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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung melibatkan 

masyarakat dalam kegiatan wisata, bahkan pariwisata memiliki energi yang 

luar biasa yang dapat membuat masyarakat yang ada disekitar lingkungan 

wisata mengalami perubahan dalam berbagai aspek-aspek dalam 

kehidupan, aspek ekonomi, aspek sosial. Dari dampak positif yang 

ditimbulkan dari kegiatan Pariwisata, adapun dampak negatif yang 

ditimbulkan dari kegiatan pariwisata ini, dari aspek lingkungan, daya saing 

antara wisata modern dan wisata alam. Dampak negatif tersebut muncul 

disebabkan karena dalam pengembangan pariwisata semata-mata hanya 

dilakukan untuk suatu keuntungan ekonomi agar meningkatkan pendapatan 

tanpa memilikirkan aspek-aspek yang lain. 

Perlu adanya alternatif untuk mengurangi dampak-dampak negatif 

yang ditimbulkan dari kegiatan wisata. Salah satunya melalui 

pengembangan wisata alternatif, seperti Desa Wisata. Gagasan utama dari 

desa wisata ini diwujudkan melalui gaya hidup dan kualitas hidup 

masyarakatnya. Pemodelan desa wisata harus terus dikembangkan secara 

kreatif tanpa melupakan identitas dan ciri khas yang dimiliki daerah, seperti 

warisan budaya, kegiatan masyarakat, alam, pariwisata sejarah dan budaya. 

Kota Batu merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata 

yang populer dengan daya tarik akan beberapa tempat wisata yang dimiliki, 

baik itu tempat wisata buatan (artifisial) ataupun wisata alam. Sebagai kota 
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wisata, Kota Batu memiliki sebutan Kota Wisata Batu (KWB) dan kerap 

kali dijuluki sebagai “De Klein Switzerland” atau swiss kecil, karena 

memiliki banyak objek dan daya tarik wisata yang unik dan khas serta 

pegunungan dan pemandangan yang indah. Objek dan daya tarik wisata 

yang dimiliki Kota Batu meliputi: Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata 

Budaya, Wisata Minat Khusus.1 

Pariwisata merupakan sektor unggulan Kota Batu yang terus 

dikembangkan dan menjadi arah pembangunan Kota Batu. Sebagai sektor 

unggulan, pariwisata menjadi salah satu sektor yang turut berkontribusi 

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk 

kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan kegiatan 

kepariwisataan Kota Batu.2 Sektor pariwisata menyumbang pendapatan 

besar untuk Kota Batu 30%-40% dan sisanya dari sektor pertanian, sektor 

perdagangan dan sektor industri.3 

Berdasarkan pembahasan diatas sejalan dengan latarbelakang 

kondisi dan potensi-potensi yang dimiliki Kota Batu. Kondisi dan potensi 

yang dimiliki Kota Batu antara lain: 

1. Kondisi alam, Kota Batu memiliki Kondisi alam berupa dataran 

tinggi, perbukitan dan pegunungan yang dipadukan dengan 

                                                           
1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

2 Dalam buku statistik kunjungan wisata Kota Batu oleh Dina Pariwisata dan Kebudayaan pada 

tahun 2012 menyebutkan keanekaragaman wisata baik alam maupun buatan di Kota Batu menjadi 

salah satu pemancing peningkatan jumlah wisatawan yang secara nyata memberikan kontribusi 

besar terhadap PAD, melalui hotel, rumah makan, panti pijat dan lain-lain. 

3 Badan Keuangan Daerah Kota Batu 
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pemandangan alam yang indah, suhu udara yang relatif sejuk, 

potensi alam yang dimiliki seperti air terjun, hamparan sawah, 

dan perkebunan. 

2. Terdapat objek daya tarik wisata yang ada di Kota Batu dan 

sedang dikembangkan untuk mendukung Kota Batu sebagai 

Kota Wisata. 

3. Potensi pada sektor pertanian yang beragam, seperti buah-

buahan, sayur-sayuran, bunga dan hasil ternak (peternakan sapi, 

peternakan kuda, peternakan kelinci dan lain-lain). 

4. Industri pariwisata yang berkembang di Kota Batu, seperti 

rumah makan/atau restoran, penginapan atau hotel, agen travel 

dan lain-lain. 

5. Masyarakat yang mendukung industri pariwisata dapat 

meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan meraka, 

seperti melalui makanan dan minuman khas yang dibuat oleh 

masyarakat, kerajinan yang beragam khas, dan lain-lain. 

