. Untuk mengkaji dan menganalisis keramahtamahan masyarakat Obyek Wisata 

Goa Kreo di Semarang. 
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5. Untuk mengkaji dan menganalisis dukungan pemerintah dalam pengembangan 

Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang. 

6. Untuk mengkaji dan menganalisis promosi pariwisata dalam pengembangan 

Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang. 

7. Untuk mengkaji dan menganalisis strategi pengembangan Obyek Wisata Goa 

Kreo di Kota Semarang. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian berdasarkan latar belakang dan tujuan 

penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya wawasan dalam 

pariwisata khususnya mengenai strategi pengembangan pariwisata. Serta 

memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah 

dalam upaya mengembangkan usaha pariwisata yang ada di Kota 

Semarang. 

b. Bagi UPTD Goa Kreo 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi dan bahan pertimbangan mengenai permasalahan yang dialami 

serta dapat menentukan strategi dalam mengembangkan pariwisata. 
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c. Bagi Masyarakat Setempat 

Sebagai informasi masyarakat setempat untuk mengembangkan obyek 

wisata Goa Kreo. 

d. Bagi Pengunjung 

Sebagai pengetahuan pengunjung terhadap pengembangan obyek wisata 

yang menarik. 

 

 

 



25 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA 

BERFIKIR 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Kajian yang relevan merupakan suatu bentuk pijakan untuk mendapatkan 

hasil yang baik dalam sebuah penelitian. Pemaparan hasil penelitian terdahulu 

membantu penelitian untuk menentukan posisi penelitian yang akan dikaji. Adapun 

penelitian yang dapat diisi oleh peneliti yang pernah ada, dan mempertegas hasil 

penelitian yang lalu dengan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. 

Hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan pengembangan dan kontribusi 

obyek wisata terhadap masyarakat setempat akan menjadi  rujukan penting dalam 

menganalisis hasil temuan yang dilakukan peneliti di lapangan. Terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang 

pengembangan dan kontribusi obyek wisata terhadap masyarakat setempat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdarti tahun 2010 membahas mengenai 

pengembangan UKM unggulan di Kabupaten Semarang. Pada penelitian ini 

menggunakan metode analisis SWOT dan LQ ditemukan hasil Kecenderungan 

fenomena industri kecil (UKM) di Kabupaten Semarang pada industri pengolahan. 

Industri kecil mampu menyerap tenaga kerja dan mencipatkan peluang kerja yang 

jumlahnya relatif besar dan memberdayakan masyarakat dalam upaya 

menanggulangi kemiskinan. Sektor potensial yang dapat menjadi sektor penggerak 

adalah industri pengolahan, dalam kaitan dengan industri kecil (UKM) adalah jenis 

industri makanan dan minuman, kemudian obat-obatan tradisional. Industri 

25 
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pengolahan merupakan sektor basis dan penyumbang terbesar dalam pertumbuhan 

ekonomi. Strategi kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan analisis SWOT 

adalah: a. Strategi Strenght Opportunity (SO), pengembangan produk lokal, 

pemanfaatan sumber daya air. b. Strategi Weakness Opportunity (WO), dengan 

mewujudkan kawasan industri yang mengutakan bahan baku lokal seperti: industri 

tempe, tahu, krupuk, kripik dan variasi lainnya yang bahan bakunya tidak 

mengandalkan import dari luar negeri. Memanfaatkan lahan tandus untuk 

membangun kawasan industri. c. Strategi Strenght Treath (ST), sektor industri 

dijadikan leading sector. d. Strategi Weakness Treath (WT), meningkatkan sarana 

dan prasarana yang memadai, meningkatkan skill tenaga kerja bagi industri kecil 

untuk menjaga dan atau meningkatkan kualitas produknya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saarinen tahun 2010. membahas 

mengenai peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam suatu 

daerah, dan memberikan gambaran umum tentang perkembangan pariwisata baru. 

Hubungan dengan penelitian yang akan diteliti adalah, pariwisata memiliki 

dampak yang signifikan, sehingga untuk menunjang pariwisata berkelanjutan perlu 

adanya strategi yang matang agar dapat berkembang seperti yang diharapkan. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti pariwisata pada suatu 

daerah, dan terdapat kemiripan variabel yaitu dibidang ekonomi yang terfokus pada 

usaha yang ada di sekitar pariwisata.  

Berikutnya penelitian oleh Purnomo tahun 2010, meneliti mengenai strategi 

pemasaran produk wisata. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa produk 

wisata yang bisa dikemas sesuai potensi adalah atraksi bertani di lahan kering, 

penelusuran goa dan pengamatan budaya telaga. Kemasan produk disertai 
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itinerary, yang berisi kegiatan, waktu dan biayanya. Skor atraksi termasuk kategori 

tinggi (38), artinya produk mempunyai mutu unggul. Skor aksesibilitas termasuk 

sedang (6), artinya masih perlu peningkatan. Sedangkan skor fasilitas masih 

termasuk rendah (6), artinya masih banyak yang harus diadakan. Untuk itu, ada 

beberapa kebijakan yang bisa ditempuh. Kebijakan differensiasi produk bisa 

dilakukan dengan meyakinkan pada wisatawan bahwa Goa Cerme berbeda dengan 

obyek wisata goa-goa yang lain, sehingga diperlukan membangun citra positif 

produk. Kebijakan diversifikas produk bisa dilakukan dengan mengaktifkan 

kembali kesenian lokal yang selama ini pasif. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wattimena tahun 2010 mengenai 

implementasi strategi pengembangan SDM dan dukungan organisasi terhadap 

peningkatan kualitas dosen. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa variabel 

pendidikan lanjutan ternyata tidak terbukti berpengaruh terhadap dukungan 

organisasi. Sedangkan variabel pelatihan dan magang, dan penataan senatarand an 

seminar berpengaruh terahdap dukungan organisasi. Variabel pendidikan lanjutan, 

seminar dan penataran, berpengaruh terhadap peningkatan mutu dosen, sedangkan 

pelatihan dan magang, dan dukungan organisasi tidak berpengaruh terhadap mutu 

dosen. 

Hidayat melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan analisis SWOT 

untuk meneliti mengenai strategi perencanaan dan pengembangan obyek wisata 

yang dilihat dari segi kebijakan dan pemasaran. Berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap kondisi produk wisata dan pasar aktual, objek wisata pantai Pangandaran 

dalam hal kerusakan sarana dan prasarana kesemrawutan pantai cukup komplek, 

pantai Pangandaran tengah mencapai fase stagnasi dalam daur siklus hidup objek 
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wisata. Sedangkan dari segi pemasaran, optimalisasi penyiapan sarana dan 

prasarana untuk mendukung pengembangan wisata bahari, seperti penyediaan alat 

selam, papan penunjuk tempat wisata, alat snorkeling, penjaga atau polisi pantai, 

termasuk information center, penyediaan toilet, dan tempat sampah yang memadai 

bagi pengunjung yang membutuhkan. Penelitian yang dilakukan ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama membahas 

mengenai strategi pengembangan wisata dengan menggunakan analisis SWOT 

untuk meningkatkan wisatawan yang datang.  

Pada penelitian Avcy tahun 2011 meneliti mengenai Orientasi dan kinerja 

strategis perusahaan pariwisata mendapatkan temuan dari penelitian ini 

menyiratkan bahwa di negara berkembang, bisnis pariwisata mungkin acuh tak 

acuh ketika memilih antara dua strategi ini berdasarkan karakteristik internal 

mereka karena mereka hasil keuangan yang serupa. Faktor dan perkembangan 

khusus dalam lingkungan makro dan faktor-faktor spesifik perusahaan tampaknya 

mempengaruhi orientasi strategis perusahaan pariwisata serta kinerja mereka. 

Pemahaman yang lebih baik dan analisis yang lebih dekat dari faktor-faktor 

tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja pariwisata bisnis di negara 

berkembang. Penelitian lebih lanjut menggunakan ukuran perseptual dan objektif 

diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil saat ini untuk lebih menilai perbedaan 

kinerja yang mungkin di antara orientasi strategis di beberapa negara berkembang 

lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin tahun 2011, dengan penelitiannya 

berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan analisis SWOT dan analisis AHP 

dihasilkan sejumlah arahan strategi pengembangan ekowisata di kawasan Cagar 



29 
 

 
 

Alam pulau Sempu: (1) Perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan wisata dan 

trend kunjungan wisatawan yang sangat besar dan terus meningkat seharusnya 

disikapi positif oleh pemerintah. (2) Membangun kesamaan persepsi dan konsep 

kerjasama pengembangan ekowisata diantara stakeholder. (3) Pemberdayaan 

masyarakat melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses 

pemanfaatan KSA dan KPA serta peningkatan peran masyarakat dan stakeholder 

lainnya termasuk dalam pengendalian kerusakan lingkungan, dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu. (4) 

Pembentukan wadah/forum pengelolaan ekowisata. (5) Peningkatan kualitas 

produk yang dikemas secara kreatif dan variatif dengan melibatkan peran 

masyarakat setempat. (6) Peningkatan stakeholder dalam pengembangan dan 

promosi ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu. (7) Peningkatan sarana prasarana 

wisata pendidikan. (8). Pemerataan hasil usaha wisata melalui peningkatan 

kapasitas SDM. Diperlukan pelatihan manajerial untuk menunjang kemampuan 

masyarakat dalam pengelolaan usaha wisata ke depan. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Hartini pada tahun 2012. 

Penelitian ini mengenai peran inovasi pada pengembangan kualitas produk dan 

kinerja bisnis. Pada penelitian yang dilakukan Sri Hartini mendapatkan hasil bahwa 

penelitian menunjukkan adanya peran inovasi terhadap kualitas produk serta peran 

kualitas produk terhadap kinerja bisnis. Hal ini menunjukkan pentingmya usaha 

kecil dan menengah untuk inovatif dan menghasilkan produk dengan kualitas 

tinggi untuk berhasil dalam kompetisi global.   

Tahun 2012, Mottoh meneliti mengenai kontribusi obyek wisata dan 

pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat. Dari penelitian ini ditemukan hasil 
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bahwa dengan hadirnya wisata pantai firdaus tersebut member efek positif bagi 

perekonomian masyarakat yang ada didesa kema II. Penelitian ini juga mmberi 

gambaran bahwa selain nelayan dan mengelolah lahan pertanian sebagian 

masyarakat juga menyandarkan mata pencarianya pada obejk wisata pantai firdaus. 

Ada banyak hal yang mereka dapat lakukan yaitu dengan menjual makanan dan 

minuman bagi pengunjung, menawarkan penyewaan alat-alat berenang, 

menyewakan perahu serta jasa penyewaan tenda. Hal-hal tersebut membawa 

manfaat dan sudah tentu pendapatan bagi masyarakat desa kema II. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahmana tahun 2012, yaitu mengenai 

strategi pengembangan usaha kecil menengah sektor industri pengolahan. 

Penelitian ini menggunakan integrasi pendekatan location quotient (LQ), diamond 

cluster model, dan analisis SWOT, dan diperoleh hasil bahwa UKM yang 

mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan adalah sektor Industri 

Pengolahan karena memiliki nilai indeks LQ terbesar yaitu 4,277. Selanjutnya 

strategi pengembangan UKM adalah strategi ST, yaitu strategi menggunakan 

kekuatan (strength) untuk mengatasi ancaman (threat). Dengan strategi ini, 

sebaiknya UKM melakukan diversifikasi produk presisi dengan menggunakan 

teknologi CNC, CAD, dan CAM, meningkatkan kualitas produk, dan membina 

kerja sama yang intensif dengan para supplier untuk memperoleh pasokan bahan 

baku yang memadai. 

Delita pada tahun 2012 melakukan penelitian di Kabupaten Simalungun, 

mengenai strategi pengembangan obyek wisata di pemandian mual mata.  Data 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi serta wawancara dengan 

stakeholder seperti Dinas Pariwisata, Bappeda, camat, kepala desa, tokoh 
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masyarakat, masyarakat dan pengunjung. Data dianalisis secara deskriptif 

kemudian untuk menentukan strategi pengembangan objek wisata alam Pemandian 

Mual Mata dilakukan dengan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan strategi pengembangan objek wisata alam Pemandian Mual 

Mata antara lain membangun sarana prasarana seperti akses jalan, alat angkut dan 

sarana akomodasi, membuat atraksi wisata dan promosi obyek wisata, 

mengembangkan produk wisata, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 

wisata. 

Berikutnya Jatmiko tahun 2012 melakukan penelitian mengenai analisis 

experienial marketing dan loyalitas pelangan jasa wisata. Dalam penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa expe-riential marketing berpengaruh postif dan signifikan 

terhadap loyalitas responden. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

kepada para pengelola Taman Rekreasi Sengkaling untuk terus berupaya 

meningkatkan penciptaan pengalaman yang semakin mengesankan kepada 

responden. Dalam jangka panjang Taman Rekreasi Sengkaling dapat menik-mati 

atau memperoleh pelanggan atau pengunjung yang memiliki loyalitas tinggi. 

Pradikta tahun 2013 mengenai strategi pengembangan obyek wisata dalam 

upaya meningkatkan PAD. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam 

Matrix Grand Strategy terlihat posisi pengembangan sektor pariwisata di Obyek 

Wisata Waduk Gunungrowo Indah berada di posisi Strategi Pertumbuhan, yaitu 

memanfaatkan seoptimal mungkin kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dalam 

diagram menunjukkan bahwa titik potong (1,39;0,91) berada pada kuadran I, 

dimana situasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan 

peluang agar dapat meningkatkan pertumbuhan Obyek Wisata Waduk 
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Gunungrowo Indah. Perolehan rata-rata kontribusi Obyek Wisata Waduk 

Gunungrowo Indah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011 adalah 

0,000136 %. 

Selanjutnya Solichin melakukan penelitian pada tahun 2013, penelitian ini 

menggunakan analisis AHP dan SWOT. Penelitiannya menyatakan bahwa hasil 

menggunakan analisis AHP menyebutkan bahwa kriteria yang harus diprioritaskan 

adalah dari promosi. Dibandingkan aspek infrastuktur dan aspek kelembagaan. 

Secara keseluruhan hasil analisis AHP menunjukkan lima strategi pengembangan 

Pasar Grosir Setono. Namun yang paling utama adalah menggelar event batik 

nasional dan internasional. Adanya event batik maka Kota Pekalongan terus 

berkembang dan dapat bersaing didunia batik. Berdasarkan hasil analisis SWOT 

menyebutkan bahwa Pasar Grosir Setono adalah satusatunya Pasar Grosir di Kota 

Pekalongan yang letaknya sangat strategis dan mempunyai potensi cukup besar 

untuk berkembang di masa yang akan datang. Kebijakan Pemerintah adalah 

menjaga agar Pasar Grosir tetap nyaman dan bersih untuk menarik minat 

pengunjung. Secara keseluruhan hasil analisis SWOT menunjukkan prioritas yang 

utama dalam pengembangan aset wisata belanja adalah letak Pasar Grosir Setono 

yang sangat strategis dan satu-satunya Pasar Grosir di Kota Pekalongan. Penelitian 

ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan di Goa Kreo. 

Kesamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti menggunakan analiss 

SWOT mengenai strategi pengembangan obyek wisata.  

 Muzha pada tahun 2013 melakukan penelitian mengenai pengembangan 

agrowisata dengan pendekatan community based tourism, didapatkan hasil bahwa 

program-program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan agrowisata 
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yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu maupun pihak swasta yaitu Kusuma 

Agrowisata sudah berjalan optimal, banyak diadakan pelatihan dan pembinaan 

terhadap masyarakat berkaitan dengan pengembangan agrowisata. Masyarakat 

dilibatkan dalam proses perencanaan melalui pokdarwis, ini menunjukkan bahwa 

masyarakat terlibat dalam suatu perencanaan walaupun tidak sepenuhnya. Promosi 

agrowisata dibuat semenarik mungkin agar wisatawan tertarik mengunjungi 

agrowisata dengan berbagai event-event pariwisata. 

