
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata adalah salah satu sektor industri yang diharapkan dapat 

menghasilkan devisa dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam penanganan 

maupun pengelolaannya, sehingga tidak hanya sekedar modal kerja tetapi juga 

memerlukan suatu keahlian, ketekunan, dedikasi yang tinggi dan pandai 

memanfaatkan peluang yang ada dalam menjadikan pariwisata sebagai salah 

satu aspek yang diminati oleh wisatawan. Pariwisata merupakan sektor yang 

penting dalam mendukung perekonomian sebagai sumber pendapatan bagi 

negara. Pariwisata juga sebagai pengembangan sosial budaya dan 

mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Pariwisata di Indonesia 

merupakan sektor yang cepat berkembang dan dianggap sebagai salah satu 

sektor ekonomi yang paling penting. Sektor ini yang diharapkan dapat 

menjadi penghasil devisa yang sangat besar di negara Indonesia.  

Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat 

penting sehingga dari waktu ke waktu terus diupayakan pengembangannya 

mengingat pendayagunaan potensi yang ada masih dimungkinkan untuk terus 

ditingkatkan. Pengembangan kepariwisataan tersebut ditujukan terutama untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek, antara lain aspek kelestarian budaya dan ligkungan alam, 

aspek peningkatan pendapatan daerah maupun aspek pelayanan terhadap 

 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 1 

wisatawan. Oleh karena itu sektor pariwisata diharapkan bisa memberikan 

sumbangan devisa yang besar, maka pemerintah mengadakan promosi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Promosi secara langsung misalnya, 

dengan pengiriman misi kebudayaan ke luar negeri, pameran khusus benda-

benda kebudayaan dan berbagai seminar tentang pariwisata. Promosi secara 

tidak langsung dapat berupa pemberian informasi dalam bentuk penyebaran 

leaflet, iklan di media cetak maupun elektronik. Disamping itu ada promosi 

yang sangat efektif yaitu informasi antarpersonal. Maka semakin terbukalah 

jalan bagi pengembangan dunia industri pariwisata. 

Perkembangan pariwisata sudah sedemikian pesat dan menjadi suatu 

fenomena yang sangat global dengan melibatkan banyak manusia, baik 

kalangan masyarakat, industri pariwisata maupun kalangan pemerintah dengan 

biaya yang tidak sedikit. Masyarakat maupun kalangan industri dan pengusaha 

pariwisata, keduanya mau tidak mau harus saling berhubungan erat dalam 

menciptakan kondisi yang baik bagi perkembangan industri pariwisata secara 

nasional. Perkembangan industri pariwista telah mengalami berbagai 

perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang 

untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat dan perkembangan 

pariwisata itu sendiri (R.S. Darmadjati, 1995:2). 

Berwisata sangat penting bagi siapapun. Suatu perjalanan wisata yang 

baik tidak hanya datang untuk melihat-lihat, bersenang-senang, berbelanja dan 

kemudian pergi. Lebih dari itu, wisatawan harus mampu meresapi, memahami 

dan menikmati tempat wisata tersebut, bukan hanya sekedar datang untuk 
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bersenang-senang tetapi juga mendapat pengetahuan baru. Semua itu mereka 

lakukan tidak lain adalah untuk mencari sesuatu yang berbeda, mencari 

inspirasi dan kesegaran baru. Memahami apa yang dilakukan orang saat ini 

dan apa yang mereka harapkan dari sebuah wisata, maka tidak berlebihan 

kiranya bila dikatakan bahwa wisata telah menjadi salah satu tumpuan harapan 

manusia modern untuk memenuhi salah satu kebutuhannya.  