6. Desa yang dikembangkan Pemerintah Kota Batu untuk wisata 

alternatif, yang memiliki potensi-potensi yang berbeda disetiap 

desa, seperti Desa Pesanggrahan yang memiliki Wisata Perah 

Susu Sapi dan Pendakian Gunung Panderman (Van Der Man). 

7. Infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kota Batu 

untuk menunjang dang mendukung kegiatan wisata. 
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Berdasarkan potensi yang dimiliki Kota Batu tersebut sesuai dengan 

Peraturan Daerah (PERDA) No 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. Sebagai kota wisat, Kota Batu memiliki beragam objek 

wisata, salah satu objek wisata yang dikembangkan Kota Batu dan menjadi 

alternatif adalah Desa Wisata. Desa Wisata dirancang oleh masyarakat 

setempat untuk dijadikan tempat wisata yang dapat menambah pendapatan 

dan perekonomian masyarakat setempat. 

Desa Wisata dilaksanakan sebagai produk alternatif wisata untuk 

memberdayakan masyarakat setempat agar tidak ada kesenjangan 

pembangunan antara pariwisata modern dengan lingkungan, mengurangi 

pembangunan yang cenderung merusak dan tidak mempedulikan 

lingkungan, meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat dan 

memperkenalkan potensi yang dimiliki desa wisata tidak hanya di Kota 

Batu saja. Pembangunan desa wisata ini juga dapat mendorong 

pembangunan di pedesaan dan juga dapat menguntungkan masyarakat 

setempat dengan memanfaatkan sarana dan prasaranan yang ada dikawasan 

wisata, sehingga masyarakat setempat ikut dilibatkan dalam pengembangan 

objek wisata yang ada didesa. 

Pengembangan Desa Wisata dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, 

diperlukan strategi yang tepat untuk mengembangkan objek wisata agar bisa 

menjadi Desa Wisata yang memiliki daya tarik yang unik dan khas, karena 

tidak semua potensi yang dimiliki desa bisa dijadikan objek wisata. Perlu 

adanya peran Pemerintah dan Masyarakat dalam mencari dan 
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mempromosikan produk inovatif dan kreatif dari sumberdaya yang bersifat 

unik dan khas tersebut. Potensi ini harus memiliki nilai yang tinggi dengan 

tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan itu diperlukan suatu program 

yang dapat mencari dan mempromosikan produk khas Desa Wisata secara 

terpadu. 

Konsep Destination Management Organization (DMO) digunakan 

oleh Pemerintah Kota Batu sebagai strategi dalam membentuk objek wisata 

yang terpadu dalam pemngembangan pariwisata termasuk Desa Wisata. 

Konsep Destination Management Organization (DMO) di Kota Batu 

menginduk pada program milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu 

program Bromo Tengger Semeru. Dengan program ini porsi Kota Batu 

dalam menawarkan atau mempromosikan pariwisata lebih besar tidak 

terkecuali Desa Wisata. 

Pemerintah Kota Batu mengmbangkan desa wisata dengan 

melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan wisata. Banyak desa wisata 

yang dikembangkan Pemerintah Kota Batu, antara lain Desa Oro-oro Ombo 

dengan wisata petik sayur, Desa Tulungrejo dengan Wisata petik apel, Desa 

Pesanggrahan dengan Peternakan Susu Sapi Perah dan pendakian gunung 

panderman (Van Der Man) dan desa yang lain dengan potensi yang dimiliki 

masing-masing Desa. Salah satu tujuan Pemerintah Kota Batu 

mengembangkan Desa Wisata ialah untuk melibatkan masyarakat dalam 

kegiatan wisata sehingga Pemerintah dan masyarakat dapat berjalan 
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beriringan dengan baik dalam pembangunan, memberikan pendapatan 

ekonomi tambahan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar objek wisata. 

