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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat potensial di Indonesia. 

Keindahan alam Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Marauke dan 

adanya keanekaragaman hayati maupun keanekaragaman budaya membuat 

Indonesia menjadi salah satu daerah tujuan wisata dunia. Tidak hanya Indonesia, 

telah banyak negara yang mengembangkan potensi pariwisatanya secara serius 

untuk membuat pariwisata sebagai sektor unggulan sebagai sarana untuk 

mencapai kesejahteraan masyrakatnya melalui perolehan devisa, menciptakan 

lapangan kerja baru serta pengentasan kemiskinan.  

Menurut Spillane (1992) dalam Susanti (2012:9) berpendapat bahwa 

“Temuan dari sumber alam yang lain selain dari sektor migas diharapkan mampu 

membantu bahkan mengalih fungsikan sebagai dukungan perekonomian dan 

diperkirakan mempunyai peluang besar, baik dipasaran nasional maupun 

internasional adalah sektor pariwisata atau industri”
1
. Pembangunan 

kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha 

dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global. Perkembangan pariwisata diharapkan 

mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi. Serta dalam pengembangannya 

menumbuhkan sektor lain seperti sosial, budaya, agama dan keamanan dipastikan 

                                                             
1
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mampu mendorong pariwisata agar menjadi daya tarik yang memiliki nilai jual 

yang tinggi.  

Salah satu pendapatan asli daerah berasal dari sektor pariwisata. 

Pengembangan sektor pariwisata secara bersama-sama dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah. Hal tersebut telah diatur oleh UU No 10 tahun 2009 bab I pasal 1 ayat 3 

menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Rencana pembangunan 

kepariwisataan Kabupaten atau Kota diatur dengan Pemerintah Daerah dan 

kawasan strategis pariwisata Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten atau Kota. Dalam hal tersebut Pemerintah Daerah berwenang 

untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. 

Kewenangan tersebut adalah desentralisasi atau otonomi daerah.  

Menurut Bryant (1997) dalam Tjahjanulin domai (2011:55) desentralisasi 

menyangkut wewenang keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber 

daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal dalam 

rangka mengurus kepentingannya
2
. Sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 

pasal 18 ayat 5 yang menyatakan bahwa daerah berhak menjalankan otonomi 

seluas luasnya, kecuali urusan pemerintah yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Secara khusus kewenangan pemerintah 

daerah untuk mengelola sumber daya alamnya diatur dalam UU nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 2 ayat 4 dan 5  yang berbunyi sebagai 

berikut: 
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“(4) Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan Pemerintahan Daerah 

lainnya. (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi 

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 

daya alam, dan sumber daya lainnya.”  

 

Salah satu kawasan di Jawa Timur yang memiliki potensi wisata alam 

yang mengagumkan adalah Kabupaten Pacitan. Di Kabupaten Pacitan sendiri 

masih terlihat kurangnya pengembangan tentang pariwisata, sehingga perlu 

kerjasama yang baik antara pihak Pemerintah Daerah, biro perjalanan, investor, 

mayarakat serta pihak-pihak lain yang bersangkutan. Dengan adanya kerjasama 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengembangan sektor pariwisata yang 

akhinya menimbulkan daya tarik wisatawan.  

Kabupaten Pacitan merupakan sebuah kota dengan sebutan kota 1001 goa 

yang mempunyai potensi daerah yang luar biasa. Potensi yang dimiliki Pacitan 

mulai dari potensi wisata, potensi pertanian, potensi kerajinan dan potensi budaya. 

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang menarik 

untuk dikunjungi karena dikelilingi oleh pegunungan, jalan yang bergelombang, 

dan berbukit-bukit. Selain dikelilingi oleh  pegunungan Kabupaten Pacitan ini 

juga berada di tepi pantai yang berbentuk teluk. Pacitan terkenal dengan wisata 

alam pantainya yang memiliki pemandangan yang indah dan memiliki ombak 

yang mempunyai ciri khas sendiri. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang 

matang dan cermat khususnya dalam bidang pengembangan. 

