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ABSTRAK 
 

Utomo, Adhityo Budi. 2007. Peranan Pengembangan Obyek Wisata Dataran 
Tinggi Dieng Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Desa Dieng Kulon 
Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang. 108 hal. 
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Industri pariwisata merupakan penggerak utama dalam meningkatkan 
kondisi sosial ekonomi di sebuah negara yang sedang berkembang.  Pembangunan 
dunia pariwisata dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang 
pembagunan suatu daerah. Sektor kepariwisataan perlu mendapat penanganaan 
yang serius, karena kepariwisataan merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas 
wilayah yang saling terkait, diantaranya dengan sektor industri, pengembangan, 
pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial ekonomi, politik, keamanan serta 
lingkungan. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana 
pengembangan obyek wisata yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banjarnegara, 2). Bagaimana peranan pengembangan obyek wisata terhadap 
kondisi sosial ekonomi penduduk Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten 
Banjarnegara.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan 
obyek wisata yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara 
pada tahun 2004 sampai dengan 2006 serta bagaimana peranan pengembangan 
objek wisata terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk Dieng Kulon Kecamatan 
Batur Kabupaten Banjarnegara. 

Beberapa manfaat diperoleh dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. 
baik yang bersifat akademis maupun non akademis, yaitu sebagai masukan bagi 
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap upaya pengembangan dan 
mempromosikan kawasan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng sebagai daerah 
tujuan wisata serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal 
ini ilmu Geografi Pariwisata.    

Penelitian ini menggunakan berbagai metode, antara lain menggunakan 
metode populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepada pengelola obyek 
wisata yang berjumlah 19 orang, sedangkan keluarga penduduk Desa Dieng 
Kulon yang berjumlah 430 KK dan penjual yang berdagang disekitar obyek 
wisata yang berjumlah 135 KK. Penelitian ini juga menggunakan metode 
proportional sampling. Sampel diambil 20%, sehingga sampel penduduk 
berjumlah 86 KK, sedangkan untuk penjual berjumlah 27 KK. Penelitian ini 
menggunakan 2 variabel, pertama variabel bebas berhubungan dengan 
pengembangan obyek wisata, meliputi: atraksi, aksesibilitas, akomodasi, fasilitas 
dan pelayanan dan infrastruktur kepariwisataan,pengelolaan dan aktivitas 
penduduk. Kedua adalah variabel tergantung berhubungan dengan kondisi sosial 
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ekonomi, meliputi: jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, pendidikan. Pengolahan 
data menggunakan metode anallisis data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Dieng Kulon Kecamatan 
Batur Kabupaten Banjarnegara dimana pariwisata merupakan salah satu faktor 
yang telah mendorong kepada kenaikan pendapatan perkapita penduduk 
Pengembangan kepariwisataan yang dilakukan adalah dengan menyediakan atau 
meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, 
misalnya pembangunan jalan, fasilitas pelayanan umum (toko, masjid, MCK, 
kantor polisi dan lain-lain), akomodasi dan sebagainya. Setelah usaha 
pengembangan pariwisata dilakukan berdampak pada peningkatan kunjungan 
wisatawan. Masyarakat sekitar kemudian memanfaatkan situasi itu untuk 
melakukan usaha ekonomi yang bentuknya bermacam-macam misalnya : 
berdagang atau pengusaha. Masyarakat mengalami peningkatan pendapatan dan 
taraf hidupnya pun meningkat 

Pendapatan tiap KK pada tahun 2004 adalah Rp. 6.000.000,00 sedangkan 
pendapatan tiap KK pada tahun 2005 adalah Rp. 6.600.000,00 terjadi peningkatan 
pendapatan antara tahun 2004-2005  sebesar Rp. 600.000,00 atau dengan kata lain 
meningkat 10 %. Sedangkan pendapatan tahun 2006 adalah sebesar Rp. 
7.500.000,00 mengalami peningkatan dari pada tahun 2005 yang hanya sebesar 
Rp. 6.600.000,00 atau dengan kata lain meningkat 13,63 %. 

Rata-rata pendapatan penduduk setempat Rp. 1.311.500,00 (perbulan), 
pendapatan yang diperoleh tersebut termasuk kelompok sedang. Rata-rata 
pendapatan suami sebesar Rp. 822.200,00. Rata-rata pendapatan istri sebesar Rp. 
489.300,00.Penjual yang berada disekitar obyek wisata rata-rata pendapatan 
pekerjaan suami sebesar Rp 798.518,00. Pendapatan istri sebesar Rp 404.814, 
rata-rata pendapatan keluarga penjual Rp 1.203.333,00 (perbulan).   

Peningkatan pendapatan juga memicu perkembangan pemikiran 
masyarakat. Mereka mulai memikirkan masalah pendidikan. Masyarakat desa 
Dieng Kulon yang umumnya lulusan SD dan sebagian kecil lulusan akademi/PT 
mulai memperhaitikan masalah pendidikan anak-anak mereka. Banyak dari 
mereka yang kemudian mampu menyekolahkan nak-anak mereka sampai ke 
jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). 

 Kesimpulan bahwa pengembangan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng 
yang dilakukan Dinas Pariwisata Banjarnegara, dengan pembangunan sarana dan 
prasarana yang mendukung kepariwisataan memberikan pengaruh terhadap 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa Dieng Kulon. Pengembangan 
obyek wisata itu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk dan 
berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan penduduk setempat.   

Saran yang diajukan adalah perlu adanya penyuluhan-penyuluhan yang 
mengarah pada pengelolaan pengembangan obyek wisata secara profesional 
khususnya dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara agar dapat 
mengemas suatu paket wisata yang lebih menarik dengan menambah atraksi-
atraksi, bekerjasama dengan penduduk setempat.  

 
 
 