Produk pertanian selain sayur-sayuran, buah-buahan, dll. Kota Batu 

juga terkenal dengan poduk berupa susu segar. Penduduk Kota Batu banyak 

yang menjadi peternak khususnya di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan 

yang hampir semua penduduknya menjadi peternak sapi jenis sapi perah, 

bahkan jumlah sapi di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan lebih banyak 

dari pada jumlah penduduknya yaitu kurang lebih 1.500 ekor dan kurang 

lebih 1.000 jiwa dan rata-rata masyarakatnya memiliki sapi lebih dari 2 

perumah. Sebagian dari masyarakat setempat menjadikan ternak sapi perah 

sebagai pekerjaan tambahan selain mengelola lahan pertanian. Peternak sapi 

perah menjadi peluang bagi penduduk untuk mendapatkan penghasilan 

karena di Kota Batu memiliki badan usaha yang mengelolah hasil susu segar 

menjadi produk-produk susu lain seperti susu kemasan, permen susu, yogurt 

dan produk-produk susu lainnya.4 

Sebanyak 12 jenis hewan ternak yang tercatat di Kota Batu dengan 

perkembangan yang fluktuatif untuk masing-masing jenis ternak selama 

periode 2011-2015. Jenis ternak dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu 

1. Ternak besar seperti kuda, sapi potong, sapi perah, dan kerbau. 

2. Ternak kecil seperti kambing, domba, babi, dan kelinci. 

                                                           
4 Data dikelola dari hasil wawancara oleh Pak Yatemo Ketua Peternakan Dusun Toyomerto 

sekaligus Kepala Dusun Toyomerto. 
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3. Ternak unggas seperti ayam buras, ayam petelur, ayam potong, 

dan bebek. 

Kelompok ternak besar, jenis ternak terbanyak adalah jenis sapi 

perah, yaitu sebanyak 11.470 ekor yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan di 

Kota Batu pada tahun 2015. Dibandingkan tahun sebelumnya jumlah ternak 

sapi perah mengalami peningkatan. Untuk populasi ternak kecil terbanyak  

adalah kelinci, pada tahun 2015 populasi kelinci di Kota Batu mengalami 

peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 31.561 ekor pada tahun 

2013 dan 34.830 ekor pada tahun 2015. Populasi kelinci terbesar berada di 

Kecamatan Bumuaji. Sedangkan populasi ternak unggas terbesar adalah 

ayam petelor dengan jumlah 159.500 ekor.5 

Desa wisata yang dikembangkan dan digunakan untuk penelitian ini 

adalah Desa wisata perah susu sapi yang berada di Dusun Toyomerto Desa 

Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu. Salah satu Desa yang 

menjadikan Kota Batu sebagai pemasok susu segar dibeberapa perusahaan 

dan usaha lain yang ada di Kota Batu atau diluar Kota Batu. 

Hal-hal yang telah diuraikan diatas menjadi menarik bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian tentang strategi pengembangan desa wisata 

perah susu sapi. Meskipun pengembangan Desa Wisata telah menyesuaikan 

karakteristik Desa yang berbasis pada potensi yang dimiliki dan masyarakat 

                                                           
5 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 
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sekitar objek wisata, namun dalam pengembangannya masih membutuhkan 

upaya dan dukungan penuh dari pemerintah maupun masyarakat sekitar 

objek wisata dalam pengembangan desa wisata perah susu sapi. Sehingga 

peneliti mengambil judul “STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATU 

DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA PERAH SUSU SAPI 

(Studi Penelitian Desa Pesanggrahan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan 

Desa Wisata Perah Susu Sapi Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan 

Kecamatan Batu Kota Batu? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Strategi 

Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Desa Wisata Perah Susu 

Sapi Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitan ini 

adalah: 

1. Mengetahui Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan 

Desa Wisata Perah Susu Sapi Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan 

Kecamatan Batu Kota Batu. 

2. Mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Desa Wisata 
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Perah Susu Sapi Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu 

Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literatur dalam 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait 

dengan Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan 

Desa Wisata Perah Susu Sapi Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan 

Kecamatan Batu Kota Batu. 

b. Untuk mengembangkan pemahaman ilmu peneliti tentang Strategi 

Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Desa Wisata Perah 

Susu Sapi Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu 

Kota Batu. 

c. Sebagai kajian terkait desentralisasi pada sektor pariwisata. 

d. Syarat S1 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan rekomendasi oleh Pemerintah dalam perbaikan 

strategi yang berorientasi pada kebudayaan, alam, potensi yang 

dimiliki, dan dapat meningkatkan pendapatan Daerah. 

b. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam 
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Mengembangkan Desa Wisata Perah Susu Sapi khususnya di Dusun 

Toyometo Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, 

terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, 

mengembangkan usaha kecil masyarakat sekitar (susu segar, susu 

kemasan, dan lain-lain) yang dapat menguntungkan masyarakat 

sekitar objek wisata. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi atau 

bahan acuan untuk penelitian serupa. 