Pada penelitian seanjutnya yang dilakukan oleh Hiariey pada tahun 2013 

mengenai dampak pariwisata terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan 

pelaku usaha di kawasan Pantai Natsepa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi pendapatan kelompok rumah tangga yaitu, jumlah 

anggota keluarga, tingkat pengeluaran, dan curahan waktu kerja. Berdasarkan 

tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek 

wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu persentase 

sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan persentase sebesar 

22% dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase 

sebesar 3%. Pada penelitian Lilian memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan diteliti peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai pariwisata dan dampak 

pariwisata dibidang produksi dan tingkat pendidikan. Namun pada penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya terfokus pada dampak adanya pariwisata. 

Akan tetapi lebih difokuskan pada strategi pengembangan pariwisata yang 

didalamnya tidak hanya sekedar membahas mengenai produksi yang dimiliki 

pariwisata saja, tapi dengan menggunakan analisis SWOT, peneliti akan membahas 
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mengenai strategi pengembangan yang dapat dilihat dari segi daya tarik, fasilitas, 

aksesbilitas, keramah-tamahan, dukungan pemerintah dan promosi pariwisata. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Primadany tahun 2013 

mengenai analisis strategi pengembangan pariwisata. Dalam penelitian ini 

ditemukan hasil bahwa: (1). Di Kabupaten Nganjuk sebenarnya mempunyai 

banyak objek wisata yang berpotensi menarik minat para wisatawan dari dalam 

maupun dari luar daerah Kabupaten Nganjuk. (2). Belum berjalannya program-

program terkait pengembangan wisata daerah karena terhalang dengan dana yang 

terbatas, sedangkan objek wisata yang perlu perbaikan dan pengembangan banyak. 

(3). Belum adanya aturan hukum atau peraturan daerah (PERDA) yang mengatur 

khusus tentang strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten 

Nganjuk sehingga rencana-rencana atau program yang telah dibuat belum bisa 

dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh. (4). Terkait dengan pengembangan 

pari-wisata daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap optimis untuk bisa 

menjalankan program-program yang sudah dibuat untuk mengembangkan lagi 

wisata di Kabupaten Nganjuk karena mereka yakin potensi wisata yang dimiliki 

Kabupaten Nganjuk tidak kalah menarik dengan daerah-daerah lain.  

Berikutnya penelitian yang di lakukan oleh Saifullah tahunn 2013 

mengenai strategi pengembangan wisata mangrove. Pada penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa strategi kebijakan pengembangan antara lain: (a) Kelembagaan 

pengelola ekowisata harus dapat meningkatkan pelayanannya, (b) Pengembangan 

usaha berbasis ekowisata dengan melakukan kerjasama dibidang pemasaran 

dengan pengelola wisata lain. (c) Pengembangan wisata mangrove dengan mencari 

potensi wisata lain, (d) Dibuat perencanaan kerja lima tahun untuk pengembangan 
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ekowisata berkelanjutan, (e) Menggunakan penelitian yang ada untuk kajian 

sehingga memiliki potensi wisata lainnya. 

Berikutnya Rante tahun 2013 meneliti mengenai strategi pengembangan 

tanaman kedelai untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan analisis SWOT dan didapatkan hasil bahwa usaha tani kedelai lokal 

layak untuk diusahakan dan memberikan keuntungan secara finansial di Kabupaten 

Keerom. Produktivitas kedelai yang tinggi dan pendapatan petani yang cukup baik 

memungkinkan dikembangkannya strategi peningkatan produksi kedelai lokal dan 

pengembangan industri pengolahan berbasis kedelai lokal. Tata niaga tani yang 

cenderung merugikan petani kedelai lokal, mudahnya kedelai impor yang lebih 

murah masuk ke pasar-pasar di daerah dan harga pupuk yang fluktuatif dan 

cenderung naik adalah beberapa ancaman yang harus segera ditangani untuk 

menjamin terciptanya ketahanan pangan Indonesia melalui ketersediaan kedelai 

lokal yang cukup dan berkelanjutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri pada tahun 2013 mengenai 

partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata mendapatkan hasil bahwa 

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal adalah implementasi 

dari Community-Based Tourism (CBT). Partisipasi masyarakat Desa Jatiluwih 

dalam bentuk partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung, di mana 

partisipasi langsung masyarakat lokal di Desa Jatiluwih adalah partisipasi 

masyarakat sadar yang diarahkan untuk mengembangkan pariwisata sebagai 

penyedia homestay, restoran dan warung makan, petugas penerimaan, pemandu 

wisata lokal dan penjaga keamanan sementara partisipasi tidak langsung adalah 

partisipasi tidak secara langsung menerima kontribusi dari wisatawan seperti 
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petani, petugas kebersihan, manajemen koperasi pariwisata dan manajemen 

Karang Taruna. Partisipasi lebih lanjut di Desa Jatiluwih diukur dengan empat 

indikator partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata di Desa Jatiluwih. 

Penelitian yang dilakukan oleh Solichin pada tahun 2013 dengan penelitian 

mengenai strategi pengembangan batik sebagai salah satu aset wisata. Dari 

penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis, dapat dihasilkan sebagai berikut: (1). 

Jumlah kunjungan semakin naik karena dengan adanya event batik yang menarik minat 

pengunjung untuk berbelanja batik. Ini adalah salah satu strategi Pemerintah dalam 

mengembangkan aset wisata belanja di Pasar Grosir Setono di Kota Pekalongan. (2). 

Secara keseluruhan hasil analisis SWOT menunjukkan prioritas yang utama dalam 

pengembangan aset wisata belanja adalah letak Pasar Grosir Setono yang sangat strategis 

dan satu-satunya Pasar Grosir di Kota Pekalongan. (3). Hasil analisis AHP menyebutkan 

bahwa kriteria yang harus diprioritaskan adalah dari aspek promosi. Dibandingkan aspek 

infrastuktur dan aspek kelembagaan. Secara keseluruhan hasil analisis AHP menunjukkan 

lima strategi pengembangan Pasar Grosir Setono. Namun yang paling utama adalah 

menggelar event batik nasional dan internasional. Dengan adanya event batik maka Kota 

Pekalongan terus berkembang dan dapat bersaing didunia batik. 

Selanjutnya, Madafuri tahun 2013 melakukan penelitian yang membahas 

mengenai pengembangan kawasan kawah ijen sebagai destinasi wisata. Penelitian 

ini menemukan hasil indikasi program dan tahapan pengembangan yang akan 

dirancang menggunakan tiga langkah utama yang harus dilakukan, yaitu: 

pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Implementasi 

pembangunan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tahapan 

perkembangannya diharapkan dapat memantau perkembangan kawasan Kawah 
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Ijen dan juga dapat menjadikan kawasan Kawah Ijen sebagai tujuan wisata 

berkualitas. 

Adiprana pada tahun 2013 melakukan penelitian mengenai dinamika 

pekembangan pariwisata. Hasil yang diperoleh adalah Perkembangan Ubud 

Pakraman sangat cepat, terutama dalam hal kemampuan untuk mengantisipasi 

peluang yang datang ke daerah Ubud, yang menunjukkan komunitas yang sangat 

dinamis. Dinamikanya dapat ditunjukkan dengan munculnya berbagai gerakan ke 

arah yang ekonomis dan praktis. Namun dalam kehidupan beragama yang tertanam 

dalam struktur kehidupan masyarakat di Ubud masih kuat dan masih berfungsi 

dengan baik dalam perubahan tahap tengah dari tradisional ke pos tradisionalis. 

Batasan ruang lingkup penelitian ini membahas proses pengembangan pariwisata 

desa di Ubud Pakraman, tentunya dalam proses pengembangan perubahan sosial 

budaya yang terjadi sebelum dan sesudah masuknya pariwisata. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada karakteristik atau sikap dan praktik-praktik baru dalam 

konteks tradisional. 

Pada penelitianyang dilakukan oleh Akzar tahun 2013 mengenai peranan 

atraksi wisata budaya menunjukan hasil bahwa peran masyarakat dalam 

pengelolaan daya tarik pariwisata pada peningkatan tingkat ekonomi masih kurang 

optimal. Adanya beberapa hambatan seperti para petani di dunia pendidikan 

karakter dan kewajiban umat Hindu Bali dalam beribadah. Namun di satu sisi, desa 

ini mampu melestarikan lingkungan alam. Desa dan investor berhasil menciptakan 

keberlanjutan sawah ancaman perencanaan perkotaan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saleh tahun 2013 mengenai 

sustainable culinary tourism, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa 
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setidaknya ada lima isu strategis yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di 

daerah Puncak: 1) konversi fungsi lahan; 2) dampak ekonomi dan sosial, 3) 

partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata; 4) lalu lintas dan 

infrastruktur di daerah Puncak, dan 5) pengelolaan sampah. Ketiga restoran 

memiliki kriteria keberlanjutan, hasil preferensi pelanggan, dan tiga aspek 

keberlanjutan (ekonomi, lingkungan, dan sosial). Cimory memiliki nilai yang 

terbaik dalam kinerja keberlanjutan dan diikuti oleh Melrimba. Pedagang kaki 

lima, dengan beberapa catatan, mencetak nilai sebagai peringkat terakhir dalam 

kinerja keberlanjutan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rinawati tahun 2014, 

mengenai strategi pengembangan agrowisata. Pada penelitian ini menunjukan 

bahwa matriks SWOT menghasilkan 8 alternatif strategi pengembangan. Alternatif 

strategi pengembangan usaha berdasarkan matriks QSP yaitu meningkatkan 

kinerja pemasaran dan efektivitas promosi untuk menjaring menjaring pengunjung 

yang lebih banyak. Pada penelitian ini memiliki kesamaan pada penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti di wisata Goa Kreo. Yaitu sama-sama menggunakan 

analisis SWOT dan mengenai strategi pengembangan obyek wisata, yang mana 

terdapat kesamaan variabel yang diteliti, yaitu strategi promosi.  

Ginting pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai perkembangan 

Obyek Wisata Goa Kreo terahdap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menunjukan bahwa pemerintah 

mulai membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata di 

Goa Kreo secara bertahap. Selain itu Perkembangan obyek wisata Goa Kreo 

mengalami kemajuan dan kemunduran dalam perkembangannya. Pembangunan 
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sebagai icon desa Wisata sudah mulai di lakukan guna mencapai pemberdayaan 

masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

Kandri tersebut. Bahkan dengan adanya obyek wisata Goa kreo masyarakat 

memiliki lebih banyak pilihan mata pencaharian seperti penjualan souvenir, 

berjualan atau berdagang, menjadi pemandu wisata, dll. Penelitian ini lebih 

difokuskan pada dampak kehidupan sosial masyarakat dengan mengaitkan mata 

pencaharian sebagai pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan 

pada penelitian yang akan di lakukan yaitu sama-sama memilih Goa Kreo sebagai 

lokasi penelitian. Akan tetapi variabel yang akan diteliti pada penelitian kali ini 

adalah mengenai strategi pengembangan yang berfokuskan pada daya tarik, 

fasilitas, aksesbilitas, keramah-tamahan, dukungan pemerintah dan promosi 

dengan mengugunakan analisis SWOT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prajanti tahun 2014 mengenai strategi 

dalam mengendalikan fungsi sawah di Jawa Tengah. Pada penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah diharapkan untuk fokus kebijakan pada aspek hukum dan regulasi dengan 

membuat sebuah peraturan tegas. Pengembang dan pihak lain diharapkan tidak 

mengkonversi lahan pertanian ke dalam lahan non-produktif lainnya. Investor dan 

pemerintah diharapkan dapat berinvestasi langsung ke sektor tanaman pangan dan 

sektor perkebunan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah modal dan 

kurangnya sumber daya manusia, teknologi di luar Jawa. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Karta tahun 2014 mengenai strategi 

komunikasi pemasaran ekowisata. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa 

penciptaan image dan brand awareness Destinasi Wisata Lovina ditentukan oleh 
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marketing komunikasi organisasi dan khalayak internal. Khalayak internal terdiri 

dari nelayan setempat, karyawan hotel yang merangkap sebagai nakoda kapal dan 

masyarakat petani yang juga berprofesi sama di pagi hari serta stake holder dan 

masyarakat lokal. Keterlibatan mereka dalam aktivitas marketing komunikasi, 

akanmemberi dampak positif terhadap ekonomi, social dan lingkungan 

masyarakat. Hal ini akan menjamin terjadinya pariwisata yang keberlanjutan. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Atmoko yang membahas 

mengenai strategi pengembangan potensi desa wisata pada tahun 2014. Dengan 

analisis SWOT, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa potensi yang dimiliki oleh 

dusun Brajan adalah; 1. Kerajinan bambu dan kesenia kuntulan (seni religius 

islami), campursari, kerawitan, cokekan dan shalawatan. . keindahan alam garap 

sawah, mencangkul, tandur padi, matun, prosesi wiwitan, ani-ani, mancing gurami, 

tangkap lele dan lain-lain. 3. Penginapan dan sapta pesona aman, tertib, kebersihan, 

sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan. 4. Analisis SWOT dan strategi SO, ST, 

WO, WT dapat disusun strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan dengan 

perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata di desa wisata 

Brajan dengan menerapkan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendekatan 

pembangunan.  

Soedarso pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai potensi dan 

kendala pengembangan pariwisata berbasis kekayaan alam dengan pendekatan 

marketing place. Pada penelitian ini disebutkan bahwa salah satu sektor yang masih 

belum dioptimalkan pengembangannya adalah sektor pariwisata, meskipun dalam 

penyusunan kebijakannya, strategi untuk sektor ini telah sering dirumuskan, namun 
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ternyata pelaksanaannya masih mengalami kendala seperti yang juga dialami oleh 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

Sari pada tahun 2014 dengan judul Peluang Pengembangan Usaha 

Ekowisata Kawasan Wisata Alam Sangkima di Taman Nasional Kutai. Dari 

analisis SWOT dapat digambarkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pengelolaan wisata alam Sangkima. Dalam mengambil strategi dan 

program yang relevan maka dipadukan antara kekuatan-kelemahan dan peluang-

tantangan sehingga didapat alternatif beberapa strategi untuk menyusun program 

pengembangan. Dalam upaya pengembangan usaha ekowisata perlu adanya 

kolaborasi antara pihak pemerintah, Pemda/Dinas Pariwisata, swasta, pihak lain 

yang terkait termasuk masyarakat sekitar hutan secara aktif. Hal ini dilakukan 

dalam rangka memberdayakan masyarakat daerah penyangga dalam menjalankan 

kewajibannya untuk menjaga hutan dan juga memperoleh hak dalam 

pemanfaatannya. Dengan demikian menciptakan keseimbangan yang positif antara 

tujuan komersial usaha, lingkungan yang baik dan peningkatan nilai ekonomi bagi 

masyarakat lokal dapat direalisasikan. 

