
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gejala Pariwisata telah ada semenjak adanya perjalanan manusia dari suatu 

tempat ke tempat yang lain. Selain itu tinggal secara tidak menetap. Semenjak itu 

pula ada  kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi selama perjalanan. 

Dengan meningkatnya peradapan manusia, dorongan untuk melakukan perjalanan 

semakin  kuat, kebutuhan yang harus dipenuhi semakin komplek dan pada saat ini 

melakukan perjalanan wisata telah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Manfaat dan peranan pariwisata bagi suatu wilayah, Negara maupun internasional 

telah banyak diakui, sehingga pariwisata telah menjadi salah satu bidang yang sangat 

penting disamping bidang-bidang lainnya, seperti bidang pertanian, pertambangan, 

industri, politik dan sosial budaya (Nyoman S Pendit, 1994:20). 

Bagi Indonesia, pariwisata merupakan peluang yag tidak dapat dilepaskan 

begitu saja untuk dikembangkan menjadi sebuah industri. Alasan utamanya karena 

Indonesia memiliki sumber daya dan modal yang cukup besar di dalam membangun 

dan mengembangkan industri kepariwisataan. Sumber daya dan modal 

kepariwisataan adalah berupa keadaan flora, fauna, peninggalan sejarah serta seni dan 

budaya yang terdapat di seluruh Indonesia. Sistem kekeluargaan, cara berpakaian, 

bahasa, seni dan kerajinan yang beraneka ragam dari berbagai suku dan daerah 

merupakan kekayaan dan jati diri bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia, 

sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Alasan lainnya karena 
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pariwisata dapat memberikan sumbangan devisa bagi Negara. Selain itu masih ada 

beberapa alasan lain seperti penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha 

sehingga pariwisata menjadi sebuah industri yang sangat menguntungkan dan 

mempunyai proyek yang sangat cerah bagi pembangunan nasional di Indonesia 

(Damaryati, 1995:20). 

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket wisata untuk mendukung 

tumbuh kembangnya kegiatan pariwisata. Kegiatan itu meliputi promosi, kawasan 

wisata, produk wisata dan sumber daya manusia. Semua itu berkat kerja keras 

pemerintah maupun dukungan masyarakat, walaupun di Indonesia sudah banyak 

objek wisata yang belum dikenal dan diketahui oleh wisatawan, objek itu mempunyai 

potensi yang bagus di masa mendatang. 

Kebudayaan sebagai hasil cipta manusia dapat bersifat material, seperti, 

rumah, kendaraan, alat-alat kesenian dan sebagainya atau dapat pula bersifat 

inmaterial yang mencakup kepercayaan, norma-norma, dalil-dalil yang mengatur 

perilaku manusia (Koentjaraningrat, 1983:34). 

Ada petunjuk bahwa ungkapan unsur-unsur pada relief candi mempunyai 

hubungan erat, tidak hanya dengan unsur yang ada dan hidup pada masa lalu, tapi 

juga pada masa kini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan relief 

pada candi dapat memberikan petunjuk mengenai perkembangan kendaraan, seni, dan 

keadaan sosial masa lalu serta, kehidupan manusia pada masa lampau, sejarah 

kebudayaan dan proses perubahan kebudayaan. Relief yang menggambarkan alur 

kehidupan manusia dan kebudayaannya banyak terdapat pada bangunan candi, baik 

yang latar belakang agama Hindu maupun agama Budha (Soekmono, 1974). 



Potensi daya tarik yang dimiliki dan diimbangi oleh pengelolaan dan 

pengembangan serta penanganan yang baik maka dapat menjadikan Candi Sambisari 

sebagai Daerah Tujuan Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Candi Sambisari terletak di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan 

Kalasan, Kabupaten Sleman. Dari pusat Kota Yogyakarta kurang lebih jaraknya 12 

kilometer. Candi ini baru ditemukan pada tahun 1966. Oleh karena itu, belum banyak 

yang mengetahuinya. Lokasinya berdekatan dengan Candi Prambanan, Candi 

Kalasan, dan Candi Sari (BP3 Kabupaten Sleman, 1953:34). 

Berdasarkan penelitian geologis terhadap batuan candi dan tanah yang telah 

menimbunnya selama ini, candi setinggi 6 meter ini telah terbenam oleh material 

Gunung Merapi dalam letusannya yang hebat pada tahun 1906. Candi Sambisari 

merupakan candi Hindu dari abad ke 10 dan diperkirakan dibangun oleh seorang raja 

dari Wangsa Sanjaya, dengan patung Shiwa sebagai Mahaguru menempati bilik 

utamanya.  

Kompleks Candi Sambisari berdiri pada sebuah lahan persegi empat yang 

berukuran 50 x 48 meter dengan empat buah bangunan candi. Seluruh halaman candi 

dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu putih, sedangkan candi-candinya 

berbahan batu andesit. Pintu masuk ke dalam kompleks Candi Sambisari terdapat di 

keempat sisinya. Diperkirakan kompleks candi bisa lebih luas jika diadakan 

penggalian lebih lanjut, namun dikhawatirkan tidak dapat menyalurkan air untuk 

dibuang karena posisinya lebih rendah daripada sungai yang ada di sebelah baratnya 

(BP3 Kabupaten Sleman, 1953:14-15). 



Situs Candi Sambisari sebagai peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia 

merupakan sebuah aset pariwisata yang didalamnya terkandung sejarah, karya seni 

bangunan, filosofi yang menarik untuk dikunjungi dan dikaji secara lebih jauh oleh 

wisatawan maupun arkeolog (BP3 Kabupaten Sleman,1953:3). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Potensi apa saja yang terdapat pada Candi Sambisari sebagai objek wisata? 

2. Usaha apa saja yang dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 

Sleman  dalam mengembangkan Candi Sambisari sebagai objek wisata 

budaya dan melestarikan Candi Sambisari? 

3. Hambatan apa saja yang dijumpai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 

Sleman dalam usaha mengembangkan dan melestarikan objek wisata Candi 

Sambisari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah 

dirumuskan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui potensi apa saja yang terdapat pada Candi Sambisari 

sebagai objek wisata. 



2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan 

Purbakala Sleman dalam mengembangkan objek Candi Sambisari sebagai 

obyek wisata budaya dan melestarikan objek wisata Candi Sambisari. 

3. Untuk mengetahui Hambatan yang dijumpai Balai Pelestarian Peninggalan 

Purbakala  Sleman dalam usaha mengembangkan dan melestarikan objek 

wisata Candi Sambisari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat memberikan beberapa manfaat,  

antara lain : 

1. Memberikan pengetahuan tentang potensi yang dimiliki oleh objek wisata 

budaya Candi Sambisari. 

2. Menambah referensi perpustakaan di Fakultas Sastra dan Seni Rupa 

khususnya DIII Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Sastra dan Seni Rupa. 

 