E. Definisi konseptual dan Oprasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan hal yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian, disamping dapat memberikan kejelasan dan arah 

bagi jalannya penelitian juga sebagai batasan-batasan dalam penulisan 

penelitian ini. Konsep sendiri adalah sejumlah teori yang terkait dengan 

objek yang diteliti, konsep dibuat untuk menggolongkan dan 

mengelompokkan objek-objek tertentu yang memiliki ciri-ciri yang 

sama.6 Definisi konsep pada penelitian ini adalah untuk melakukan 

analisis lebih lanjut tentang bagaimana Strategi Pemerintah Kota Batu 

Dalam Mengembangkan Desa Wisata Perah Susu Sapi di Dusun 

Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, adapun 

penelitian ini didasarkan pada konsep berikut: 

a. Strategi Pengembangan Pariwisata 

                                                           
6 Umar,Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm.51 
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Menurut Hamel dan Prahalad pengertian strategi 

adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan 

apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.7 

Dengan demikian strategi hampir dimulai dari apa yang 

terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.8 

Sebagai langkah dalam merencanakan strategi untuk 

memberikan solusi dari permasalahan, maka dalam 

organisasi diperlukan pengembangan organinsasi 

(Organization Develoment). Karena didalam pengembangan 

organisasi mengalami proses penyusunan rancangan arah 

dan pelaksanaan secara terencana.9 Maka Organization 

Develoment yang dimaksud masuk dalam konteks 

pariwisata, yakni rencana organisasi dalam merencanakan 

strategi dalam mengembangkan pariwisata. 

Konsep Organization Develoment (OD) didalam 

kepariwisataan memiliki makna Destination Management 

Organization (DMO) yang dimaksud ialah strategi dalam 

mengembangkan pariwisata. DMO sendiri memiliki fungsi 

                                                           
7 Husein Umar, 2001. Strategic Management In Action, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 89 

8 http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-strategi-menurut-para-ahli.html# diakses 

pada pukul 20.00 tanggal 10 maret 2017 

9 Fami Lukmanul Hakim, 2015. Perubahan & Pengembangan Organisasi, 

http://fahmilukmanul.blogspot.co.id/2015/05/perubahan-pengembangan-organisasi.html, diakses 

pada pukul 20.30 WIB tanggal 10 maret 2017 

http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-strategi-menurut-para-ahli.html
http://fahmilukmanul.blogspot.co.id/2015/05/perubahan-pengembangan-organisasi.html
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dalam mengkoordinasi, perencanaan, pengendalian 

organisasi secara inovatif dan sistematis melalui 

pemanfaatan jejaring, teknologi dan informasi yang terpadu 

dengan peran serta masyarakat, pemerintah, pengusaha, 

akademisi yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan 

yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pariwisata 

yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.10 

b. Pemerintah Daerah

Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.11 

c. Desa Wisata

Desa Wisata dapat diartikan sebagai suatu wilayah 

pedesaan yang memiliki daya tarik wisata yang khas baik 

berupa karakter lingkungan alam pedesaan, kehidupan sosial 

10 Publikasi pembentukan dan pengembangan DMO yang dilakukan oleh Kementrian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Indonesia 

11 Pengertian Pemerintah Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) No.32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah 
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budaya masyarakat, produk unggulan yang menjadi ciri khas 

atau icon daerah dan potensi-potensi yang lain.12 

2. Definisi Oprasional 

Definisi Operasional adalah informasi ilmiah yang amat 

membantu peneliti lain yang menggunakan variabel yang sama, dimana 

sebagai petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana caranya mengukur 

suatu variabel.13 Dalam penelitian, definisi operasional diperlukan 

untuk penegasan secara konsep, merupakan taraf permulaan dari suatu 

penelitian. Konsep masih bersifat abstrak sehingga diperlukan bentuk 

yang dapat diukur secara empiris. Definisi oprasional ini berfungsi 

sebagai petunjuk dalam mengatur suatu variabel tertentu. Dari beberapa 

indikator berikut: 

a. Strategi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Batu antara lain: 

1. Kebijakan yang mendukung pengembangan Desa Pariwisata. 

2. Pengembangan pemahaman SDM tentang pariwisata khusunya 

Desa Wisata. 

3. Perbaikan insfrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang kegiatan kepariwisataan sehingga wisatawan dapat 

dimudahkan dengan akses menuju desa wisata. 