Pariwisata di Kabupaten Pacitan sendiri untuk sekarang ini sudah mulai 

dikenal. Adapun beberapa objek wisata antara lain Goa Gong, Pemandian Banyu 

Anget, Pantai Teleng Ria, Pantai Klayar dan lain-lain. Objek-objek wisata 

tersebut yang sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan 
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pariwisata di Kabupaten Pacitan sekarang ini. Dengan adanya upaya dari 

Pemerintah diharapkan mampu menjadikan Pacitan sebagai daerah tujuan wisata 

yang terkenal dikalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Banyak objek wisata alam yang belum dikembangkan lebih lanjut yang 

memiliki potensi dan daya tarik tersendiri agar dapat menarik wisatawan untuk 

mengunjunginya. Pantai Klayar salah satunya, berada di Kecamatan Donorojo 

berjarak 35 km dari pusat Kota Pacitan. Pantai ini memberikan ketertarikan 

karena memiliki potensi wisata bahari yang begitu indah. Pantai Klayar memiliki 

daya tarik sendiri yaitu deburan ombak yang memanjakan para pecinta surfing, 

hamparan pasir putih, batu karang, seruling laut, air mancur alami setinggi 10 

meter dan berlatar belakang tebing-tebing yang memberikan keindahan tersendiri 

bagi pengunjungnya.  

Dilatar belakangi oleh keindahan alam dan ciri khasnya, merupakan modal 

dasar Pantai Klayar sebagai objek yang sangat potensial untuk dijadikan daerah 

tujuan wisata yang terkenal. Selain untuk kesejahteraan para pelaku wisata 

disekitarnya, pendapatan dari objek wisata tersebut juga meningkatkan 

pemasukan bagi pemerintah daerah khususnya. Untuk kelancaran pengembangan 

pariwisata diperlukan beberapa pendorong yang penting antara lain seperti sarana 

dan prasarana yang sangat diperlukan untuk menarik wisatawan untuk 

mengunjungi suatu objek wisata. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang 

disediakan disuatu objek wisata akan membuat wisatawan nyaman dan betah 

menikmati objek wisata tersebut. Selain itu, jalan yang baik, transportasi yang 

mudah dan akomodasi merupakan sarana yang tak kalah pentingnya dalam 

pengembangan pariwisata melihat lokasi objek wisata yang jauh dari pusat kota.  
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Pengembangan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka 

menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Makin lama 

wisatawan berada disuatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, 

sehingga akan semakin banyak muncul perusahan jasa baik transportasi, hiburan 

maupun jasa lainya. Dengan adanya pengembangan infrastruktur jalan di wilayah 

lintas selatan Jawa dimana Kabupaten Pacitan termasuk didalamnya dapat 

memperlancar arus transportasi dari daerah-daerah lain untuk masuk di Kabupaten 

Pacitan. Selain pengembangan infrastruktur juga didukung dengan adanya biro 

perjalanan wisata dari masing-masing daerah yang menyelenggarakan perjalanan 

wisata ke wilayah Pacitan. Strategi yang baik diperlukan dalam pengembangan 

obyek-obyek wisata di Kabupaten Pacitan khususnya terhadap pengembangan 

Pantai Klayar. Strategi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata yang diharapkan semakin membuat Kabupaten 

Pacitan layak untuk dikunjungi dan menjadi daerah tujuan wisata 

Pantai Klayar mulai dikenal lebih luas lewat postingan diinternet dan 

setelah kunjungan mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ke pantai tersebut. 