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Indahsari pada tahun 2014, yang 

melakukan penelitian mengenai analisis peran pariwisata. Dari penlitian diperoleh 

hasil bahwa; (1). Pariwisata Pantai Camplong mempunyai peran dalam 

meningkatkan PAD Kabupaten Sampang walaupun kontribusinya tergolong masih 

kecil dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. (2). Pantai Camplong 

mempunyai peranan penyerapan tenaga kerja dan mempunyai peran terhadap 

peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku pari-

wisata, seperti pedagang, tenaga kerja, masyarakat sekitar dan sebagainya. (3) 
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Pantai Camplong memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang terlibat 

langsung dalam kegiatan wisata seperti pedagang dan sebagainya. (4). Adanya 

wisata Pantai Camplong juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 

sekitar yang berkaitan dengan norma masyarakat sekitar, salah satunya seperti 

dijadikan tempat pacaran oleh para pemuda-pemudi yang datang ke wisata 

tersebut. (5). Wisata Pantai Camplong memang memberikan manfaan dan dampak 

positif baik dalam peningkatan pendapatan, perluasan usaha, penyerapan tenaga 

kerja dan sebagainya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zivyar pada tahun 2015 dengan meneliti 

mengenai Pengembangan Pariwisata dalam Tekstur Sejarah Kota Tehran. 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa diperoleh dari evaluasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan pariwisata yang historis tekstur dari Hazrat Abdul 

Azim Shrine menggunakan model Analytic Hierarchy Process (AHP) 

menunjukkan bahwa pentingnya teknik AHP, 6 kriteria utama dan 23 subkriteria 

berbasis pada perhitungan bobot relatif dan akhir di antara kriteria yang dievaluasi, 

historis dan atraksi budaya memiliki signifikansi tertinggi dengan koefisien 

(0,199), masing-masing. 

Brreto pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai strategi 

pengembangan obyek wisata air panas. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan 

hasil bahwa strategi pengembangan objek wisata yang memadai yang dapat 

diterapkan adalah dengan melakukan pengembangan wisata seperti pada periode 

hari Raya Natal dan Tahun Baru dengan harga yang kompetetif dan lebih variatif 

sehingga dapat memenuhi target. Pengembangan obyek wisata dapat dilakukan 

dengan diversifikasi objek wisata dan modifikasi sistem sehingga para wisatawan 
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dapat melakukan perjalanan dengan mudah. Hasil studi berimplikasi kepada semua 

pihak untuk memberi perhatian yang serius terhadap pengembangan objek wisata 

air panas Marobo. 

Pada penelitian Mujanah tahun 2015, dengan analisis AHP didapatkan hasil 

bahwa Desa Wonokitri memiliki jumlah tertinggi, kedua adalah Ngadisari, dan 

ketiga adalah Ngadas. Strategi model desa wisata dapat dikembangkan ketika 

program didukung secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah seperti 

Pemerintah Pusat yaitu Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS), Dinas 

Pariwisata, PU, Kementrian Koperasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan juga 

didukung oleh sektor swasta, UKM, dan investor lokal serta lembaga pendidikan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu 

sama-sama meneliti mengenai strategi pengembangan pariwisata dalam suatu 

daerahmenggunakan analisis SWOT. Namun padan penelitian ini lebih 

memfokuskan pada pendekatan fisik, pemasaran dan sumber daya manusia. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di wisata Goa Kreo lebih memfokuskan 

strategi pengembangan daya tarik, fasilitas, aksesbilitas, keramah-tamahan, 

dukungan pemerintah dan promosi. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Suardana tahun 2015, 

penelitian ini menggunakan metode analisis analisis kualitatif dan pendekatan 

budaya, dan terdapat kecenderungan positif perkembangan pariwisata terhadap 

perubahan ekonomi masyarakat khususnya mata pencaharian. Perkembangan 

masyarakat yang lebih dulu maju telah memberikan peran dalam mempengaruhi 

mental masyarakat lain untuk merubah motivasi kerja yang lebih baik. Pemanfatan 

keterampilan sebagai nelayan diimbangi dengan peluang meningkatnya jumlah 
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wisatawan untuk diving dapat dimanfatkan untuk menjadi peluang sampingan utuk 

menambah penghasilan. Masyarakat sebagai nelayan juga berperan sebagai 

pengantar tamu pada saat diving atau snorkling. Pro poor tourism pada aktivitas 

wisata dalam skala kecil lebih berkontribusi pada perubahan mata pencaharian 

masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan pendapatan bagi 

masyarakat miskin.  

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso tahun 2015 melakukan penelitian 

mengenai ekowisata berbasis masyarakat, dengan hasil bahwa Kendal dengan 

segala potensinya memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai objek wisata atau 

ekowisata berbasis alam. Keberadaan air terjun Blaw di desa Blumah dengan 

berbagai elemen penduungnya tepat digunakan sebagai ekowisata. Dalam konteks 

ini, peran masyarakat dan pemerintah harus dikombinasikan untuk mencapai 

tujuan bersama. Dalam pengembangan pariwisata ekologis di daerah tertentu 

diperlukan untuk mendukung kerja sama berbagai pihak seperti pemerintah daerah 

dan pemertintah pusat dan masyarakat lokal yang tinggal. di daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soesilowati tahun 2015 mengenai  

Kebijakan Strategis untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Hortikultura 

Indonesia di Pasar Asean, pada penelitian ini ditemukan hasil perhitungan 

berdasarkan Keunggulan Komparatif yang Diungkap dan Indeks Perdagangan 

Khusus menunjukkan bahwa ada 5 buah unggulan Indonesia yang memiliki 

kekuatan kompetitif yang baik. Mereka adalah alpukat, mangga, manggis, 

semangka dan melon. Penelitian ini menemukan tiga pola distribusi pemasaran 

untuk buah-buahan superior: (1) petani - konsumen, (2) petani - pedagang - outlet 

- konsumen dan (3) petani - distributor - outlet - konsumen. Penelitian ini juga 
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menemukan bahwa kuantitas, kualitas dan ketersediaan buah-buahan superior 

Indonesia yang berkelanjutan sangat tidak pasti karena produksi buah sangat 

bergantung pada iklim alam dan tanaman kebanyakan dibudidayakan dalam jumlah 

individu yang kecil. Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan yang membatasi 

impor buah hanya melalui satu saluran disertai kuota impor tertentu untuk 

komoditas tertentu. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing buah-

buahan superior Indonesia, para peneliti merekomendasikan bahwa Pemerintah 

Indonesia harus mengembangkan sentra produksi yang terintegrasi dan efisien 

untuk buah-buahan superior. Pusat produksi semacam itu mungkin akan 

memperkuat institusionalisasi tingkat petani 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani tahun 2015 

melakukan penelitian mengenai tata kelola pemerintah dipariwista untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa  

bahwa kebijakan pariwisata di Malang telah mencerminkan empat prinsip 

pemerintahan yang baik: pro-ekonomi, keberlanjutan, kesejahteraan rakyat, dan 

kohesi sosial tetapi bukan pengentasan kemiskinan. Namun, penerapan kebijakan 

dalam praktik pariwisata belum memenuhi lima prinsip tata kelola yang baik. Ini 

bisa diselesaikan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata 

pemerintahan yang baik. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih terbatas dan 

belum mampu mengawasi penerapan good governance di bidang pariwisata di 

Malang. 

 Irawan pada tahun 2015 melakukan peneitian mengenai Strategi 

Pengembangan Ekowisata di Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dengan analisis SWOT  penelitiannya mendapatkan hasil  yaitu menunjukan 
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bahwa faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan faktor peluang lebih 

besar dari pada faktor ancaman. Sehingga strategi pengembangan Taman Nasional 

Sebangau, untuk terkait sumber daya alam, peluang bisnis dan manajemen sebagai 

salah satu tujuan ekowisata di Kalimantan Tengah adalah strategi pertumbuhan. 

Pada penelitian yang dilakukan Marlina tahun 2015, menyatakan hasil 

bahwa keberadaan desa wisata memang mendorong perubahan masyarakat menuju 

ke arah kesejahteraan yang dapat diluhat dari tingkat pertisipasi masyarakat dan 

tingkat ekonomi masyarakat. Pemerintah Kandri masih harus banyak 

menggandeng aktor lokal lainnya dalam rangka mewujudkan desa wisata yang 

lebih berkembang. Selain itu, penanaman nilai sense of belonging bagi masyarakat 

juga penting memngingat bahwa kedatangan wisatawan bukan hanya memberikan 

dampak pada perubahan ekonami masyarakatnya melainkan dapat pula melahirkan 

gaya hidup baru yang mungkin dapat bertentangan dengan nilai kedesaan yang 

selama ini menjadi modal utama dikembangkannya sebuah desa wisata. Penelitian 

ini lebih memfokuskan bagaimana promosi desa wisata dapat berjalan dengan 

bantuan pihak pemerintah dan swasta. Kesamaan yang ada pada penelitian ini dan 

penelitian yangakan dilakukan adalah sama-sama menggunakan wisata alam Goa 

Kreo sebagai obyek penelitian, dan sama-sama membahas promosi sebagai salah 

satu upaya dalam mengenalkan wisata goa kreo.  

 Penelitian pengembangan yang selanjutnya diteliti oleh Pujiati tahun 2016 

membahas mengenai pengembangan strategi komoditas hortikultura rambutan 

yang harus dilakukan di Kabupaten Gunungpati. Strategi yang harus dilakukan 

untuk pemberdayaan ekonomi di Gunungpati adalah: memperluas fasilitas 

produksi dan teknologi dan membangun kerja sama dengan otoritas lokal, 
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wirausaha skala besar, dan akademisi. Secara umum, teknologi yang digunakan 

oleh petani hortikultura masih rendah sehingga perlu meningkatkan teknologi yang 

dapat digunakan untuk diversifikasi produk.Pemerintah daerah berfungsi sebagai 

fasilitator dalam hal sarana dan prasarana, para pengusaha skala besar berfungsi 

sebagai ayah angkat baik dalam hal modal, pemasaran, atau teknologi. Akademisi 

bisa berfungsi sebagai transfer pengetahuan berdasarkan hasil penelitian. 

Hubungan baik antara pemerintah daerah, pengusaha, dan akademisi diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan petani atau kelompok tani di Kecamatan 

Gunungpati. 

 Sanggili tahun 2016 melakukan penelitian mengenai strategi pemasaran 

paket wisata. Berdasarkan analisis Skala Likert yang dilakukan terhadap 

lingkungan internal dan eksternal PT. Merrys Tour and Travel Service, dan 

dikombinasikan dengan analisis SWOT, diketahui suatu strategi pemasaran yang 

dapat diterapkan PT. Merrys Tour and Travel Serviceyaitu (1) strategi penciptaan 

dan pengembangan produk wisata, (2) strategi peningkatan promosi (3) strategi 

peningkatan sumber daya manusia (4) strategi pengembangan segmentasi pasar, 

(5) strategi peningkatan kualitas produk dan jasa. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputro tahun 2016 melakukan 

penelitian mengenai partisipasi petani kentang dalam pengembangan pariwisata. 

hasil yang diperoleh adalah dapat diketahui bahwa sebelum pengembangan 

pariwisata pengelola wisata terkendala dengan pendanaan serta masih kurangnya 

dukungan dari masyarakat maupun pemerintah. Setelah pengembangan pariwisata 

fasilitas tersedia dengan baik, serta mulai ada dukungan dari masyarakat maupun 

keterlibatan pemerintah maupun swasta. Partisipasi petani kentang dalam 
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pengambilan keputusan pengembangan pariwisata masuk kedalam kriteria sedang 

dengan skor 64,59%, dalam pelaksanaan masuk kedalam kriteria sedang yaitu 

66,14%, kemudian dalam pemantauan dan evaluasi 49,17% masuk kedalam 

kriteria rendah, dan dalam pemanfaatan masuk kedalam kriteria tinggi dengan skor 

81,37%. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suharto tahun 2016 mengenai strategi 

pengembangan wisata agro. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan 

ternyata Banyuwangi berpotensi dikembangkan menjadi wisata agri. Adapun arah 

pengembangannya adalah dapat disajikan atraksi-atraksi yang merangkaikan 

beberapa potensi di atas sedemikian rupa, sehingga dapat dinikmati dan diapresiasi 

oleh wisatawan. penyelenggaraan atraksi dan obyek wisata sebaiknya 

diselenggarakan dalam bentuk paket-paket wisata, agar wisatawan dapat 

mempersiapkan dirisekaligus menetapkan pilihannya atas berbagai alternatif 

rangkaian atraksi, karena ada atraksi yang bisa dinikmati sepanjang tahun atau 

musiman tertentu seperti yang berkaitan dengan upacara menanam padi di sawah. 

Secara umum strategi pengembangan pembangunan adalah diversifikasi produk 

wisata agro, pemanfaatan teknologi, dan pembinaan lingkungan hidup. 

Setiyono melakukan penelitian pada tahun 2016 mengenai strategi 

pengelolaan wisata alam dengan menggunakan analisis SWOT dan AHP.  Hasil 

penelitian menunjukan bahwa bahwa alternatif strategi pengelolaan Obyek Wisata 

Alam Posong berdasarkan hierarkinya adalah : (1) melakukan penataan dan 

perluasan kawasan (0,185). (2) melakukan penguatan kelembagaan pengelola 

wisata (0,157). (3) melakukan pelatihan dan pendampingan yang intensif dari 

instansi terkait (0,144). (4) melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik 
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dengan masyarakat dan stakeholders terkait (0,135). (5) melakukan pengelolaan 

sampah yang lebih baik (0,105). (6) pembuatan paket wisata yang melibatkan 

penduduk (0,095). (7) melakukan peningkatan pemahaman pariwisata pada 

masyarakat (0,074). (8) melakukan penataan pedagang di tempat khusus (0,069); 

ix) melakukan pembatasan jumlah pengunjung (0,035).  

Setiawan tahun 2016 melakukan penelitian mengenai pengembangan 

sumber daya manusia di bidang pariwisata, dalam penelitian ini mendapatkan hasil 

bahwa pengelolaan, pengembangan, dan pembiayaan kawasan wisata memerlukan 

daya dukung dari banyak stakesholder (public, private, dan society) sehingga 

prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Keberhasilan pengembangan kawasan ini 

juga sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung 

sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas 

maupun kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan 

sarana dan prasarana kawasan wisata, kebijakan hukum yang memberikan 

kemudahan, keamanan, transparansi dan kenyamanan bagi para investor maupun 

wisatawan dalam menanamkan modal dan menikmati kawasan wisata, serta 

sosialisasi dan promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni’mah pada tahun 2016 

mengenai Public private partnership untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sektor pariwisata, menunjukan bahwa kinerja sektor pariwisata Wilayah 

Kedungsepur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2010 sampai 

2014. Namun terlihat relatif mengalami penurunan pada indikator rata-rata lama 

tinggal wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Wilayah 

Kedungsepur. Kebijakan strategis yang dapat diterapkan dalam Public Private 
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Partnership untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di 

Wilayah Kedungsepur berdasarkan analisis SWOT seharusnya berfokus pada 

strategi Turn Arround yaitu meminimalkan masalah-masalah internal sehingga 

dapat merebut pasar yang lebih baik. Prioritas yang dapat didahulukan dalam 

Public Private Partnership untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor 

pariwisata di Wilayah Kedungsepur berdasarkan Expert Choice yaitu Aspek 

Kelembagaan dengan Alternatif mempererat hubungan intern kelembagaan.  

Rahayu pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai pengembangan 

community based tourism sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Hasil dari 

penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam 

mengembangkan CBT sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat 

dilakukan melalui: (a) Program pengembangan destinasi wisata, (b) Program 

pengembangan pemasaran pariwisata, dan (c) Program pengembangan kemitraan. 

Sementara itu, jenis pariwisata yang potensial untuk dikembangkan menjadi 

pariwisata berbasis masyarakat di Kulon Progo meliputi wisata alam, wisata agro, 

wisata religi, wisata pendidikan, budaya, kerajinan, dan kuliner. Terdapat beberapa 

faktor penghambat pengembangan CBT di Kabupaten Kulon Progo yaitu: (a) 

infrastruktur yang belum mendukung, (b) partisipasi masyarakat dalam 

mengembangkan pariwisata masih rendah, dan (c) kemitraan belum terjalin 

maksimal. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Umar tahun 2016 mengenai strategi 

pengembangan bisnis pariwisata, menunjukan hasil bahwa  bahwa strategi bisnis 

terbaik adalah dengan melakukan diversifikasi produk, yaitu perubahan pangsa 

pasar dengan melakukan kombinasi dengan perubahan produk. Alternatif lain 
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adalah dengan penetrasi pasar, pengembangan produk atau pengembangan pasar. 