                                                           
12 Rahardjo, Adisasmita. 2006, Membangun Desa Parisipatif. Graha ilmu, Yogyakarta. Hlm 29  

13 Singgarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta:LP3S. Hlm 46 
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4. Menjaga dan memelihara lingkungan alam, budaya masyarakat 

khususnya yang berada di kawasan objekk wisata, agar dapat 

menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. 

5. Penyediaan transportasi unik dan khas Kota Batu. 

6. Promosi yang dilakukan Pemerintah yang masif, terpadu, 

sistematis, menarik serta terarah. 

7. Kurikulum Pariwisata yang dilakukan Pemerintah bertujuan 

agar tertanamnya pemahaman pariwisata dimulai dari dini yaitu 

dari sekolah formal tingkat SD, SMP, SMA yang ada di Kota 

Batu melalui muatan lokal. 

8. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah kepada 

masyarakat untuk menunjang berjalannya kegiatan wisata dan 

memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dan terlatih 

dalam bidang pariwisata. 

9. Pembinaan dan pembentukan kelompok atau kelembagaan yang 

berkopeten dan terlatih dalam bidang pariwisata guna 

menunjang pembangunan pariwisata khususnya Desa Wisata.14 

b. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa 

wisata, faktor-faktor tersebut antara lain ialah: 

1. Faktor Pendukung 

                                                           
14 Spillane, James J. 1987. Ekonomi Pariwisata. Kanisius. Hlm 69 
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- Memaksimalkan potensi yang ada, dari segi sumber daya 

alam, letak objek wisata yang strategis, budaya dan 

lingkungan objek wisata. 

- Peran pemerintah dalam mengawal, menfasilitasi dan 

mempromosikan objek wisata khususnya Desa Wisata atau 

Political will dari Pemerintah Kota Batu. 

- Kesadaran Masyarakat dan Pemerintah untuk memelihara, 

melindungi, menjaga dan merawat lingkungan alam dengan 

mengembangkan Desa Wisata sebagai kegiatan wisata 

alternatif. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat yang dijelaskan meliputi faktor penghambat 

yang muncul dari struktural ataupun kultural. Adapun temuan 

faktor penghambat yang ditemukan peneliti dilapangan, yaitu: 

- Kurang maksimalnya peran Pemerintah dalam 

mempromosikan Desa Wisata secara Khusus. 

- Pengelolaan Desa Wisata yang masih belum maksimal atau 

terpadu membuat Desa Wisata kurang menarik, sehingga 

kalah populer dengan wisata modern 

- Perbaikan infrastruktur yang masih dalam proses dan tahap 

perencanaan. 

- Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki 

pemahaman dibidang pariwisata. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau strategi yang dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan dan memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk latar ilmiah, dengan 

maksud menerjemahkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara 

melibatkan berbagai metode yang ada.15 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian yang 

lebih menekankan pada penelitian yang menghasilkan data berupa data 

tertulis atau data lisan yang diamati dari orang yang menjadi sumber 

pada penitian ini.16 Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan 

mengenai Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Perah Sapi di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan 

Batu Kota Batu. Melalui penelitian deskriptif peneliti ingin 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada dilapangan  terkait 

Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Desa Wisata 

Perah Sapi di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu 

Kota Batu. 

                                                           
15 Moleong J.Lexy, 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya Offset. 

Hlm 5 

16 Sebagaimana yang telah diuraikan oleh E.G Carmines dan R.A Zeller (2006) dalam Eta 

Mamang Sangadji (2010:26) 
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2. Sumber data 

Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data skunder 

a. Primer 

Data primer diperoleh sebagai hasil penelitian yang 

kemudian dikumpulkan sendiri oleh peneliti.17 Data tersebut 

dapat berupa data catatan peneliti dari hasil observasi dan data 

hasil wawancara langsung dengan subyek penelitian. Dalam 

proses observasi dilapangan data primer secara khusus 

dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan kepada subyek yang telah dipilih yang 

berkaitan dengan Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam 

Mengembangkan Desa Wisata Perah Sapi Dusun Toyometo 

Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu. 

b. Skunder 

Data skunder merupakan data pendukung dari data 

primer (data penguat)18, data skunder pada umumnya berupa 

bukti catatan atau laporan yang terlah tersusun dalam arsip, baik 

yang dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. 