Yogyakarta yang mendapat julukan kota Gudeg merupkan salah satu 

tempat tujuan wisata yang sangat menarik di Jawa Tengah, daerah tersebut 

memiliki potensi wisata yang besar dan mempunyai ciri khas tersendiri, 

diantaranya adalah wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, wisata religi 

dan wisata olah raga, dan semuanya juga mempunyai atraksi wisata yang 

berbeda. Salah satu obyek wisata yang menjadi andalan dan harapan positif 

dalam suksesnya kepariwisataan di kota Yogyakarta yaitu obyek wisata 

Malioboro. Obyek tersebut merupakan sasaran perencanaan pembangunan 

sebagai potensi wisata yang memadai, dan layak untuk dikembangkan dengan 

perencanaan yang matang. Untuk itu Malioboro dapat dikembangkan untuk 

memenuhi, meningkatkan pelayanan pariwisata dan untuk mewujudkan 

sebagai Kota Budaya, Industri dan Pariwisata. Mengunjungi Yogyakarta 

terasa kurang lengkap tanpa singgah ke Malioboro yang telah banyak 

menyimpan berbagai cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta 

dipenuhi dengan beraneka macam cinderamata.  

Malioboro adalah jantung kota Yogyakarta yang tidak pernah sepi dari 

pengunjung. Nama Malioboro diambil dari nama seorang Duke Inggris yaitu 
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Marlborough yang pada saat itu menduduki kota Yogyakarta dari tahun 

1811M hingga 1816M. Sejak zaman dahulu, Malioboro telah menjadi pusat 

kota dan pemerintahan. Berbagai gedung bersejarah menjadi saksi perjalanan 

Malioboro dari sebuah jalanan biasa hingga menjadi salah satu titik terpenting 

dalam sejarah Yogyakarta. Diantaranya adalah Gedung Agung yang didirikan 

pada tahun 1823M dan merupakan rumah Residen Belanda pada saat itu, 

Benteng Vredeburg yang merupakan benteng peninggalan Belanda yang 

didirikan pada tahun 1765M yang kini menjadi museum, Pasar Beringharjo 

yang merupakan salah satu pasar terbesar di Yogyakarta hingga kini, dan 

Hotel Garuda yang menjadi tempat para pembesar dan Jendral-Jendral 

Belanda pada masa itu menginap dan berkumpul selama berada di 

Yogyakarta. Hingga kini, bentuk bangunannya masih menyisakan berbagai 

potret kenangan dari kejayaannya pada masa lalu dan masih banyak gedung 

bersejarah lainnya ( Wawancara dengan Wahyudi, 3 Juni 2009 ).  

Hingga saat ini, Malioboro tetap memiliki kharisma yang kuat sebagai 

sebuah tempat yang selalu menjadi pusat perhatian setiap wisatawan yang 

datang ke Jogja. Baik itu Wisatawan lokal mapun wisatawan mancanegara, 

hampir tidak pernah lupa untuk berkunjung ke Malioboro setiap kali datang ke 

kota yang terkenal sebagai kota Pelajar dan kota Budaya ini. Malioboro tidak 

hanya menjadi tempat bagi para wisatawan yang mempunyai hobi belanja 

untuk berburu oleh-oleh khas dan menarik dengan harga yang murah, wisata 

budaya, kuliner dan untuk bernostalgia, akan tetapi sepanjang jalan Malioboro 
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juga memberikan cerita yang menarik dari setiap sudut gangnya yang 

memiliki kekhasan tersendiri.  

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Daya tarik apa saja yang dimiliki oleh obyek wisata Malioboro yang dapat 

dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung kesana?  

2. Potensi apa saja yang dapat dikembangkan di Malioboro sebagai daya 

tarik wisata? 

3. Bagaimana upaya pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam usaha 

pengembangan Malioboro sebagai salah satu aset wisata belanja di kota 

Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui daya tarik apa saja yang dimiliki oleh obyek wisata 

Malioboro yang dapat dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung 

kesana.  

2. Untuk mengetahui potensi apa saja yang dapat dikembangkan di 

Malioboro sebagai daya tarik wisata.  