Strategi ini, diharapkan untuk mendapatkan produk yang baik dengan harga yang 

terjangkau oleh konsumen. Serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di 

daerah di Indonesia. Selain itu dapat memberdayakan semua sumber daya yang ada 

di sekitar objek wisata, baik dari segi sumber daya manusia dan fasilitas. Penelitian 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

meneliti pengembangan obyek wisata, salah satunya pemberdayaan sumber daya 

yang ada sebagai upaya pengembangan pariwisata. Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan nantinya akan lebih difokuskan pada daya tarik, fasilitas, aksesbilitas, 

keramah-tamahan, dukungan pemerintah dan promosi. Sehingga terdapat 

perbedaan dan tambahan penelitian dan diharapkan saling melengkapi. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratu pada tahun 2016 mengenai 

strategi pemasaran desa wisata. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

keterbatasan pasar masih menjadi masalah bagi pihak pengelola Desa Wisata 

Blimbingsari. Oleh karena itu, dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman yang dihadapi oleh Desa Wisata Blimbingsari dengan menggunakan 

analisis SWOT, maka diperoleh strategi pemasaran yang bisa diterapkan, yaitu 

strategi pengemasan produk, strategi promosi, strategi repositioning dan strategi 

memberikan pelayanan ekstra bagi wisatawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Atiko tahun 2016, mengenai pemanfaatan 

sosial media Instagram untuk media promosi pariwisata, dapat ditemukan hasil 

bahwa Kementerian Pariwisata RI telah melakukan kegiatan promosi pariwisata 

dengan maksimal melalui Instagram untuk meningkatkan wisatawan di Indonesia 

baik dalam negeri maupun mancanegara. Penyusunan strategi promosi 
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menggunakan media sosial Instagram yang dilakukan oleh Kemenpar memiliki 

beberapa tahapan yang mampu mempermudah Kemenpar dalam mencapai 

tujuannya. Tahapan yang dilakukan adalah penciptaan konten, penentuan platform, 

perencanaan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi. Tahapan 

pembuatan strategi promosi pariwisata melalui Instagram oleh Kemenpar ini 

sangat membantu dalam menciptakan awareness akan keindahan alam dan 

keragaman budaya yang dimiliki Indonesia bagi target marketnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fatria tahun 2017 dengan penelitian 

mengenai strategi pengembangan industri rumah tangga. Dari penelitian yang telah 

dilakukan ditemukan hasil bahwa; 1) Struktur pasar pada Usaha jamur crispyIndustri 

Pengolahan Jamur Tiram di Kota Pekanbaru adalah pasar oligopoli sedang. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil penghitungan CR4 dan IHH (Indeks Herfindahl-Hirschman). 

Hasil penghitungan CR4 sebesar 53,32%, dimana hasil penghitungan berada 

40%<CR4<60%. Adapun hasil dari penghitungan IHH didapatkan nilai sebesar 

1179,4356 yang berada pada kisaran 1000–2500. 2) Strategi pengembangan yang 

dapat diterapkan dalam usaha jamur crispy Industri Pengolahan Jamur Tiram di Kota 

Pekanbaru yaitu berada pada kuadran 1, yaitu strategi mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif. Strategi agresif ini lebih fokus kepada strategi SO 

(strenght-opportunities), yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang yang ada. Adapun strategi SO (strenght-opportunities) adalah: Peningkatan 

keahlian SDM, peningkatan aktivitas promosi dan diversifikasi produk.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mahadewi tahun 2017, penelitian ini 

meneliti mengenai strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa beberapa alternatif yang bisa diterapkan 
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dalam pengembangannya yakni terkait dengan aspek destinasi, aspek industri, 

aspek pemasaran dan aspek kelembagaan. Strategi pengembangan yang 

direkemendasikan meliputi: a) strategi penciptakan brand image destinasi 

pariwisata Kenderan, b) strategi penciptaan aksesibilitas menuju daya tarik wisata, 

c) strategi penciptaan lingkungan sekitar daya tarik wisata, d) strategi 

pengembangkan ragam produk wisata perdesaan berbasis keunikan potensi 

setempat, e) strategi peningkatan sertifikasi produk industri pariwisata, f) strategi 

peningkatan aktivitas pemasaran produk wisata perdesaan, g) strategi memperkuat 

jiwa kewirausahaan masyarakat desa dibidang pariwisata, h) strategi membangun 

tatakelola kelembagaan i) strategi peningkatkan sistem keamanan berbasis desa 

adat, j) strategi peningkatkan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan, k) 

strategi peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata dan sapta 

pesona 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gunanto tahun 2017 mengenai 

manfaat pariwisata bagi perekonomian masyarakat setempat, didapatkan hasil 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat sekitar kawasan wisata Goa Kreo dan 

Waduk Jatibarang meningkat seiring dengan adanya pengembangan wisata, 

meningkatnya kesempatan kerja dan nilai ekonomis tanah. Sedangkan 

pengembangan lokasi wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang juga akan 

berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, kondisi kebudayaan dan 

lingkungan masyarakat sekitar pada aspek non-ekonomi.  

Rahma tahun 2017 melakukan penelitian mengenai minat wisata terhadap 

makanan lokal. Pada penelitian ini didapatkan hasil crosstab menunjukkan bahwa 

masing-masing responden berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan status 
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marital memiliki tingkat motivasi dan faktor psikologi yang berbeda-beda. 

Responden laki-laki memiliki motivasi togetherness lebih tinggi daripada 

responden perempuan, responden yang sudah menikah memiliki motivasi exiting 

experience lebih tinggi daripada responden yang belum menikah, responden laki-

laki memiliki food neophobia yang lebih tinggi daripada perempuan, dan 

responden yang belum menikah memiliki food neophobia yang lebih tinggi 

daripada responden yang sudah menikah. Hasil One Way ANOVA menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan authentic experience dan prestige pada 

responden berdasarkan kelompok usia; serta perbedaan signifikan authentic 

experience, exiting experience, health concern, prestige, dan togetherness pada 

responden berdasarkan kelompok status marital.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setyawan tahun 2017 mengenai 

pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata, mendapatkan hasil 

bahwa terdapat pengaruh antara modal nafkah terhadap tingkat resiliensi, serta 

memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat resiliensi rumahtangga 

penenun di dua dusun. Faktor yang mempengaruhi tingkat resiliensi di Dusun Sade 

yaitu pinjaman, tingkat alokasi tenaga kerja dan penguasaan keterampilan. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat resiliensi rumahtangga 

penenun di Dusun Ketangge yaitu pinjaman, tingkat lama waktu bersekolah dan 

tingkat investasi barang. Penelitian ini lebih difokuskan pada hubungan 

pengembangan sektor pariwisata sebagai penunjang nafkah atau pendapatan 

masyarakat. Dan dari penelitian ini menjadikan SDM sebagai salah satu variabel.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farida tahun 2017 mengenai 

kontribusi pendidikan pokdarwis terhadap pengembangan desa, mendapatkan hasil 



55 
 

 
 

bahwa terdapat kontribusi pendidikan Pokdarwis terhadap upaya pengembangan 

desa wisata Kandri Kota Semarang. Pendidikan pokdarwis berkontribusi sebesar 

79,17% dalam upaya pengembangan desa wisata Kandri ini tergolong dalam 

kategori yang tinggi. Pelatihan diadakan oleh pihak-pihak universitas, pemerintah, 

dan lain-lain berupa pelatihan kuliner, cinderamata, pelatihan bahasa, guide, dan 

sebagainya. Kendala yang biasanya dihadapi anggota pokdarwis setelah pelatihan 

adalah dibagian pemasaran. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yangakan diteliti yaitu sama-sama menggunakan obyek wisata Goa Kreo sebagai 

tempat penelitian, selain itu penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu 

menggunakan aspek sumber daya manusia sebagai penggerak sektor pariwisata. 

Namun penelitian yangakan digunakan nanti akan menggunakan daya tarik, 

fasilitas, aksesbilitas, keramah-tamahan, dukungan pemerintah dan promosi 

sebagai pengembangan pariwisata. 

Soselisa pada tahun 2017 melakukan penelitian mengenai analisis strategi 

pengembangan usaha supermarket XYZ dengan pendekatan model bisnis kanvas. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model bisnis kanvas 

(MBK), matriks evaluasi faktor eksternal (EFE), matriks evaluasi faktor internal 

(IFE), matriks internal eksternal (IE), matriks SWOT, dan kombinasi proses hirarki 

analitik (AHP) dan analisis SWOT yang disebut dengan AWOT. Pada elemen 

saluran didapatkan prioritas strategi dengan skor tertinggi adalah strategi SO yaitu 

pengembangan food court untuk memberikan pengalaman berbelanja pelanggan. 

Kemudian, prioritas strategi dari elemen hubungan pelanggan dengan skor 

tertinggi adalah pada strategi ST yaitu kerjasama dengan pihak ketiga untuk 

pengembangan program promosi bersama. Terakhir, prioritas strategi dari elemen 
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aktivitas kunci dengan skor tertinggi adalah strategi WO yaitu pelatihan dan 

pengembangan karyawan. Elemen model bisnis kanvas yang dipilih dan strategi 

yang ditentukan dapat menjadi dasar untuk pengembangan model bisnis 

Supermarket XYZ di masa mendatang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan tahun 2017 mengenai strategi 

pengembangan wisata, didapatkan hasil bawha dengan metode deskriptif kualitatif 

menunjukkan profil dan kondisi Obyek Wisata Puri Maerakaca, sedangkan hasil 

perhitungan analisis SWOT menunjukkan bahwa Puri Maerakaca berada pada 

kuadran I, memiliki kekuatan dan peluang yang dominan sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan. Saran dalam penelitian ini adalah meningkatkan pelayanan 

kepada wisatawan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan obyek wisata 

sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan, Selain itu pemerintah juga 

harus mendukung pengembangan Obyek Wisata Puri Maerakaca dengan cara 

meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang untuk 

mengembangkan Obyek Wisata Puri Maerakaca. Pada penelitian Dede dengan 

penelitian yang akan dilakukan di Goa Kreo memiliki persamaan yaitu sama-sama 

neggunakan analisis SWOT, dan pada penelitian ini difokuskan pada 

pengembangan pariwisata.  

Khairunnisa tahun 2017 melakukan penelitian mengenai penilaian ekonomi 

wisata pesisir. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa; (1). Analisis kualitas 

air dan analisis kesesuaian wisata menunjukkan bahwa kawasan Carocok Painan 

sesuai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pesisir.(2). analisis daya 

dukung ekologis menunjukkan jumlah maksimum pengunjung yang sanggup 

ditampung kawasan tersebut tanpa menyebab- kan kerusakan atau penurunan 
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kualitas lingkungan adalah 234 orang/hari atau 85.410 orang/tahun. Dan (3). 

jumlah kunjungan kawasan Carocok Painan saat ini telah melampaui daya dukung 

ekologis, sehingga nilai ekonomi menggunakan metode TCM jauh lebih besar dari 

nilai ekonomi seharusnya. Sementara itu, nilai ekonomi mengggunakan metode 

CVM lebih kecil karena kesanggupan membayar masyarakat lokal relatif lebih 

kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarjo tahun 2017 mengenai teknologi 

informasi dan komunikasi untuk pariwisata, mendapatkan hasil bahwa  Penemuan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara hidup manusia. 

Penerapan TIK di bidang pariwisata telah membawa perubahan drastis di kalangan 

pebisnis pariwisata, wisatawan, dan pemerintah. Upaya pemasaran objek wisata, 

pemerintah sekarang ini tidak lagi perlu menghabiskan uang dalam mengorganisir 

pameran, tetapi cukup menggunakan laman yang jauh lebih murah. Provinsi 

Kepulauan Riau menggunakan laman berjudul Wonderful Kepri, 

http://Kepri.travel/ sebagai sarana informasi dan pemasaran destinasi pariwisata di 

wilayahnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu sama-sama menggunakan aspek teknologi informsai sebagai 

sarana promosi desa wisata. Adanya promosi melalui teknologi informasi maka 

akan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi mengenai obyek 

wisata yang dituju. 

Ibrahim pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai aplikasi sistem 

informasi gografis untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata. Dengan 

pendekatan SWOT diperoleh informasi tentang lokasi penelitian, diantaranya 

adalah pasir putih sepanjang bentang alam pantai dengan laut yang tenang 
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(Kekuatan). Hanya saja sebagai tempat wisata Pantai Bilato memiliki kekurangan 

dari segi fasilitas yang memadai, tidak adanya perhatian pemerintah terhadap 

pengelola baik dari segi bantuan dana maupun publikasi wisata (Kelemahan). Dari 

segi Peluang, Pantai Bilato bisa menjadi sumber pendapatan dan usaha masyarakat, 

hal ini juga didukung oleh segi keterjangkauan yang cukup mudah. Meski demikian 

Pantai Bilato sebagai tempat wisata juga mempunyai Ancaman seperti aktifitas 

masyarakat dan pengunjung yang dapat merusak habitat alami di lokasi penelitian 

dan juga banyaknya tempat wisata yang menjadikan persaingan dalam menarik 

minat para wisatawan.  

Widodo pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai pengembangan 

kawasan pinggiran kota dan permasalahan lingkungan di kampung. Pada penelitian 

ini didapatkan hasil bahwa analisis pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

SWOT berdasarkan data sekunder dan survei lapangan. Nitiprayan sebagai wilayah 

pinggiran kota memiliki potensi unggulan dalam bidang seni budaya. Nitiprayan 

diarahkan secara umum sebagai kampung wisata terpadu dan berkelanjutan. Basis 

pengembangan adalah seni budaya lokal dengan berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, mempertahankan karakter asli, ramah terhadap 

kelestarian lingkungan hidup, dan penguatan partisipasi masyarakat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mustofa tahun 2018 membahas 

mengenai tipologi potensi pariwiata. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa 

analisis dengan metode Klassen Typologi, LQ, MRP, dan Overlay tersebut didapat 

hasil bahwa kabupaten Banjarnegara, Kab. Semarang, Kota Magelang, dan 

Kebumen merupakan kabupaten dengan pariwisata unggulan. untuk jenis wisata 

Alam yaitu Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Wonosobo. Sedangkan 
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Banjarnegara, Kab. Semarang, Kota Magelang, dan Kota Surakarta merupakan 

kabupaten/kota unggulan untuk jenis wisata buatan. Wisata bahari yang menjadi 

unggulan yaitu Brebes, Demak, Kebumen, Purworejo, Rembang, dan Kota 

Pekalongan. Wisata religi yang menjadi unggulan adalah Jepara dan Kab. 

Semarang. Kebumen, Kabupaten Magelang, Sragen, dan Wonosobo merupakan 

kabupaten dengan keunggulan jenis wisata kesehatannya. Wisata sejarah dan 

wisata budaya tidak ada yang unggul di semua kabupaten/kota. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2018 mengenai 

penentuan daya saing berbasis analisis kompetensi inti. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi inti dari BeeJay Bakau Resort adalah 

kemampuan mengelola wisata terintegrasi,luas wisata pantai, penginapan pasang 

surut, bahan baku fresh, teknologi, kedekatan dengan pemasok, skill membangun 

serta skill memasak dan show Hibachi. 