3. Teknik pengumpulan data 

                                                           
17 Kartini Kartono, 1990. Pengantar Metode Riset Sosial, Penerbit Mandar Maju, Bandung 

18 Ibid  
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Diperlukan beberapa teknik dalam memperoleh data primer dan 

data skunder, beberapa teknik dalam pengumpulan data tersebut ialah: 

a. Observasi 

Pengamatan yang dilakukan langsung untuk melihat 

kondisi objek yang akan diteliti. Dengan observasi langsung 

peneliti dapat mengetahui kondisi dan kekurangan maupun 

kelebihan yang ada di lingkungan kegiatan objek wisata. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan langsung pada Desa 

Wisata Perah Susu Sapi Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan 

Kecamatan Batu Kota Batu. Teknik ini bertujuan agar peneliti 

mengetahui secara langsung kondisi pengembangan atau 

pembangunan yang ada di Desa Wisata Perah Susu Sapi Desa 

Pesanggrahan. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

percakapan ataupun pertanyaan yang dilakukan kepada satu 

orang ataupun lebih yang kemudian dijadikan narasumber pada 

penelitian ini. Dengan wawancara diharapkan peneliti 

mendapatkan informasi yang tidak didapat saat observasi. 

Wawancara yang dilakukan telah ditetapkan pada subyek 

penelitian yang dapat memberikan data maupun informasi yang 

dapat menunjang penelitian ini. 

c. Dokumentasi 
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Dokumentasi dilakukan dilokasi yang telah ditetapkan 

peneliti, dokumentasi dilakukan untuk memberikan bukti yang 

dapat memperkuat data yang diperoleh dilapangan dan 

mendapatkan gambaran dari sudut pandang yang lain. Dengan 

dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta yang 

tersimpan dalam bentuk arsip foto, cinderamata, hasil diskusi 

dan lain-lain. 

4. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dipilih sebagai orang yang 

memberikan informasi tentang latar belakang, situasi dan kondisi lokasi 

penelitian. Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Staff dari Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan 

Pengembangan Daerah (BALITBANG) Kota Batu. 

b. Staff dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu. 

c. Staff dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. 

d. Kepala Desa Pesanggrahan. 

e. Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 

f. Tokoh masyarakat. 

Dalam melakukan observasi dilapang, peneliti hanya dapat 

menemui perwakilan atau staff dari masing-masing subyek yang telah 

dipilih. Hal ini dikarenakan kepala dari subyek penelitian tidak ada 

ditempat. Namun hal itu tidak menurunkan kualitas data dari penelitian 
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ini, dikarenakan para staff yang mewakili adalah staff yang memang 

menangani bidang yang sesuai dengan judul penelitian ini. 

5. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Desa Wisata Perah Susu Sapi 

Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu. 

6. Analisis data 

Analisis data merupakan tahapan untuk menyajikan data yang 

telah diperoleh dari hasil penelitian, karena setelah semua data 

terkumpul data-data yang diperoleh dikelola dan dianalisis sebelum data 

disajikan atau dipublikasikan. Adapun teknik yang digunakan dalam 

menganalisis data, yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Pada tahap ini semua data yang diperoleh dari penelitian 

dikumpulkan menjadi satu yang kemudian direduksi untuk 

mempermudah pemahaman dan fokus pada penelitian tentang 

Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Perah Sapi. 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau 

penyederhanaan dari data yang didapat dari penelitian atau 

mengubah data kasar yang muncul dari catatan yang didapat dari 

lapangan. Data yang didapat akan dipilah sesuai dengan 

rumusalan masalah penelitian sehingga gambaran pada 
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penelitian ini lebih jelas dan fokus pada hal-hal penting yang 

relevan dan mempermudah dalam penyajian data. 

c. Penyajian data 

Penyajian data yang diperoleh dari penelitian yang 

kemudian disusun yang kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data-data 

tentang Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan 

Desa Wisata Perah Sapi diperoleh kemudian direduksi untuk 

disesuaikan dan menjawab dari rumusan masalah penelitian dan 

selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk uraian yang 

didukung dengan data dan dokumentasi yang diperoleh peneliti 

dari observasi dilapangan. 

d. Penarikan kesimpulan 

Merupakan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian 

untuk menjawab dari fokus penelitian yang berdasarkan dari 

hasil analisis data. Sehingga setelah data yang diperoleh tentang 

Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Perah Sapi disajikan dalam bentuk uraian untuk 

menjawab rumusan masalah, dan selanjutnya akan disimpulkan 

melalui penarikan kesimpulan yang sebelumnya tidak jelas akan 

menjadi jelas. 

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif. 
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Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-

menerus. Dengan demikian menjadi keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. 