3. Mengetahui upaya pemerintah, pihak swata dan masyarakat dalam usaha 

pengembangan Malioboro dan menjadikannya sebagai salah satu aset 

wisata di kota Yogyakarta.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan mengadakan penelitian mengenai obyek wisata Malioboro 

dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain adalah manfaat Praktis 

yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai obyek wisata 

Malioboro. Kemudian manfaat Teoritis yaitu untuk menganalisis potensi dan 

pengembangan obyek wisata tersebut. Dan manfaat Akademis yaitu untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi tambahan dalam 

melakukan penelitian sejenis atau yang berkaitan di masa mendatang.  

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam buku Oka A. Yoeti Pemasaran Pariwisata (1980:30) hal–hal 

yang dapat menarik orang berkunjung ke suatu DTW adalah sebagai berikut: 

a.  Benda-benda tersedia dan terdapat di alam semesta (natural amnities) 

Benda-benda tersedia dan terdapat di alam semesta (natural 

amnities) antara lain iklim yaitu cuaca cerah, panas, kering, banyak cahaya 

matahari, sejuk dan sebagainya, kemudian bentuk tanah dan pemandangan 

(land configuration and landscape) antara lain tanah yang datar, gunung 

berapi, lembah pegunungan, danau, pantai, air terjun dan pemandangan 

indah, kemudian hutan belukar (the sylvan elements), misalnya hutan yang 

luas, banyak pepohonan, Flora dan fauna, seperti tanaman–tanaman yang 

aneh, burung–burung, ikan, binatang buas, cagar alam dan sebagainya, serta 

pusat–pusat kesehatan (health center), seperti: sumber air mineral, mandi 

lumpur, dan sumber air panas.  
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b. Hasil Ciptaan Manusia 

Benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan (historical, 

cultural and religius) seperti monumen bersejarah dan sisa peradaban masa 

lalu, museum tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, upacara 

perkawinan, serta khitanan, tempat ibadah seperti masjid, kuil, gereja, candi 

maupun pura.  

c. Tata Cara Hidup Masyarakat 

Kebiasaan hidup, adat istiadat dan tata cara masyarakat merupakan 

daya tarik bagi wisatawan. Sebagai contoh: pembakaran mayat di Bali, 

upacara pemakaman mayat di Tana Toraja, upacara Bagatak penghuku di 

Minangkabau, upacara khitanan di daerah Parahyangan, tea ceremony di 

Jepang serta upacara Waisak di Candi Mendut dan Borobudur.  

 

Menurut undang-undang kepariwisataan No. 9 tahun 1990 tentang 

kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata (ODTW) merupakan istilah yang 

popular dalam dunia pariwisata, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

menjadi sasaran wisata. Dalam buku Oka A. Yoeti Pemasaran Pariwisata 

(1980:110) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan maksud bukan usaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, 

tetapi semata-mata untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 

Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan No.9 tahun 1990 Pasal 4 

butir pertama, menyatakan obyek dan daya tarik wisata terdiri atas obyek dan 
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daya tarik wisata ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, 

flora dan fauna serta obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang 

berwujud museum, peninggalan purbakala, wisata buru, wisata petualangan 

alam, taman rekreasi dan sarana tempat hiburan.  

Dalam buku Moh.Reza Tirtawinata, Lisdiana Fachruddin Daya Tarik 

dan Pengelolaan Agrowisata (1996:52) pengelolaan secara umum adalah 

suatu kegiatan mengelola dimulai dengan perencanaan yang matang, dalam 

perencanaan dikumpulkan sejumlah data-data yang berguna bagi persiapan 

dan pengembangan suatu kawasan objek wisata. Prinsip yang harus dipegang 

dalam sebuah perencanaan yaitu sesuai dengan rencana pengembangan 

wilayah tempat objek wisata berada, dibuat secara lengkap tetapi menarik, 

mempertimbangkan tata lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di sekitar, 

selaras dengan sumber daya alam, sumber tenaga kerja, sumber dana, dan 

tehnik-tehnik yang ada serta perlu evaluasi sesuai dengan perkembangan yang 

ada.  