Khoirudin tahun 2018 melakukan penelitian mengenai valuasi ekonomi 

obyek wisata. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa  nilai rata-rata ekonomi 

Pantai Parangtritis sebesar Rp14.605101.491 per tahun dengan menggunakan 

Regresi Count Data dalam model Poisson. Hasil dari perhitungan surplus 

konsumen menunjukkan bahwa surplus konsumen rata-rata sebesar Rp7.376,80 

dan berada pada rentang Rp4.278,341 sampai dengan Rp15.901,99. Sedangkan 

untuk tarif retribusi masuk ke Pantai Parangtritis adalah sebesar Rp5.000,- per 

orang. Dalam hal ini masih ada potensi kenaikan tarif retribusi masuk Pantai 

Parangtritis. 

Muhammad tahun 2018 melakukan penelitian mengenai Penilaian 

Memorable Tourism Experience Sebagai Faktor Penentu Daya Saing Destinasi 
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Wisata Dengan Menggunakan Pendekatan Rapid Appraisal (RAP). Pendekatan 

Rapid Appraisal (RAP) digunakan sebagai alat untuk menganalisis daya saing 

destinasi wisata. Pendekatan Rapid Appraisal (RAP) dalam penelitian ini 

dinamakan Rapid Appraisal for Tourism Destination Competitiveness (RAP-

TDC). RAP-TDC terdiri dari 3 analisis statistik yaitu Multidimensional Scalling, 

Montecarlo, dan Jacknife. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyuwangi 

memiliki daya saing yang baik berdasarakan memorable tourism experience yang 

diberikan kepada wisatawan. Atribut novelty (kebaruan) dalam penelitian ini 

adalah atribut memorable tourism experience yang memiliki peran paling besar 

dalam memengaruhi penilaian wisatawan terhadap destinasi wisata. Keunikan 

pengalaman berwisata merupakan indikator yang paling berperan dalam 

membentuk kebaruan pengalaman dalam berwisata. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Akzar tahun 2018 mengenai 

peranan atraksi wisata budaya. Dari penelitian ini didapatkana hasil bahwa (1). 

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam upaya peningkatan taraf perekonomian 

lokal masih sangat minim. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan secara 

internal yakni: tingkat pendidikan dan kewajiban warga dalam upacara keagamaan 

Umat Hindu.sedangkan secara eksternal adalah belum adanya akomodasi 

penginapan dan jasa guiding belum maksimal melihat atraksi yang disediakan 

kurang membutuhkan jasa guide. (2). Kegiatan pariwisata memberikan manfaat 

terhadap siklus berkesinambungan pertanian yang ada di Desa Kertalangu. 

Fenomena ini dapat disimpulkan bahwa pariwisata sudah memiliki peran andil 

dalam menjaga lingkungan alam yang juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang 

berkunjung. 
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Fatmawati tahun 2018 melakukan penelitian mengenai strategi 

pengembangan industri kerajinan eceng gondok. Pada penelitian dengan analisis 

AHP ini didapatkan hasil bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi adalah 

masih terbatasnya SDM yang terampil. Prioritas utama dalam pengembangan 

industri kerajinan eceng gondok di Kabupaten Semarang adalah kriteria SDM (nilai 

bobot 0,463), disusul kriteria pemasaran (nilai bobot 0,347), kriteria manajemen 

produksi (nilai bobot 0,119), dan kriteria teknologi (nilai bobot 0,017). Adapun 

saran dari penelitian ini antara lain diharapkan pemerintah dan pihak yang 

berkepentingan lebih memfokuskan pengembangan industri kerajinan eceng 

gondok melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis SDM melalui 

pendidikan dan pelatihan.. 

Beberapa refrensi di atas digunakan peneliti sebagai refrensi dalam 

menelaah kondisi objek wisata Goa Kreo. Peneliti berharap refrensi tersebut diatas 

akan membantu dalam menganalisis objek kajian penelitian. 

 

2.2. Kerangka Teoritis 

2.2.1. Pariwisata 

 Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-

komponennya terdiri dari Pari yang memiliki arti penuh, lengkap, berkeliling, Wis 

(man) berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan ata yang artinya pargi 

terus-menerus, mengembara (roaming about). Apabila dirangkai menjadi satu kata 

melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah 

(kampung) berkeliling terus menerus. Operasionalnya istilah pariwisata sebagai 

pengganti istilah asing tourism atau travel diberi makna oleh Pemerinta Indonesia: 
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“Mereka  yang meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari 

nafkah di tempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka” 

(Pendit, 2002 : 3). 

Pariwisata (tourisn) secara sederhana adalah suatu perjalanan untuk 

bersenang-senang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada empat kriteria yang harus 

dipenuhi untuk menyatakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang adalah 

perjalanan wisata, yaitu 1) Perjalanan itu semata-mata untuk bersenang-senang. 2) 

Perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat (dimana orang itu tinggal) ke 

tempat lain yang bukan kota atau Negara dimana ia biasanya tinggal. 3) Perjalanan 

dilakukan dalam waktu minimal dua puluh empat jam, dan 4) Perjalanan yang 

dilakukan tidak ada kaitanya dengan kegiatan mencari nafkah. Mereka melakukan 

perjalanan semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjunginya (Yoeti, 

2008: 20). 

Jika dipandang dari dimensi akademis pariwisata didefinisikan sebagai 

studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkunganya, termasuk 

industry yang merespon kebutuhan manusia yang melakukan perjalanan. Lebih 

jauh lagi pariwisata mempelajari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku perjalanan 

maupun industri terhadap lingkungan sosial budaya, ekonomi, maupun lingkungan 

fisik setempat (IGB, 2012). 

Sedangkan dalam ilmu sosiologi, Pitana dan Gayatri (2009), mengatakan 

bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu : 

1. A dynamic element, yaitu travel ke suatu destinasi wisata 

2. A static element, yaitu singgah di daerah tujuan 
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3. A consequential element, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya pada 

masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial-budaya dan fisik 

dari adanya kontak dengan wisatawan 

 Details are Provided in Chapter (6) on Tourism and the National Economy 

menyebutkan pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru, yang mampu 

menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, 

pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam 

negara penerima wisatawan. (Wahab, 2003:5). 

 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah (Undang-Undang Kepariwisataan No.10 tahun 

2009). Selanjutnya dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 

bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

 Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud 

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. Sedangkan pariwisata itu sendiri merupakan berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 
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 UU RI No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Kawasan Strategis 

Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki 

potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 

satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan 

dan keamanan. Pada pasal 13 ayat (2) menyebutkan Kawasan strategis pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata 

ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata 

ruang wilayah kabupaten/kota. 

 Menurut Wahab (2003: 2) Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri 

secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, yaitu:  

1. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus 

menjamin agar terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya 

alam yang akan menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, 

pantai, danau, dan sungai.  

2. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan 

pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan 

tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai 

identitas masyarakat tersebut.  

3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat 

menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas 

ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif. 
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4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui 

pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan 

pariwisata. 

 

 Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu 

didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi 

kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya 

alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. 

 

2.2.2. Obyek Wisata dan Konsep Desa Wisata  

2.2.2.1. Obyek Wisata 

Obyek wisata menjadi dasar bagi kepariwisataan karena memiliki daya tarik 

wisata tertentu yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas. Tanpa adanya 

daya tarik wisata tertentu dari suatu daerah, kepariwisataan sulit untuk 

dikembangkan. Pariwisata akan dapat berkembang atau dikembangkan, jika di 

suatu daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek wisata. Sedangkan obyek wisata 

merupakan suatu tempat yang memiliki daya tarik, baik alamiah, maupun buatan 

manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun 

binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, 

atrasi dan kebudayaan khas lainnya (Adisasmita, 2010). 

Menurut Fandeli (2000), obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan 

manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam 

yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatwan. Undang-undang No. 10 
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Tahun 2009 menguraikan obyek dan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang 

menjadi sasaran wisata. Obyek dan daya tarik wisata yang dimaksud adalah:  

1.  Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.  

Dengan daya tarik yang dimiliki obyek wisata, maka akan memberikan nilai 

tambah bagi pengunjung yang melakukan perjalanan wisata tersebut. Seperti 

pada Obyek Wisata Goa Kreo, sejauh ini Goa Kreo memiliki daya tarik yang 

luar biasa dibanding dengan obyek wisata lainnya di Kota Semarang. Daya tarik 

yang ditawarkan Goa Kreo adalah keindahan pesona alam, dimana Goa Kreo 

terletak diantara waduk dengan pemandangan gunung dan hamparan sawah. 

Selain itu, Goa Kreo memiliki keunikan yaitu adanya sekumpulan monyet ekor 

panjang yang hidup liar di kawasan wisata, akan tetapi monyet tersebut jinak 

dan dapat berinteraksi dengan pengunjung. Kekayaan alam yang dimiliki Goa 

Kreo tentu menjadi daya tarik tersendiri, yaitu adanya flora dan fauna langka 

yang dapat hidup bebas di kawasan Goa Kreo. Daya tarik yang dimiliki 

selanjutnya adalah budaya yang masih terjaga sampai saat ini, dan pengunjung 

pun bisa ikut menikmati pertunjukan yang berhubungan dengan kebudayaan 

masyarakat setempat. 

2.  Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 

didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

asesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. Goa Kreo merupakan destinasi pariwisata yang harus 
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memperhatikan beberapa hal tersebut demi keberlangsungan pariwisata yang 

nyaman dikunjungi oleh pengunjung. 

 

Menurut Mappi (2001 : 30-33) obyek wisata dikelompokan ke dalam tiga jenis, 

yaitu:  

a. Obyek wisata alam, merupakan obyek wisata yang lebih menampilkan 

kekayaan alam yang dimiliki, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, 

sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam, dan 

lain-lain.  

b. Obyek wisata budaya, merupakan obyek wisata yang menawarkan kekayaan 

dan keunikan budaya yang dimiliki sebagai daerah tujuan wisata, misalnya : 

upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, 

perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, 

bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun 

(tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, 

museum, dan lain-lain.  

c. Obyek wisata buatan, merupakan obyek wisata yang ada karena adanya unsur 

buatan dari tangan manusia. Obyek wisata buatan ini bisa muncul karena 

adanya kebutuhan dari masyarakat dan adanya peluang, misalnya : sarana dan 

fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, 

sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat 

perbelanjaan dan lain-lain. 

Jika dilihat dari pengelompokan obyek wisata di atas, Goa Kreo merupakan 

Obyek wisata alam yang menawarkan wisata pendidikan dengan cara 
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memperkenalkan adat dan Religi dari sejarah dan adat istiadat yang selama ini 

masih dijaga dan dilestarikan. 

2.2.2.2. Konsep Desa Wisata 

Desa wisata yaitu sebuah kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau 

berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, potensi, yang dikelola sebagai daya 

tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang ditunjukan untuk kepentingan 

sosial dan ekonomi masyarakat. “Kearifan lokal atau system pengetahuan lokal 

yang dimaksud disini adalah pengetahuan yang khas yang milik suatu masyarakat 

atau budaya tertentu yang telah berkembang sekian lama, sebagai hasil dari proses 

hubungan timbal balik antara penduduk tersebut dengan lingkunganya” (Proyek 

Pemanfaatan Kebudayaan Daerah DIY, 2003).  

Penulis mendefinisikan desa wisata sebagai kawasan berupa lingkungan 

pedesaan yang memiliki daya tarik wisata berbasis kearifan lokal seperti adat-

istiadat, budaya, serta kekayaan alam yang memiliki keunikan dan keaslian berupa 

ciri khas suasana pedesaan. Kawasan pedesaan yang dikelola sebagai desa wisata 

biasanya memiliki lebih dari satu atau gabungan dari beberapa daya tarik wisata, 

misalnya gabungan dari agrowisata, wisata budaya, dan ecotourism dalam satu 

kawasan desa wisata. 

2.2.2.3. Konsep pengembangan desa wisata 

Menurut Pitana (2009), pembangunan dan pengembangan pariwisata secara 

langsung akan menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa 

berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bisa dampak positif 

maupun negatif. Bagi masyarakat, pengembangan pariwisata memiliki 

potensi manfaat yang sangat besar bagi ekonomi, sosial-budaya dan 

lingkungan. Namun terkadang sering terjadi pengembangan pariwisata 

yang salah justru membawa banyak kerugian bagi masyarakat lokal. 
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Adanya berbagai manfaat dan tantangan memberikan gambaran bahwa 

pengembangan pariwisata bagaikan mengelola api, dimana pengelola dapat 

memanfaatkanya untuk kemaslahatan masyarakat namun di satu sisi dapat 

menimbulkan kerugian jika pengelolaan yang dilakukan tidak efektif. Maka 

pelaksanaan pengembangan pariwisata harus terencana secara terpadu dengan 

pertimbangan-pertimbangan terutama terhadap aspek ekonomi dan sosial-budaya 

masyarakat lokal. Pada setiap tahapan pengembangan tersebut, pelaku pariwisata 

hendaknya dapat meminimalisasi sebanyak mungkin dampak negatif yang akan 

timbul serta berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian dan sosial-budaya 

masyarakat setempat. 

 

2.2.2.4. Konsep Dampak Ekonomi Pariwisata 

Wisatawan yang datang ke sebuah destinasi dalam jangka waktu tertentu, 

menggunakan sumber daya dan fasilitasnya biasanya mengeluarkan uang untuk 

keperluan tertentu, kemudian meninggalkan tempat tersebut untukkembali ke 

kotanya. “Jika wisatawan yang datang ke sebuah destinasi tersebut sangat banyak 

akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun 

tidak langsung. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun 

negatif” (Pitana, 2009). 

Pengelolaan pariwisata yang baik salah satunya dapat dicirikan dengan 

meningkatnya pendapatan masyarakat lokal. Pengelolaan ekowisata memberi 

ruang sekaligus dampak ekonomi berantai. Pitana, (2009) mengemukakan bahwa 

“dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi dikategorikan dalam 8 kategori 

yaitu: dampak terhadap penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan 
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kerja, distribusi manfaat atau keuntungan, kepemilikan, kesulitan dalam kontrol 

(ekonomi) masyarakat, pembangunan pada umumnya dan berdampak terhadap 

pendapatan pemerintah”. 

Mengingat ruang lingkup penelitian ini hanya pada tingkatan desa dengan 

instrumen dan metode penelitian yang terbatas, maka kajian mengenai dampak 

ekonomi yang dilakukan tidak terpaku pada 8 kategori dampak yang diajukan 

diatas. Dampak terhadap penerimaan devisa dan dampak terhadap distribusi 

manfaat tidak dikaji dalam penelitian ini. 

2.2.3. Pengembangan Pariwisata 

Menurut Demartoto (2009:33), “pengembangan pariwisata tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan di sektor 

lainnya”. Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi 

wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah 

potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). 

Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan 

nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata 

dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan 

masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.  

Pengembangan pariwisata menurut Swarbrooke (dalam Spillane, 2002:51-

62), merupakan “suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam 

penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk 

aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung 

akan kelangsungan pengembangan pariwisata”. Tujuan pariwisata menurut Sari 

(dalam Yoeti, 2008:7-8) adalah “memberikan dampak positif dan keuntungan 
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sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat, pemerintah, 

swasta, maupun bagi wisatawan”. Keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Penerimaaan devisa dapat diperbesar. 

2. Memperluas lapangan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja yang setiap 

tahunnya meningkat. 

3. Memperluas bidang usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat. 

4. Mendorong pembangunan daerah. 

Pengembangan pariwisata mempunyai dampak positif maupun negatif, maka 

diperlukan perencanaan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan 

(Spillane, 2002:51-62). Dampak positif, yang diambil dari pengembangan 

pariwisata meliputi: 

1. Penciptaan lapangan kerja, dimana pada umumnya pariwisata merupakan 

industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal 

atau peralatan. 

2. Sebagai sumber devisa asing. 

3. Pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual, disini pariwisata secara wajar 

cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri ke arah wilayah 

desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata disadari dapat menjadi dasar 

pembangunan regional. 

Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek 

wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk 

mengunjunginya.  
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Menurut Douglas G Pearce (dalam Santoso 2004:27) untuk pengembangan 

kepariwisataan harus ada unsur-unsur pengadaan (supply) yang meliputi :  

1. Atraksi  

Atraksi suatu obyek pariwisata dapat membangkitkan semangat bagi para 

wisatawan untuk datang di obyek wisata tersebut, atraksi dapat timbul dari 

keadaan alam, obyek buatan manusia, dan unsur pariwisata. Goa Kreo 

merupakan obyek wisata yang menawarkan berbagai macam atraksi, 

diantaranya adalah atraksi panjat pinang yang dilakukan oleh sekumpulan 

monyet dengan tujuan memberikan makan dan hiburan bagi pengunjung. 

Dengan adanya atraksi yang diberikan, harapannya akan menjadi nilai tambah 

bagi pengunjung untuk mengunjungi kembali obyek wisata.  

2. Perkembangan Transportasi  

Adanya transportasi membawa pengaruh perkembangan dan perubahan fisik 

dan mental yang bersangkutan. Majunya teknologi transportasi mempercepat 

waktu dalam menempuh jarak yang cukup jauh dengan fasilitas dan pelayanan 

menarik. Transportasi itu sendiri merupakan fasilitas yang harus ada disuatu 

obyek wisata, agar pengunjung merasa mudah dalam melakukan perjalanan 

wisata. Goa Kreo sendiri sejauh ini belum memiliki transportasi yang 

memadai, mengingat lokasi Goa Kreo yang masuk dalam kawasan desa dan 

jauh dari jalan utama, sehingga pengunjung yang datang pun harus mengakses 

dengan kendaraan pribadi. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan niat 

pengunjung untuk datang berkunjung ke Goa Kreo. 
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3. Akomodasi  

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan 

umum (hotel, motel, tempat pondokan) dan yang diadakan khusus perorangan 

untuk menampung menginap keluarga, kenalan, atau anggota perkumpulan 

tertentu. Tahun 2017 kawasan Goa Kreo resmi dibangun Home Stay, tujuan 

adanya home stay adalah untuk mempermudah dan menyediakan fasilitas 

penginapan bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana Goa Kreo. 

Akomodasi merupakan fasilitas umum yang harus disiapkan bagi pariwasa, 

mengingat pengunjung yang datang terdiri dari berbagai kota bahkan negara. 

4. Pengadaan fasilitas pelayanan  

Kebutuhan akan adanya fasilitas pelayanan makin komplek sejalan dengan 

makin banyaknya wisatawan yang datang. Perkembangan pertokoan dan jasa 

pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa 

kebutuhan sehari-hari, jasa perdagangan, jasa yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan.  

Dalam suatu obyek wisata tentu fasilitas pelayanan sangat diperlukan, karena 

hal ini menyangkut kebutuhan pengunjung yang berkunjung ke obyek wisata. 

Dengan adanya fasilitas pelayanan yang memadai, maka hal ini akan 

membawa kenyamanan dan kepuasan tersendiri bagi pengunjung, selain itu 

masyarakat setempat juga akan merasakan dampak dari adanya fasilitas ini, 

yaitu adanya semangat untuk membuka usaha dikawasan obyek wisata. 

5. Prasarana (infrastruktur)  

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan 

fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung akan 
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memberi manfaat kepada masyarakat setempat selain untuk pariwisata. 

Manfaat yang dirasakan tentunya tidak jauh dari kenyamanan dan keamanan. 

Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka pengunjung  tidak akan 

merasakan adanya hambatan selama melakukan perjalanan wisata. 

infrastruktur itu sendiri bisa berupa bangunan yang rapi, bersih, layak dan 

nyaman untuk dinikmati. 

Selain itu, dalam mengembangkan suatu kawasan wisata atau 

pengembangan sebuah objek wisata perlu memperhatikan beberapa hal. Menurut 

Pendit (2002:23) mengemukakan bahwa “dalam mengembangkan sebuah objek 

wisata, yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan unsur-unsur dalam 

pariwisata”. Kelengkapan unsur pariwisata menentukan kualitas dari objek wisata 

itu sendiri, maka unsur- unsur dari pariwisata itu adalah: 

1) Politik pemerintah: yang merupakan sikap pemerintah terhadap 

kepariwisataan yang ada. Sikap pemerintah ini hubungannya dengan 

dukungan pemerintah dalam pengembangan pariwisata untuk membangun dan 

mengembangkan pariwisata. 

2) Kesempatan belanja: tersedianya tempat belanja yang dibutuhkan wisatawan 

juga barang-barang khas tempat wisata. Tempat perbelanjaan ini sama dengan 

fasilitas pelayanan, dilengkapinya pariwisata dengan fasilitas pelayanan maka 

akan memberikan nilai tambah bagi pengunjung. Barang-barang khas itu 

sendiri berhubungan dengan cendra mata dan sesuatu yang hanya dimiliki 

obyek wisata.  

3) Promosi: merupakan tahap yang harus dilakukan oleh obyek wisata, tujuannya 

adalah agar obyek wisata dapat dikenal bagi seluruh kalangan masyarakat baik 
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dalam maupun luar kota. Promosi itu sendiri bisa dilakukan dengan berbagai 

cara, yaitu dengan memanfaatkan media cetak, media massa, media elektronik 

dan berbagai media lainnya. 

4) Harga: yaitu harga-harga barang, sarana dan prasarana yang ada. Harga yang 

dimaksud adalah harga tiket masuk, harga barang-barang di dalam obyek 

wisata itu sendiri. Dengan harga yang dapat dijangkau oleh pengunjung maka 

akan memberikan nilai tambah bagi pengunjung yang melakukan perjalanan 

wisata. 

5) Pengangkutan: meliputi keadaan jalan, alat angkut dan kelancaran transportasi 

di tempat wisata. Kelancaran trasnportasi sampai saat ini menjadi 

pertimbangan wisatawan dalam melakukan wisata, karena dengan sulitnya 

trasnportasi maka akan memakan biaya yang tidak sedikit. Sehingga perlu 

adanya pertimbangan yang matang bagi pengunjung sebelum melakukan 

perjalanan wisata. 

6) Akomodasi: Akomodasi, merupakan rumah sementara bagi wisatawa. Hal 

yang penting diperhatikan dari akomodasi adalah kenyamanan, pelayanan 

yang baik dan kebersihan sanitasinya. 

7) Atraksi: merupakan segala pertunjukkan yang mempunyai nilai manfaat untuk 

dilihat atau diperhatikan oleh pengunjung selama melakukan perjalanan 

wisata.   

8) Jarak dan waktu: berkaitan dengan lamanya waktu yang harus dikorbankan 

wisatawan untuk mencapai tempat wisata. Semakin cepat jarak tempuh untuk 

menuju obyek wisata maka akan memakan biaya yang tidak besar dibanding 

dengan jarak tempuh yang jauh dan sulit. Selain biaya, juga tenaga bagi 
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pengunjung. Maka tidak heran jika sebelum melakukan kunjungan wisata, 

pengunjung akan menanyakan lokasi dan jarak tempuh obyek wisata tujuan. 

Upaya dalam meningkatkan kepariwisataan dalam suatu daerah: 

a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata.  

b. Meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran . 

c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan (Wahab, 2003: 

44).  

 

Menurut Wahab (2003:40) ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada 

wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah ujuan wisata, dimana kedua hal 

tersebut dapat berupa alamiah atau buatan manusia, yaitu :  

a. Sumber-sumber alam, yang terdiri dari iklim, tata letak tanah dan 

pemandangan alam, unsur rimba yang melitputi hutan-hutan lebat, pohon-

pohon langka, dan sebagainya, kekayaan flora dan fauna yan terdiri dari  

tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan warna, kemungkinan 

memancing, berburu dan bersafari foto binatang buas, taman nasional dan 

taman suaka binatang buas dan sebagainya. Dan pusat-pusat kesehatan yan 

gterdiri dari sumber air mineral alami, sumber air panas untuk penyembuhan 

penyakit dan lain sebagainya.  

b. Hasil karya buatan manusia yang ditawarkan sebagai tujuan wisata. Wisata 

buatan ini harus mencakup beberapa aspek diantaranya sarana prasarana 

pariwisata, yang meliputi sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-jalur 

lalu lintas, sistem pembuangan limbah, sistem telekomunikasi dan kebutuhan 

pokok pola hidup seperti rumah sakit, apotek, bank, pusat-pusat perbelanjaan, 

rumah-rumah penata rambut, toko-toko bahan makanan, kantor-kantor 

pemerintah (polisi, penguasa setempat, pengadilan dan sebagainya), kedai 
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obat, toko-toko kacamata,warung-warung surat kabar, toko-toko buku, 

bengkel-bengkel kendaraan bermotor, pompa-pompa bensin dan lain-lain.  

c. Prasarana wisata yang meliputi tempat penginapan wisatawan, tempat 

menemui wisatawan, tempat-tempat rekreasi dan sport seperti fasilitas sport 

untuk musim dingin dan panas, hingga fasilitas perlengkapan sport darat dan 

air. 

d. Sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang: meliputi jalur transportasi 

meliputi pelabuhan udara, laut bagi negara-negara yang berbatasan dengan 

laut, sungai atau danau multinasional, keret api dan alat transportasi darat 

lainnya, kapal-kapal, sistem angkutan udara, angkutan di pegunungan dan lain-

lain.  

e. Sarana pelengkap, pada umumnya sarana ini meliputi gedung-gedung yang 

menjadi sumber produksi jasa-jasa yang cukup penting tetapi tidak mutlak 

diperlukan oleh wisatawan. Umumnya sarana pelengkap ini bersifat rekreasi 

dan hiburan seperti misalnya: gedung-gedung, sandiwara, bioskop, kasino, 

night club, kedai-kedai minum, warung-warung kopi, klub-klub dan lain-lain.  

f. Pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khas wisata yang sangat 

penting. Cara hidup masyarakat dalam bersikap, makan, pandangan hidup, 

kebiasaan, tradisi, adat istiadat semua itu menjadi kekayaan budaya yang 

menarik pengunjung.  

Menurut Pendit (2002:11) “parwisata harus ditegakkan di atas landasan 

prinsip-prinsip dasar yang nyata yang disebut dasar unsur atau dasasila yang 

meliputi politik, pemerintahan, perasaan ingin tahu, sifat ramah tamah, jarak 
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waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi 

serta kesempatan berbelanja”.  

Bagi suatu daerah yang ingin mengembangkan atau membangun industri 

pariwisata maka harus memperhatikan dasasila pariwisata sebagai landasan 

perhitungan bagi perencanaan sehingga industri pariwisata dapat memberi hasil 

yang maksimal bagi pembangunan daerah yang bersangkutan.  

 

2.2.4. Strategi Pengembangan Pariwisata 

 Strategi adalah cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut 

Learned (dalam Rangkuti 2008), “strategi merupakan alat untuk menciptakan 

keunggulan bersaing”. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah 

memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak. Sedangkan 

pengembangan adalah proses meningkatkan kualitas atau kuantitas dalam suatu 

kegiatan untuk tujuan tertentu.  

 Istilah pembangunan secara etimologik berasal dari kata bangun yang diberi 

awalan “pem-” dan akhiran “-an”. Kata bangun dalam Suryono (2010: 26) 

menyebutkan bahwa bangun mempunyai beberapa makna:  

a. Sadar atau siuman (aspek fisiologis)  

b. Bangkit atau berdiri sendiri (aspek perilaku)  

c. Dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan dari 

aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk).  

 Pada dasarnya pembangunan merupakan pendayagunaan potensi masyarakat 

semaksimal mungkin dengan jalan partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan 

dan keterampilan yang dimiliki. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses 
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perubahan yang terstruktur atau terencana yang dilakukan secara terus menerus di 

segala aspek dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan yang modernisasi dan 

lebih baik. 

 Strategi pengembangan berarti cara untuk meningkatkan kualitas dari 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pengembangan dilakukan 

berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki dari suatu objek agar bisa meningkatkan 

kualitas dari objek tersebut.  

 Pariwisata menjadi sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan 

sebagai sektor andalan, karena sebagai sebuah industri, pariwisata banyak 

membawa efek (multiplier effect) dalam pembangunan di berbagai sektor serta 

diyakini sebagai sebuah industri masa depan yang mampu meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. “Beberapa negara, kepariwisataan 

merupakan sektor penting sebagai katalisator perkembangan perekonomian, sebab 

industri pariwisata dipercaya dapat meningkatkan devisa negara (foreign 

exchanges) dan sekaligus dapat menyedot kesempatan kerja bagi masyarakat 

setempat” (Yoeti, 2008:34). Potensi merupakan sumber daya yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan kualitas atau pun kuantitas objek. Wisata Goa 

Kreo memiliki potensi yang unik dibanding wisata alam lainnya yang berada di 

Kota Semarang. 

Kebijakan pembangunan pariwisata merupakan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) republik Indonesia. 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pengembangan pariwisata di 

Indonesia. Sasaran pengembangan dalam Rencana Pembangunan Menengah 

(RPJM) Tahun 2004-2009 adalah: 
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Ketergantungan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat, 

semakin kokohnya NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan 

Bhineka Tunggal Ika, Semakin berkembangnya penerapan nilai baru 

yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional 

yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan. Dan 

meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.  

 

Dalam kegiatannya, pariwisata melibatkan banyak komponen yang saling 

berkaitan satu dengan yang lainya, seperti; jasa pelayanan pariwisata, sosial, 

ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan. Aktivitas pariwisata secara 

tidak langsung melibatkan kehidupan sosial baik itu masyarakat sebagai 

pengunjung (visitor) dan wisatawan (tourist) maupun penyedia objek pariwisata 

dan penerima wiatawan. Hubungan sosial masyarakat ini sangat berpengaruh pada 

perkembangan kepariwisataan. Semakin erat dan harmonis hubungan antara 

wisatawan dengan masyarakat penerima di daerah tujuan wisatawan, semakin 

cepat perkembangan pariwisatanya. Adanya kegiatan ini memberikan dampak 

yang berarti, yaitu masyarakat bisa berinteraksi dan bertransaksi dalam berbagai 

hal antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjalin hubungan yang sinergis dan 

saling menguntungkan antara wisatawan dan penerima wisatawan yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup serta kesejastraan 

masyarakat.  

“Masyarakat penerima wisatawan dapat terlibat secara langsung dan aktif 

dalam dunia pariwisata misalnya sebagai karyawan sementara atau tetap di industri 

penyedia jasa pelayanan pariwisata seperti; biro perjalanan wisata (travel agency), 

hotel, villa, bungalow, restoran, transportasi dan lain sebagainya” (Ismayanti, 

2009:1). Apabila rangkaian tenaga tersebut dilengkapi tenaga kerja pada industri 

penunjang pariwisata, seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir 
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dan sebagainya, maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi. Selisih 

tenaga kerja terampil di bidang pariwisata dengan jumlah tenaga kerja saat ini 

cukup besar, sehingga dibutuhkan tenaga ahli kepariwisataan.  

“Tenaga ahli yang memiliki wawasan luas, baik di bidang perencanaan, 

pengembangan, maupun pemasaran. Semuanya itu, baik tenaga terampil di industri 

maupun tenaga-tenaga ahli harus memiliki sikap yang benar-benar professional“ 

(Spillane,2002 : 30). 

Perkembangan industri pariwisata berpengaruh positif pada perluasan 

kesempatan kerja, walaupun khususnya bidang perhotelan bersifat padat 

karya. Namun demikian tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mereka yang 

memiliki keterampilan teknis dan manejerial. Untuk itu diperlukan 

pendidikan kejuruan yang efektif. Berhubung investasi yang dibutuhkan 

sangat besar (gedung, peralatan, tenaga ahli), maka ditinjau dari segi 

komersial semata-mata tidak menguntungkan (Spillane, 2002:34). 