Semakin berkembangnya Pantai Klayar sebagai daerah wisata tentu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang nantinya akan menjadi 

pendukung atau penghambat kelancaran pengembangan objek dan daya tarik 

wisata. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan 

diharapkan mampu mengembangkan kawasan Pantai Klayar berdasarkan potensi 

dan sumber daya alam yang dimiliki sehingga didapat penyelesaian terhadap 

permasalahan yang terdapat dalam proses pengembangan di kawasan Pantai 

Klayar tersebut.  
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul “Strategi 

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Klayar 

(Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan).” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas penulis menetapkan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

pengembangan objek wisata Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata 

Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan penelitian ini antara 

lain : 

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

pengembangan objek wisata Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

pariwisata Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dalam bidang akademik : 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan 

ilmu dan pengetahuan dalam hal pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten 

Pacitan. 
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2. Dalam bidang praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang 

membutuhkan informasi pariwisata secara umum, khususnya Pantai Klayar dan 

berguna bagi penulis dalam menambah pemahaman mengenai pengembangan 

pariwisata yang baik dalam hal ini pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Pacitan. 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Untuk memahami strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

pengembangan objek wisata Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan, berikut 

diilustrasikan skema kerangka pemikiran : 
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Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 Adanya 

keanekaragaman 

atraksi wisata di 

sekitar objek 

wisata. 

 Adanya 

partisipasi 

masyarakat. 

 Adanya upaya 

Pemerintah 

Daerah dalam 

pengembangan 

objek wisata. 

 

 Aksesibilitas yang 

kurang mendukung . 

 Belum dapat 

meningkatkan minat 

investor untuk 

menanamkan 

modalnya. 

 Keterbatasan dana 

dalam 

pengembangannya. 

 Rendahnya kesadaran 

dan terbatasnya SDM 

dalam kepariwisataan. 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 
 Pengembangan Lingkungan Objek 

Wisata : 

1. Memelihara, mengembangkan dan 

melestarikan lingkungan objek 

wisata. 

2. Pemantauan terhadap objek wisata. 

 Pengembangan Jasa danPromosi : 

1. Mengembangkan dan memberikan 

ijin terhadap usaha jasa dan 

promosi serta pusat informasi 

pemasaran.pariwisata. 

2. Menyelenggarakan kegiatan dan 

kerjasama pusat informasi dan 

pemasaran kepariwisataan. 

3. Pemantauan terhadap usaha jasa 

dan promosi serta pusat informasi 

pemasaran.pariwisata. 

 Peningkatan Peran Serta Masyarakat : 

1. Melaksanakan pembinaan, 

bimbingan dan penyuluhan kepada 

masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan pariwisata. 

2. Menjalin kerjasama antara 

pemerintah, lembaga, atau dengan 

para pelaku pariwisata. 

3. Pemantauan terhadap kegiatan 

peran serta masyarakat dalam 

pembangunan pariwisata 

 Pengembangan Sarana Prasarana : 

1. Memperbaiki serta menambah 

sarana dan prasarana objek wisata 

2. Pemantauan terhadap sarana dan 

prasarana objek wisata. 

 

Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh 

Strategi Dinas Kebudayaan  

dan Pariwisata 

 

Pengembangan Sektor 

Pariwisata 

 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir 
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F. DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1. Definisi Konseptual 

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu Dinas Daerah 

adalah organisasi pariwisata yang merupakan bagian dari dinas-dinas 

daerah lainnya sebagai unsur pelaksana daerah dalam menjalankan roda 

pembangunan dan pemerintahan daerah disektor pariwisata.  

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah pasal 124 ayat 1 dan 2 sebagaimana telah disebutkan bahwa, “(1) 

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas 

Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul 

Sekretaris Daerah”. 

Pembentukan susunan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri.  

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 

tahun 2007 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga pasal 2 ayat 1 dan 2: 

“(1)Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

merupakan unsur pelaksana bidang kebudayaan, pariwisata, 

pemuda, dan olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah (2) Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantuan”. 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat penting dalam 

mengembangkan pariwisata di daerah tersebut. Saat ini kita mengetahui 

bahwa banyak sekali tempat wisata yang rusak disebabkan oleh ulah 

manusia atau gejala alam disekitar. Peran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata sangat diperlukan dalam mengatasi hal tersebut. Selain 

melestarikan dan menjaga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga 

mempunyai tugas dan wewenang dalam memanfaatkan aset-aset wisata 

daerahnya. 

b. Strategi Pengembangan Pariwisata 

Menurut Pendit (1990:35) strategi berkaitan dengan persoalan 

kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan 

penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana prasarana. Strategi 

perkembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat 

dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan 

mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan 

berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. 

2) Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini 

merupakan hal penting karena sebagai hal pengalaman pada beberapa 

daerah tujuan wisata, apabila tidak melibatkan masyarakat setempat, 

akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat 

sekitar. 

3) Kegiatan promosi harus beraneka ragam, selain dengan mencanangkan 

cara kampanye dan program Visit Indonesia Year seperti yang sudah 
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dilakukan sebelumnya. Kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan 

membentuk sistem informasi yang handal dan membangun kerjasama 

yang baik dengan pusat informasi pada negara-negara lain terutama 

pada negara yang berpotensi. 

4) Perlu menentukan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan 

dibanding dengan daerah tujuan wisata lain, terutama yang bersifat 

tradisional dan alam. Karena era kekinian lah objek wisata yang alami 

dan tradisional yang menjadi sasaran wisatawan asing. Daerah ini 

masih banyak ditemukan didaerah luar Jawa seperti daerah pedalaman 

Papua atau Kalimantan. 

5) Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan 

pemerintah daerah setempat, dengan sistem terbuka, jujur dan adil. 

Kerjasama ini penting karena untuk mempelancar pengelola secara 

professional dengan mutu pelayanan yang memadai. 

6) Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua daerah tujuan 

wisata yang ada diseluruh Indonesia. 

7) Mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari 

peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk 

memanfaatkan peluang - peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan 

yang dapat menguntungkan secara ekonomi. 

8) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik 

untuk menunjang kelancaran pariwisata. misalnya dengan pengadaan 
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perbaikan jalan, telepon, internet dan pusat pembelanjaan disekitar 

lokasi daerah wisata.
3
 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam 

pengembangan pariwisata, Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai 

upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sehingga 

pengembangan sektor pariwisata dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

melalui cara-cara dan metode-metode dalam penggunaan sarana dan 

prasarana yang dapat menambah pendapatan daerah. 

c. Sektor Pariwisata 

Menurut Rahmatsyah (2012:16) sektor pariwisata adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata yaitu kegiatan perjalanan yang 

dilakukan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata, termasuk 

pengusahaan obyek serta usaha-usaha yang terkait dibidang pariwisata
4
. 

Menurut Triwahyudi (2002) dalam Herdiansyah (2012:27), sektor 

pariwisata adalah sektor yang padat karya, sehingga dapat menciptakan 

kesempatan kerja yang besar bagi generasi muda
5
 

Sektor pariwisata merupakan usaha yang bergerak dibidang 

pariwisata yang dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mendapatkan kemanfaatan dari bidang tersebut secara materiil. 

                                                             
3
 Pendit, Ny. S, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta: PT Pandnya Paramita, 1990, 

hlm. 35 
4
  Rahtmatsyah, Laode Nunu, (skripsi) dipublikasikan, Persepsi Masyarakat Tentang 

Pengembanganpariwisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Danau Napabale Dan Danau 

Motonuno. (jbptunikompp-gdl-laodenunur-29149-7-unikom_l-i), diakses pada 30 November 

2014, 2012. Hml 16 
5
 Herdiansyah, (Tugas Akhir) Dipublikasikan, Identifikasi Pengaruh Pengembangan Pariwisata 

Di Kawasan Banten Lama Terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Lokal, 

(elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-herdiansya-29154-2-unikom_h.pdf), 

diakses pada 30 November 2014, 2012. Hlm 27 
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Menurut Norval dalam Muljadi dan Nurhayati (2002:80), 

pengertian pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan 

dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di 

luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.
6
 

A. Yoeti (2008:8) mengemukakan pariwisata harus memenuhi 

empat kriteria di bawah ini, yaitu: 

1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan 

dilakukan di luar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal. 

2) Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, 

tanpa mencari nafkah di negara, kota atau daerah tempat wisata yang 

dikunjungi.  

3) Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara 

asalnya, dimana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh 

karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan. 

4) Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.
7
 

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat faktor yang harus ada 

dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah 

perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu 

harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata 

semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut. 

 

 

                                                             
6
 Muljadi, A,J Dan Siti Nurhayati, Pengertian Kepariwisataan, Jakarta : Badan Pengembangan 

Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Diklat, 2002, Hlm. 80 
7
 Yoeti, Oka, A, Perencanaaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta : Pradaya Pratama, 2008, 

Hlm. 8 
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2. Definisi Operasional  

a. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan 

Objek Wisata 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu organisasi 

pariwisata daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai 

unsur pelaksana dalam menjalankan roda pembangunan disektor 

pariwisata. Untuk melaksanakan tugas, strategi diperlukan dalam 

pengembangan pariwisata, antara lain : 

1) Pengembangan Lingkungan Objek Wisata. 

2) Pengembangan Jasa dan Promosi. 

3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat. 

4) Pengembangan Sarana Prasarana.  

b. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Dalam pengembangan sektor pariwisata tidak selalu berjalan lancar 

seperti apa yang diharapkan melainkan ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. 

Faktor-faktor ini harus dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

selaku pihak yang berperan dalam pengembangan kepariwisataan 

Kabupaten Pacitan.  

1) Faktor Pendukung : 

a) Adanya keanekaragaman atraksi wisata. 

b) Adanya partisipasi masyarakat. 

c) Adanya upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek 

wisata. 
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2) Faktor Penghambat : 

a) Aksesibilitas yang kurang mendukung karena jauh dari pusat kota. 

b) Belum dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan 

modalnya. 

c) Keterbatasan dana dalam pengembangannya. 

d) Rendahnya kesadaran dan terbatasnya SDM dalam kepariwisataan. 

Beberapa faktor tersebut yang kemudian menjadi pendorong Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata. 

G. METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang didefinisikan sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menyajikan 

secara langsung essensi peneliti dan narasumber. Penelitian ini juga lebih 

peka terhadap realita yang terjadi dilapangan. Proses penelitian dapat 

dilakukan dengan berbagai metode dan bentuk penelitian, baik secara 

wawancara mendalam dan menempatkan informan yang diwawancarai 

sebagai subjek penelitian yang memiliki informasi dan pengetahuan. 

Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut dapat dibentuk sebuah narasi 

desktiptif, yang dapat menggambarkan realita yang sebenarnya dari sudut 

pandang yang sebenarnya. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di wisata Pantai Klayar Kecamatan 

Donorojo yang berjarak 35 km dari Kota Pacitan. Selain itu juga penulis 
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melakukan penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 20 A 

Pacitan Jawa Timur.  

Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena penulis yang memang 

penduduk asli dari daerah yang menjadi lokasi penelitian. Tentu ada alasan 

yang mendasari pemilihan lokasi sebagai fokus penelitian dimana Kabupaten 

Pacitan merupakan daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang bisa 

diandalkan. Terutama adanya Pantai Klayar yang mempunyai keunikan 

dengan ciri khasnya sendiri. Selain itu pula, Kabupaten Pacitan mempunyai 

karateristik budaya yang unik yang berbeda dari daerah-daerah lain. Dengan 

potensi pariwisata dan keunikan budaya yang dimiliki, maka Kabupaten 

Pacitan diharapkan mampu untuk mengembangkan sektor pariwisatanya 

menjadi lebih baik. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu melalui keterangan pihak atau orang yang 

bersangkutan baik pemerintah, masyarakat, atau narasumber lain melalui 

wawancara. Pengambilan informasi dimulai dari orang yang memiliki 

relevansi untuk menjelaskan permasalahan, kemudian berkelanjutan ke 

informan-informan berikutnya sesuai kebutuhan data penelitian.  

Subjek penelitian yang menjadi informan akan memberikan berbagai 

informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah mereka 

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan 

dalam penelitian, mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan yang 
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diteliti dan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak 

langsung terlibat dalam permasalahan yang diteliti. 