Langkah pertama dalam perencanaan sebuah kawasan objek wisata 

yaitu menetukan daerah yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan. 

Langkah selanjutnya ialah menggali potensi yang ada sehingga dapat 

dikembangkan dan menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

pendirian dan pengembangan. Perlu direncanakan pula strategi untuk 

mencapai tujuan pengelolaan tersebut serta memperhitungkan kendala-kendala 

yang akan timbul beserta alternatif pemecahannya. Pengelolaan objek wisata 

adalah sebuah usaha yang dilakukan pengelola untuk menonjolkan, 
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memperkenalkan ciri khas dari objek wisata, misalnya unsur penataan, jumlah 

koleksi, produksi, teknologi budidaya, nilai sejarah dan budaya agraris dengan 

adanya ciri khas tersebut diharapkan pengunjung mendapat kesan yang 

mendalam tidak mudah terlupakan serta menjadi sebuah daya tarik wisata 

suatu objek.   

Menurut Oka A. Yoeti, pengembangan pariwisata adalah usaha yang 

dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki objek wisata yang 

sedang dipasarkan ataupun yang akan dipasarkan. Pengembangan tersebut 

meliputi perbaikan objek dan pelayanan kepada wisatawan semenjak 

berangkat dari tempat tinggalnya menuju tujuan hingga kembali ke tempat 

semula ( Oka A. Yoeti, 1982 : 56 ).  

Menurut  James J. Spillane pariwisata adalah kegiatan melakukan 

perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, 

mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah. Wisatawan adalah orang yang 

bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan 

menikmati perjalanan dari kunjungannya itu ( James J. Spillane, 1982:20 ).  

Menurut UU Kepariwisataan No. 9 Tahun 1990, wisata adalah 

kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan 

daya tarik wisata.  

Menurut Happy Marpaung wisata belanja yaitu jenis pariwisata dan 

tujuan perjalanannya mengunjungi obyek wisata sekaligus mengunjungi pusat 
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perbelanjaan tradisional, pusat oleh-oleh, souvenir serta benda-benda pernak-

pernik ciri khas daerah atau negara yang dikunjungi sebagai koleksi pribadi 

atau bahkan untuk dijual kembali di daerah atau negara asalnya ( Happy 

Marpaung, 2002:33 ).  

Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2002:1341). Potensi wisata adalah kemampuan dan 

kekuatan yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut sebagai daya tarik. Potensi 

daerah tujuan wisata dipengaruhi adanya 4 pendekatan yang disebut 4A. 

Antara lain:  

a. Atraksi 

Dalam dunia pariwisata segala sesuatu yang menarik dan bernilai 

untuk dikunjungi dan dilihat disebut atraksi (Nyoman S. Pendit, 2003:19). 

Dalam istilah menyebutkan yang dimaksud dengan atraksi atau daya tarik 

wisata adalah “ The features that attract a tourist to aparticular 

destination…They constitute the main reason for travel to the destination. 

They are the pull factors tourism ”.  

b. Aksesibilitas  

Aksesibilitas adalah sarana pendukung yang memberikan 

kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata. Aksesibilitas tidak 

hanya menyangkut kemudahan transportasi bagti wisatawan tetapi juga 

waktu yang dibutuhkan sampai di lokasi, tanda petunjuk arah menuju 

lokasi wisata dan sebagainya.  
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c. Amenitas 

Amenitas adalah fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan 

pariwisata yang juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada 

wisatawan. Pengertian lain menyebutkan “…basic facilities required by 

tourist…aminities do not usually in them selves generate or attract tourist, 

but the lack of amenities might cause tourist to avoid a particular 

destination ’’  (French, 1996:15). Fasilitas yang dimaksud adalah berupa 

akomodasi, rumah makan, dan pusat informasi.  

d. Aktifitas 

Aktifitas adalah segala kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

wisatawan selama berada di daerah wisata. Faktor ini sangat 

mempengaruhi minat wisatawan untuk tinggal lebih lama ataupun 

mempercepat kepulangannya. French menyebutkan bahwa aktifitas adalah 

“…What the tourist does at the destination are “ (French, 1996:124). 