 

Berkembangnya suatu daerah pariwisata suatu daerah tidak hanya 

membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat, tetapi juga menarik 

pendatangpendatang baru dari luar daerah, justru karena tersedianya lapangan kerja 

tadi, para pendatang itu tidak selalu memiliki sifat dan adat kebiasaan yang sama 

dengan penduduk setempat. Perlu diperhatikan juga, bahwa pekerjaan yang 

diperlukan di daerah-daerah pariwisata memiliki sifat yang agak khusus pula. 

Setidaknya memerlukan sikap dan keterampilan tertentu yang sering kali tidak 

memiliki penduduk setempat. Hal itu dengan sendirinya mendorong pihak industri 

untuk memperkerjakan tenaga-tenaga dari luar daerah guna mengisi kebutuhan 

mereka. Terutama jenis-jenis pekerjaan manejerial dengan upah lebih tinggi. Hal 

ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak seimbang bagi penduduk setempat. 

“Terdesaknya penduduk setempat dari jabatan-jabatan menghasilkan sikap negatif 
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terhadap keberadaan industri yang sangat lambat laun bisa menjalar menjadi sikap 

negatif terhadap turis secara keseluruhan” (Spillane, 2002:36). 

Pariwisata agar bisa berkembang dengan baik dan sebagaimana mestinya, 

maka harus memperhatikan strategi pengembangan dalam pengelolaan industri 

pariwisata. Berikut strategi pengembangan obyek wisata menurut beberapa ahli: 

1. Menurut Spillane (2002:40), ada lima unsur industri pariwisata yang sangat 

penting, yaitu : 

a. Attractions (daya tarik) 

Attractions dapat digolongkan menjadi site attractions dan event 

attractions. Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan 

lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata 

seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan event attractions 

adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau 

dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukan-

pertunjukan kesenian daerah. 

b. Facilities (fasilitas-fasilitas yang diperlukan) 

Fasilitas cenderung berorientasi opada daya tarik di suatu lokasi karena 

fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan 

wisata wisatawan memerlukan tidur, makan, dan minum oleh karena itu sangat 

dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan Support 

Industries yaitu toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan 

fasilitas rekreasi (untuk kegiatan). 
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c. Infrastructure (infrastructure) 

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau 

belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur perlu untuk 

mendorong perkembangan pariwisata. Infrastruktur dari suatu daerah 

sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal 

disana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. 

Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk 

menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata. 

d. Transportations (transportasi) 

Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan 

sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu 

perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun 

laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis 

gejala-gejala pariwisata. 

e. Hospitality (keramahtamahan) 

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal 

memerlukan kepastian jaminan keamanan, khususnya untuk wisatawan asing 

yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka 

datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus 

disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu 

dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama 

perjalanan wisata. 

2. Menurut Yoeti (2008: 170), wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan 

sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. 
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Oleh karena itu sebelum seorang wisatawa melakukan perjalanan wisatanya, 

terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti 

berikut:  

a. Fasilitas transportasi 

b. Fasilitas akomodasi 

c. Fasilitas Catering Service  

d. Obyek dan atraksi wisata  

e. Aktivitas rekreasi  

f. Fasilitas pembelanjaan  

g. Tempat atau toko  

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus 

diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan 

mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat 

memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikan rupa. 

1. Menurut Nurdiyansah (2014:28), Penawaran pariwisata sangat berkaitan dengan 

unsur-unsur yang terdapat dalam pariwisata tersebut dan akan meningkatkan 

kemajuan pengembangan pariwisata tersebut, atau dengan kata lain untuk 

menawarkan pariwisata harus memiliki rantai kegiatan pariwisata pada obyek 

tersebut, unsur-unsur tersebut antara lain: 

a. Promosi untuk memperkenalkan obyek wisata 

b. Transportasi yang lancar 

c. Kemudahan keimigrasian atau birokrasi 

d. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman 

e. Pemandu wusata yang cakap 



85 
 

 
 

f. Panawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dengan tarif harga yang 

wajar 

g. Kondisi kebersihan dan lingkungan hidup 

2. Berdаsаrkаn Keputusаn Menteri Pаriwisаtа, Pos dаn Telekomunikаsi 

Nomor.5/UM.209/MPPT-89 tentаng Pedomаn Penyelenggаrааn Sаptа Pesonа.  

“Sаptа Pesonа didefinisikаn sebаgаi kondisi yаng hаrus diwujudkаn dаlаm 

rаngkа menаrik minаt wisаtаwаn untuk berkunjung kesuаtu dаerаh аtаu wilаyаh 

di negаrа Indonesiа. Sаptа Pesonа terdiri dаri tujuh unsur yаitu аmаn, tertib, 

bersih, sejuk, indаh, rаmаh, dаn kenаngаn”. Sehubungаn dengаn meningkаtnyа 

kinerjа pembаngunаn pаriwisаtа, mаkа Progrаm Sаptа Pesonа kemudiаn 

disempurnаkаn dаn menjаdi jаbаrаn konsep Sаdаr Wisаtа sebаgаimаnа tertulis 

dаlаm Pedomаn Kelompok Sаdаr Wisаtа (2012:12-16). Pаdа buku pedomаn ini, 

setiаp unsur sаptа pesonа di definisikаn sebаgаi berikut: 

1. Keamanan  

Keamanan merupakan suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata 

atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut 

dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan 

ke daerah tersebut. “Keamanan adalah apabila wisatawan akan senang 

berkunjung kesuatu tempat apabila merasa aman, nyaman, tentram, tidak 

takut, dan ter lindung dari kejahatan” (Bakaruddin 2008:82). Wisatawan akan 

senang berkunjung kesuatu tempat apabila merasa aman, tentram, tidak takut, 

terlindung dan bebas dari: 

a. Bebasdari tindak kejahatan, kekerasan ancaman, seperti kecopetan, 

pemerasan penodongan, penipuan dan lain sebagainya. 
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b. Bebas dari penyakit menular dan penyakit berbahaya lainya 

c. Terhindar dari kecelakaan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang 

kurang baik, seperti kendaraan, peralatan, untuk makanan dan minuman, 

lift, alat perlengkapan atau rekreasi atau olahraga. 

d. Bebas dari Gangguan oleh masyarakat, antara lain berupa pemaksaan oleh 

pedagang asongan tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang 

tidak bersahabat dan lain sebagainya. 

Jadi keamanan yang dimaksudkan suatu kondisi yang memberikan 

suasana tentram bagi wisatawan, bebas dari rasa takut dan tidak khawatir 

akan keselamatan jiwa, raga dan harta milik, bebas dari ancaman, 

gangguan dan tidakan kekerasan. 

2. Ketertiban  

Merupakan suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi 

pariwisata/daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang 

tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta 

efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan 

dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Kondisi 

yang tertib merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang 

termaksud wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang 

teratur, rapi dan rancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam 

semua segi kehidupan masyarakat, misalnya: 

a. Lalu lintas tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan 

berangkat tepat waktu. 
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b. Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untuk 

mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan. 

c. Bangunan, dan lingkungan ditata teratur dan rapi. 

d. Pelayananya dilakukan secara baik dan tepat. 

e. Informasi yang benar dan tidak membingungkan. 

f. Terdapat transportasi yang memadai untuk menuju obyek wisata. 

3. Kebersihan  

Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di 

daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat sehingga 

memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan 

perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Sesuai yang dikemukakan 

oleh (Bakaruddin 2009:84) bersih merupakan satu keadaan atau kondisi 

lingkungan yang menampilkan suasana bebas kotoran, sampah, limbah, 

penyakit dan pencemaran. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan antara lain:  

a. Menyediakan tempat sampah sehingga pengunjung tidak membuang 

sampah sembarangan. 

b. Menjaga kebersihan lingkungan objek wisata. 

c. Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara. 

d. Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis. 

e. Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang 

bersih, dan; 

f. Pakaian dan penampilan petugas yang bersih dan rapi, dan tidak 

mengeluarkan bau tidak sedap, lain sebagainya. 
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4. Kesejukan 

Suatu kondisi di daerah tujuan wisata yang mencerminkan 

keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman 

bagi wisatawan dalam melakukan kunjungannya ke daerah tersebut. 

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan antara lain:  

a. Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon. 

b. Memelihara penghijauan di lingkungan objek wisata. 

c. Menjaga kondisi sejuk dalam berbagai area di daerah tujuan wisata.  

d. Membentuk perkumpulan yang tujuan memelihara kelestarian 

lingkungan. 

5. Keindahan  

Suatu kondisi di daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan 

yang indah dan menarik dan memberikan kesan yang mendalam bagi 

wisatawan sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta 

mendorong promosi ke pasar wisata yang lebih luas. Bentuk Aksi yang 

perlu diwujudkan antara lain:  

a. Menjaga objek wisata dalam tatanan yang estetik, alami dan harmoni. 

b. Menata lingkungan secara teratur. 

c. Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh. 

d. Menyediakan tempat bersantai keluarga agar pengunjung dapat 

beristirahat. 
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6. Keramahan 

Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat 

di destinasi pariwisata yang mencerminkan suasana yang akrab dan 

terbuka. Bentuk Aksi yang perlu diwujudkan:  

a. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik serta selalu membantu 

wisatawan. 

b. Memberi informasi yang jelas. 

c. Pemanfaatan teknologi sebagai media informasi yang lengkap bagi 

calon wisatawan. 

d. Melengkapi media papan petunjuk bagi pengunjung agar merasa 

nyaman saat berkunjung. 

7. Kenangan  

Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan 

dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang 

diperolehnya. Kenagan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan 

tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin 

diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman 

berpariwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang indah dan 

menyenangkan, kenagan yang indah ini dapat pula diciptakan antara lain: 

a. Akomodasi yang nyaman, bersih dan sehat, pelayanan yang cepat, 

tepat dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam 

bentuk dan gaya bangunan serta dekorasinya. 

b. Atraksi seni budaya daerah yang khas dan mempesona baik itu berupa 

seni tari, seni suara, berbagai macam upacara. 
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c. Makanan dan minuman khas yang lezat, dengan penampilan dan 

penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupakan salah 

satu daya tarik yang kuat dapat dijadikan jati diri (identitas) bangas. 

d. Cenderamata yang mungil yang mencerminkan cirri-ciri yang khas 

daerah, bermutu tinggi, mudah dibawa, dan dengan harga yang 

terjangkau, mempunyai arti tersendiri dan dijadikan bukti atau 

kenangan dari kunjungan seseorang kesuatu tempat /daerah. 

3. Strategi pembangunan menurut Tangkilisan (2002: 37)  

  Program pembangunan pariwisata dapat diprioritaskan sebagai bagian 

terpenting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, menengah dan 

jangka pendek dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini meliputi : 

1. Pengembangan perwilayahan, pengelompokan obyek dan daya tarik wisata. 

2. Pengembangan produk wisata. 

3. Pengembangan jaringan transportasi atau aksesibilitas antar kawasan, daerah 

dan internasional. 

4. Pengembangan pusat jaringan publik. 

 Pada ayat (5) dijelaskan dalam mewujudkan visi pembangunan 

kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 

(empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan: 

a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, 

berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan 

masyarakat. 

b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan dan mancanegara. 
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c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan 

usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. 

d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber 

daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien 

dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang 

berkelanjutan. 

Sektor pariwisata khususnya wisata alam dalam suatu daerah menjadi 

sektor yang potensial untuk terus dikembangkan. Pada sektor wisata di Kota 

Semarang terdapat wisata alam yaitu Goa Kreo yang sangat berpotensi untuk 

menjadi wisata bagi wisatawan lokal maupun asing yang ingin belajar mengenai 

budaya dan adat istiadat sekaligus untuk berlibur. Selain meningkatkan kawasan 

wisata Goa Kreo, pengembangan ini juga dapat meningkatkan kegiatan industri 

kecil yang berada di kawasan wisata Goa Kreo. Yaitu terbentuknya usaha kecil 

seperti berdagang, souvenir, kuliner hingga munculnya spot alternatif baru seperti 

Speedboat, dan spot foto. Sehingga pengunjung yang mengunjungi wisata Goa 

Kreo merasa terpenuhinya kebutuhan wisata yang diinginkan, yaitu melihat 

keindahan alam melalui jembatan wisata Goa Kreo, belajar budaya dan adat istiadat 

hingga mengabadikan momet terbaik yang didapatkan saat berkunjung. 

Berdasarkan beberapa pendapat strategi dalam upaya pengembangan 

pariwisata, dan berdasarkan kondisi di lapangan yaitu Obyek Wisata Goa Kreo, 

maka penilis menentukan strtategi pengembangan pariwisata sebagai beriku: 

1. Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata menurut Undang-undang Republik Indosensia No. 10 tahun 

2009 tentang kepariwisataan, yaitu segala sesuatu yang memiliki 
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keunikan,kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan 

wisatawan. Obyek Wisata Goa Kreo merupakan tujuan wisata yang memiliki 

daya tarik tersendiri, baik berupa keindahan alam, segrombolan kera, atraksi 

rutin, hingga makanan Khas desa Kandri yang dapat dinikmati oleh wosatawan 

saat berkunjung.  

2. Fasilitas Pariwisata 

Fasilitas wisata merupakan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan 

oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Fasilitas-fasilitas ini meliputi 

fasilitas penunjang pariwisata, yaitu akomodasi, fasilitas kebutuhan akan 

Support Industries yaitu toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah 

festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan). 

3. Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan yang dirasakan oleh 

wisatawan, hal ini terkait dengan mudah dan sulitnya seseorang dalam 

mencapai lokasi yang ingin dituju dari sistem transportasi yang diterapkan. 

Adanya obyek wisata, maka diperlukan transportasi yang memadai agar dapat 

menarik wisatawan lokal maupun internasional. Maka perlu diperhatikan 

dalam beberapa hal, yaitu; jalan yang lebar, kondisi jalan yang aman bagi 

pengunjung, penerangan, pengoptimalan lahan parkir, dan petunjuk arah. 

4. Keramah Tamahan 

Keramah tamahan hubungannya dengan keterlibatan langsung terhadap 

masyarakat.  Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka 

kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan, khususnya untuk wisatawan 
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asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan 

mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan 

harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata 

perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama 

perjalanan wisata. 

5. Dukungan Pemerintah  

Obyek Wisata akan berjalan sebagai mana mestinya apabila didukung juga 

dengan birokrasi. Birokrasi ini hubunganya dengan kebijakan pemerintah yang 

memberikan kemudahan dalam pengembangan sektor pariwisata. Dukungan 

pemerintah diwujudkan melalui bantuan secara langsung maupun memberikan 

peluang kepada pengelola untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki obyek 

wisata. Dukungan ini bisa berupa perbaikan jalan jika terdapat jalan yang 

masih rusak, perbaikan obyke wisata, pengadaan fasilitas pendukung obyek 

wisata dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengembangan obyek 

wisata. 

6. Promosi Pariwisata 

Promosi merupakan media untuk memperkenalkan obyek wisata kepada 

masyarakat agar mau berkunjung. promosi bisa dilakukan dengan 

memanfaatkan media berbayar maupun yang gratis. Sejauh ini kota semarang 

menggunakan media promosi dengan pemasangan pamflet di jalan-jalan besar 

dengan tujuan agar bisa dilihat oleh masyarakat yang lewat. Selain itu media 

promosi yang lebih efektif adalah melalui media sosial, baik itu melalui web 

maupun media online lainnya.  
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2.2.5. Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

2.2.5.1.Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor-faktor berupa daya tarik wisata yang 

meliputi kekuatan dan kelemahan dalam menarik wisatawan di Obyek Wisata 

Goa Kreo. Analisis faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan 

dilakukan untuk mengetahui kondisi obyek wisata tersebut secara internal.  