Adapun informan dalam penelitian ini yang dipilih secara purposive 

sampling adalah : 

a. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. 

b. Kepala Bidang Promosi. 

c. UPT Pengelola Objek Wisata Pantai. 

d. Masyarakat : 2. 

e. Wisatawan : 2. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu pertama, 

pengumpulan data primer. Kedua, pengumpulan data sekunder. Sumber data 

primer merupakan keterangan yang diperoleh langsung dari informannya. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melaui sumber lain yang 

telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer 

dan data sekunder dikumpulkan melalui empat cara, yaitu: 

a. Observasi 

Dengan observasi inilah peneliti melakukan pengamatan, pendengaran 

serta pengkajian terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan 

pengembangan sektor pariwisata. 

Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pendokumentasian 

objek pantai, fasilitas, dan lain-lain ke lokasi objek wisata Pantai Klayar di 

Kecamatan Donorojo. 
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b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara. 

Bentuk wawancara ini adalah wawancara kepada informan dengan menggali 

informasi sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian kualitatif, wawancara 

merupakan proses membuat catatan-catatan tentang pokok-pokok yang 

ditanyakan. Dalam melakukan wawancara dengan informan, pokok-pokok 

tersebut tidak harus berurutan, serta penggunaan kosakata wawancara juga 

tidak harus sama. 

Menurut Moh. Nazir (1998:234) wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan respoden atau informan 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan 

Wawancara)
8
 

Disini penulis harus bisa menyesuaikan diri dengan informan yang 

diwawancarai. Hal ini dilakukan supaya terjadi wawancara yang terbuka, 

saling mempercayai, dan menimbulkan simpati antara penulis dan informan. 

Dalam melakukan wawancara dengan informan, pencatatan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara tidak hanya menggunakan daya ingat, akan 

tetapi memakai alat bantu perekam yang tentu saja harus seijin informan 

sehingga tidak terjadi keterpaksaan dari informan. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dari buku-buku, berita-berita dan jurnal-jurnal 

penunjang yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Data disini 

                                                             
8
  Nazir Moh, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia,1998, Hlm. 234 
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digunakan untuk mempertajam analisa penulis. Melalui sumber-sumber 

pustaka tersebut peneliti akan memperoleh pengertian mengenai konsep-

konsep dan teori untuk melihat permasalahan yang diteliti. Data-data dari 

studi pustaka memiliki tingkat validitas yang tinggi, sesuai relevansi sumber 

yang dipilih untuk memperkuat kerangka berpikir peneliti. 

d. Penelusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas internet. 

5. Teknik Analisis Data  

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya.
9
 Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan 

sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data 

diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai 

dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, 

selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan 

Huberman, seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.2 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 

Sumber : Miles dan Huberman 

                                                             
9
 Moleong J Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : RemajaRosdakarya, 2010, Hlm. 6 
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan data baru yang diperoleh saat penelitian 

yang berisi kumpulan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang berwujud 

data lapangan yang belum beraturan dan selanjutnya akan dipilah dan diolah 

ditahap reduksi data. 

b. Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan 

yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, 

dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk 

dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses 

penyuntingan atau pemberian kode). Reduksi data dilakukan terus menerus 

selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah 

kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi 

kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan 

sementara. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah 

bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data 

kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. 

Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir 

menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk 

ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk 

kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. 
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d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus 

menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari 

pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam 

bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk 

menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan 

disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab 

permasalahan yang dihadapi.
10

 

Analisa data dilakukan untuk mendapatkan makna yang ada pada data 

dan implikasi penelitian tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kerangka 

pemikiran yang sudah ada. Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi yang diperoleh dengan mencatat temuan data di lapangan. 

                                                             
10 http://www.damandiri.or.id/file/ekoilhamunbrawbab3.pdf, diakses pada 3 November 2014 

http://www.damandiri.or.id/file/ekoilhamunbrawbab3.pdf