Aktifitas yang beraneka ragam bagi wisatawan dapat menyebabkan lama 

tinggal wisatawan lebih panjang yang dapat meningkatkan pengeluaran 

wisatawan. Aktifitas yang dilakukan wisatawan dapat menimbulkan 

aktifitas usaha yang dapat dikerjakan oleh penduduk sekitar.  
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F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian:  

Penelitian dilakukan di kota Yogyakarta, khususnya obyek wisata 

Malioboro dan disepanjang jalan Malioboro.  

2. Teknik pengumpulan data:  

a.   Observasi 

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dengan 

mengadakan pengamatan di daerah atau di kawasan Malioboro. 

Kegiatan  ini dilakukan pada tanggal 3 Juni 2009, 24 Juni 2009, 4 

Agustus 2009 untuk mengamati secara langsung kawasan Malioboro 

guna memperoleh gambaran obyek tersebut. Observasi ini ditinjau dari 

kondisi fisik obyek wisata dan daya tarik apa saja yang ada di 

Malioboro.  

b.  Wawancara  

Adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau 

informasi secara lisan dari beberapa informan dengan tanya jawab. 

Diantara informan tersebut adalah Wahyudi selaku Ka. Seksi Sarana-

Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata di kantor Dinas Pariwisata 

Propinsi Yogyakarta, Bisri Romli selaku Ka. Seksi pengembangan 

ODTW di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Sigit Kusuma selaku 

Ka. Seksi Kebudayaan di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Wahyuni 

selaku pedagang di Malioboro, Hardiman selaku tukang becak di 

Malioboro dan Anisa sebagai pengunjung obyek wisata Malioboro.  
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c.   Studi Pustaka 

Dalam usaha pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka 

gung memperoleh landasan teori yang nantinya dapat digunakan untuk 

menganalisa permasalahan yang dikemukakan. Dasar-dasar teori 

tersebut diperoleh melalui referensi dari buku, laporan penelitian, 

makalah, data inventaris kantor Dinas Pariwisata Propinsi Yogyakarta, 

Perpustakaan Fakultas Sastra UNS, Labtour UPW maupun data-data 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan.  

d.   Teknik Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data, dan selanjutnya menganalisis data 

dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif yaitu 

menguraikan apa yang ada dari permasalahan dalam penelitian. Pada 

tahap ini dikumpulkan data-data yang digunakan untuk menjawab 

persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan TA ini terdiri dari 4 Bab, dalam setiap bab terdiri 

dari beberapa sub bab beserta penjelasannya. Adapun bab-bab tersebut adalah 

sebagai berikut:  

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat yang dapat 

diperoleh dari penulisan laporan, kajian pustaka, metode penelitian serta 

sistematika penulisan laporan.  
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Bab kedua merupakan gambaran umum tentang pariwisata di 

Yogyakarta dan obyek-obyek wisata pendukung kepariwisataan di kota 

Yogyakarta.  

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai obyek wisata Malioboro 

yang berisi tentang daya tarik apa saja yang dimiliki oleh obyek wisata 

Malioboro yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung, potensi apa 

saja yang dapat dikembangkan di Malioboro sebagai daya tarik wisata, dan 

upaya-upaya dalam usaha pengembangan Malioboro dan menjadikannya 

sebagai salah satu aset wisata di kota Yogyakarta.  

Bab keempat merupakan bab terakhir yang berupa penutup berisi 

kesimpulan dan saran.  
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