Menurut Robinson (dalam Ramadhan 2017), kekuatan merupakan sumber 

daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu 

perusahaan yang membuat perusahaan relative lebih unggul dibandingkan 

pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. 

Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau 

lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap 

pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan peanggan 

secara efektif.  

 

2.2.5.2.Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berupa daya tarik wisata yang meliputi 

peluang dan ancaman dalam menarik wisatawan di Obyek Wisata Goa Kreo. 

Analisis eksternal yang meliputi peluang dan ancaman dilakukan untuk 

mengetahui posisi daerah dalam berhadapan dengan lingkungan eksternalnya.  

Menurut Robinson (dalam Ramadhan 2017), “peluang merupakan situasi utama 

yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan, sedangkan ancaman 

adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu 

perusahaan”.  

2.2.6. Sosial Ekonomi Masyarakat 

Sosial ekonomi masyarakat adalah suatu keadaan atau kedudukan yang 

diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur 

sosial ekonomi masyarakat, beberapa faktor yang sering diikut sertakan oleh 
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beberapa ahli dalam melihat kondisi sosial ekonominya, yakni antara lain 

perumahan, kesehatan, dan sosialisasi dalam masyarakat. Banyak aspek yang dapat 

menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya, perdesaan, 

seperti pendapatan yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok 

sehari - hari, pendidikan yang rendah, sehingga tidak dapat mengangkat martabat, 

dan perumahan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Kedudukan sosial 

ekonomi meliputi tiga faktor, pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Dalam hal 

ini biasanya disebut sebagai stratifikasi sosial masyarakat berdasarkan ekonomi 

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal 

dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu 1) Dampak 

terhadap penerimaan devisa. 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat. 

3) Dampak terhadap kesempatan kerja. 4) Dampak terhadap harga-harga. 

5) Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan. 6). Dampak 

terhadap kepemilikan dan kontrol. 7). Dampak terhadap pembangunan pada 

umumnya. 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah (Pitana, 2009:80-

81). 

 

Pariwisata mempunyai dampak terhadap negara yang dikunjungi maupun 

terhadap masyarakat lokal. Dampak tersebut ada yang berpengaruh secara positif 

dan ada yang berpengaruh secara negatif. Dampak-dampak tersebut di antaranya 

adalah sebagai berikut. 

1.  Dampak terhadap penerimaan devisa 

Adanya pariwisata di suatu wilayah akan mendatangkan para wisatawan dari 

dalam maupun dari luar wilayah tersebut atau bahkan akan mendatangkan para 

wisatawan dari luar negara yang bersangkutan. Masuknya turis asing dari luar 

tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada kenaikan devisa negara. 
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2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat 

Dalam bidang ekonomi, sektor pariwisata tersebut akan meningkatkan 

pendapatan pada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan 

meningkat. 

3. Dampak terhadap kesempatan kerja 

Dengan adanya sektor pariwisata, masyarakat dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan baru sehingga angka pengangguran akan semakin berkurang. Namun 

ada sisi negatif dari dampak terhadap kesempatan kerja pada masyarakat ini 

yaitu jenis pekerjaan yang ditemukan biasanya adalah jenis pekerjaan musiman. 

Jadi biasanya pekerja musiman ini hanya bekerja pada saat tertentu saja dan 

tidak ada jaminan pekerjaan untuk bekerja pada waktu berikutnya atau 

setelahnya. 

4. Dampak terhadap harga-harga 

Dengan adanya sektor pariwisata di suatu wilayah akan meningkatkan harga-

harga barang  kebutuhan masyarakat yang tentunya akan merugikan terhadap 

masyarakat. Kenaikan harga tersebut dapat terjadi karena adanya peningkatan 

permintaan untuk layanan dan barang dari wisatawan-wisatawan yang datang 

berkunjung. 

5. Dampak terhadap pembangunan 

Untuk menarik wisatawan atau untuk meningkatkan minat wisatawan untuk 

datang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata pemerintah melakukan 

berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah upaya yang dilakukan di 

bidang pembangunan yang berhubungan dengan pariwisata, seperti 
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pembangunan hotel, bandar udara, dan sebagainya. Pembangunan tersebut 

akibatnya adalah negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sehingga 

biaya yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan lain berkurang untuk 

melakukan pembangunan tersebut. 

Dampak lainnya dari pariwisata adalah meningkatnya polusi, air, udara, 

kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan alam. Maka dari itu peranan 

masyarakat setempat untuk terus meningkatkan daya tarik dari para wisatawan 

adalah dengan memelihara dan melestarikan alam lingkungannya. 

Dampak Wisata Goa Kreo pada bidang ekonomi yaitu telah menciptakan 

kesempatan-kesempatan kerja baru, meningkatkan tingkat pendapatan dan 

kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Dampak 

pada bidang sosial adalah, pariwisata yang meningkatkan interaksi sosial antara 

masyarakat setempat dengan wisatawan yang multikultural telah memberikan 

pengaruh pada gaya hidup serta norma-norma sosial tertentu masyarakat Kandri. 

Dampak dari pembangunan pariwisata tersebut telah menimbulkan 

perubahan pada pola perilaku masyarakat terhadap pendidikan ke arah yang lebih 

baik, kehidupan ekonomi yang lebih baik dengan terciptanya peluang kesempatan 

pekerjaan baru. 

 

2.3. Kerangka Berfikir 

Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu program yang sangat 

penting dalam mencapai target pembangunan yang baik. Pengembangan sektor 

pariwisata secara optimal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
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pendapatan daerah. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan 

mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial, 

dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola 

dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan 

atau bahkan merugikan masyarakat. Sejak Obyek Wisata Goa Kreo dibangun 

belum terlalu banyak potensi yang dikelola secara baik.  

Pengelolaan obyek wisata tersebut adalah salah satu kunci untuk 

mengembangkan kawasan dan menarik para wisatawan untuk berkunjung. Namun 

jika pengelolaan obyek wisata tersebut kurang optimal, maka akan sulit untuk 

mendatangkan wisatwan untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut.  

Pengembangan dan pengelolaan Obyek Wisata Goa Kreo belum 

mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Semarang, sehingga 

membuat obyek wisata ini kurang diminati oleh wisatawan. Meskipun terjadi 

peningkatan jumlah wisatawan di obyek wisata tersebut, namun pendapatan Obyek 

Wisata Goa Kreo cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Jika dilihat dari 

peran pemerintah, Pemerintah Daerah Kota Semarang telah meningkatkan 

pendapatan sektor pariwisata untuk mengembangkan fasilitas obyek-obyek wisata 

yang dimiliki termasuk Obyek Wisata Goa Kreo. Akan tetapi belum terlihat adanya 

pengelolaan dan perbaikan dalam obyek wisata tersebut. 

Untuk itu peneliti merumuskan masalah berdasarkan kerangka berfikir 

yang akan dilakukan penelitian di Obyek Wisata Goa Kreo, seperti pada gambar 

dibawah ini: 
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Strategi Pengembangan 

Obyek Wisata: 

1. Daya Tarik Wisata 

2. Fasilitas Pariwisata 

3. Aksesbilitas 

4. Keramah Tamahan 

5. Dukungan Pemerintah 

6. Promosi Pariwisata 

 

Permasalahan wisata di Goa Kreo: 

1. Minimnya penerangan jalan menuju obyek wisata Goa Kreo 

2. Kebersihan toilet yang tidak terurus dengan baik 

3. Banyaknya pohon disekitar obyek wisata belum mampu mengatasi panasnya 

terik matahari 

4. Penataan ruang pada obyek wisata yang masih belum terkonsep 

5. Pemasaran yang dilakukan belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung 

6. Pemanfaatan teknologi sebagai media informasi yang masih minim 

7. Jumlah pengunjung yang mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak 

menentu selama 3 tahun terakhir  

 

 

Kontribusi terhadap sosial ekonomi masyarakat 

kawasan Obyek Wisata Goa Kreo 

 
Gambar 2.1: Kerangka Berfikir 

 

Analisis SWOT 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1.  Simpulan 

Dari hasil penelitian mengenai strategi pengembangan Wisata Goa Kreo, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Goa kreo memiliki 5 potensi daya tarik yang belum dikembangkan secara 

optimal, yaitu pesona alam, atraksi rutin, kekayaan flora fauna langka dan adat 

istiadat, keberadaan monyet ekor panjang yang liar namun jinak, dan sejarah 

islam.  

2. Fasilitas yang ada pada Goa Kreo bisa dikatakan belum mendukung secara 

optimal karena masih banyak faslitas yang tidak dirawat dengan baik karena 

terkendala jarak pengelola dengan lokasi dan kesadaran pengunjung yang 

kurang peduli terhadap lingkungan. 

3. Aksesbilitas Goa Kreo sampai saat ini belum ada transportasi umum yang bisa 

membawa pengunjung ke lokasi Goa Kreo karena terkendala jarak dan lokasi.   

4. Keramah tamahan masyarakat dalam berinteraksi dengan pengunjung masih 

belum baik, karena masyarakat masih mengedepankan bisnis daripada menjalin 

hubungan baik dengan pengunjung. Hal ini terjadi karena latar belakang 

masyarakat yang membuka usaha di kawasan Goa Kreo adalah buruh pabrik dan 

hanya berjualan di hari sabtu dan minggu saja. 

5. Peran pemerintah sejauh ini yaitu membuat perencanaan, melakukan 

pembangunan fasilitas,  perbaikan pariwisata, dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk sadar wisata. Hingga saat ini, pemerintah Goa Kreo masih 

mengalami kendala dalam me ngajukan usulan program karena kendala biaya. 

194 
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Selain itu pemerintah masih mengalami kesulitan dalam memberikan stimulus 

kepada masyarakat terhadap pentingnya sadar wisata. 

6. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dibidang promosi menjadi kendala 

tersendiri bagi Goa Kreo, sehingga perlu adanya minimal satu orang khusus yang 

menangani dibidang promosi.  

7. Secara keseluruhan, kekuatan yang dimiliki Goa Kreo adalah Goa Kreo 

merupakan obyek wisata alam yang mengusung misi sosial. Sehingga dengan 

harga yang relatif murah pengunjung akan mendapatkan empat keuntungan 

sekaligus, yaitu pesona alam yang indah, menemukan kekayaan flora dan fauna 

langka, berinteraksi dengan perkumpulan monyet ekor panjang yang liar tapi 

jinak, dan belajar mengenai sejarah Islam. Selain ke empat keuntungan yang 

diperoleh, setiap hari minggu pengunjung juga akan mendapatkan tontonan 

gratis berupa atraksi panjat pinang yang dilakukan oleh sekumpulan kera.  

8. Secara keseluruhan, kelemahan yang dimiliki Goa Kreo ada pada fasilitas dan 

aksesbilitas pariwisata yang tidak terawat, sehingga menimpulkan ketidak 

nyamanan pengunjung selama berada di Goa Kreo. 

9. Secara keseluruhan, peluang yang ada di Goa Kreo yaitu ada pada potensi 

pariwisata yang masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik. 

Mulai dari penambahan fasilitas dan aksesbilitas pariwisata, pengemasan atraksi 

pariwisata, dan pemanfaatan lahan kosong sebagai area taman. 

10. Secara keseluruhan, ancaman yang dimiliki Goa Kreo yaitu persaingan daya 

tarik obyek wisata lainnya di Kota Semarang, keterbatasan sumber daya manusia 

yang ahli dibidang promosi, ketidak sadaran masyarakat terhadap wisata, dan 

keterbatasan dana dalam mendukung pembangunan Goa Kreo. 
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11. Berdasarkan analisis internal, maka diperoleh kekuatan terbesar adalah harga 

tiket masuk yang tergolong murah dengan besaran 0,160. Kelemahan paling 

besar adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola promosi, 

sebesar 0,168. 

12. Berdasarkan analisis eksternal maka diperoleh peluang terbesar adalah 

pemanfaatan sosial media sebagai sarana promosi, dengan besaran 0,152. 

Sedangkan ancaman tersebasar yang dihadapi Goa Kreo adalah persaingan daya 

tarik yang dimiliki oleh obyek wisata lainnya di Kota Semarang, sebesar 0,158. 

13. Berdasarkan matriks IE didapat bahwa Goa Kreo berada pada kuadran I yaitu 

tumbuh dan membangun. 

14. Perumusan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT dihasilkan 

16 strategi yang bisa diterapkan baik oleh pengelola UPTD Goa Kreo maupun 

Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 

 

6.2.  Saran  

Adapun saran yang bisa disampaikan bagi beberapa pihak dari hasil 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pengelola UPTD Goa Kreo 

a. UPTD Goa Kreo dapat meningkatkan daya tarik dengan memanfaatkan 

potensi yang ada sebagai produk unggulan wisata. 

b. Fasilitas yang ada perlu segera ditindak lanjuti apakah harus diperbaiki, 

dirawat, ditambah, atau diperbanayak untuk kenyamanan dan keamanan 

pengunjung. 
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c. Perlu adanya perhatian khusus mengenai aksesbilitas pariwisata yang 

mendukung seperti jalan setapak di area wisata. 

d. Mulai melakukan pendekatan personal dengan masyarakat terutama yang 

membuka usaha di kawasan Goa Kreo agar tercipta hubungan yangsinergi 

antara pengelola dan masyarakat, sehingga pengunjung merasa nyaman. 

e. Menjalin kerjasama dan tebuka dengan pemerintah mengenai 

perkembangan Goa Kreo, sehingga pemerintah dapat mengupayakan 

kebutuhan Goa Kreo demi kelancaran tujuan wisata. 

f. Mengupayakan adanya sumber daya manusia yang ahli dalam bertanggung 

jawab dibidang promosi, sehingga pengunjung dapat dengan mudah 

memperoleh informasi mengenai Goa Kreo. 

2. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Goa Kreo 

a. Mendukung penuh dalam menampilkan daya tarik wisata.  

b. Merealisasikan kebutuhan pariwisata, yaitu dalam hal membangun fasilitas 

dan aksesbilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan pariwisata dan 

anggaran yang ada.  

c. Ikut berperan dalam membangun pola fikir masyarakat untuk sadar wisata 

dengan cara bekerjasama dengan pengelola Goa Kreo dan Pokdarwis di 

Goa Kreo. 

d. Mendukung penuh perkembangan Goa Kreo dan ikut andil dalam 

merencanakan program-program yang berhubungan dengan 

pengembangan Goa Kreo. 
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e. Memberikan kesempatan pada Goa Kreo untuk melakukan promosi dan 

mendukung seluruh upaya promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola 

Goa Kreo. 

3. Bagi Masyarakat Sekitar Goa Kreo 

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan: 

a. Masyarakat sekitar ikut berperan serta dalam pengembangan Obyek Wisata 

Goa Kreo. 

b. Ikut dalam melakukan promosi pariwisata. 

c. Memanfaatkan dengan sebaik mungkin adanya fasilitas pelatihan 

ketrampilan dari pemerintah. 

d. Menerapkan 3S yaitu Senyum, Salam dan Sapa kepada sesama pedagang 

maupun pengunjung. 

e. Ramah terhadap semua pengunjung yang datang ke Goa Kreo. 

4. Bagi Pengunjung Obyek Wisata Goa Kreo 

Bagi pengunjung, diharapkan: 

a. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian fasilitas pariwisata di Goa Kreo, 

seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencoret-coret 

bangunan Goa Kreo. 

b. Tidak mengganggu perkumpulan monyet ekor panjang. 

c. Berhati-hati dan menjaga sikap dalam perjalanan wisata di Goa Kreo. 

d. Segera melaporkan hal-hal yang tidak nyaman dan tidak layak kepada 

petugas Goa Kreo, agar segera ditangani demi kenyamanan bersama. 
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