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ABSTRAK 

 

STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA SUNGAI MUDAL DI 

DESA JATIMULYO, GIRIMULYO, KULON PROGO 

 

Aloysia Suryani 

STIA “AAN” 2019 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis bentuk strategi yang 

dilakukan pengelola Ekowisata Sungai Mudal dalam pengembangan pariwisata. 2) 

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat strategi 

pengembangan pada Ekowisata Sungai Mudal di Girimulyo, Kulon Progo. 

  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif Penelitian ini 

dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan Ekowisata Sungai 

Mudal pada bulan Juli – Agustus 2019. Responden penelitian ini adalah pegawai 

Dinas Pariwisata, pengelola Ekowisata Sungai Mudal, pengunjung, dan 

masyarakat sekitar lokasi ekowisata. Teknik analisis data yaitu deskriptif 

kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis 

SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa Ekowisata Sungai Mudal memiliki 

kekuatan daya tarik wisata, memiliki kelemahan dalam Sumber Daya Manusia 

yang mengelola, memiliki peluang dalam pembuatan paket wisata dan program 

baru pemerintah serta memiliki ancaman dengan banyaknya obyek wisata di 

sekitar destinasi. Dalam pengembangan ekowisata wisata tersebut dipengaruhi 

oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.  

 

 

 

Kata kunci: ekowisata, strategi, pengembangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketersediaan objek-objek wisata yang dilengkapi dengan sarana 

pariwisata memungkinkan daerah untuk mengembangkan ekonominya di 

masa depan. Salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

mulai berkembang dalam potensi pariwisatanya yaitu Kabupaten Kulon 

Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang berada 

di wilayah DIY yang memiliki luas area 586,27 km2. Kulon Progo terletak 

sekitar 25 kilometer dari pusat kota Jogja. Kabupaten Kulon Progo terdiri 

atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 

Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun).  

Pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo di Kecamatan Wates, 

yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi 

DIY, di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-

Bandung). Kulon Progo mempunyai semboyan The Jewel of Java merupakan 

Brand Image Kulon Progo untuk Go Internasional. Brand ini merupakan 

komitmen pembangunan ekonomi daerah yang memadukan setiap potensi 

guna mempromosikan Kulon Progo di dunia internasional. Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo senantiasa berupaya menciptakan situasi dan kondisi 

yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha di wilayah Kulon Progo. Salah 

satu sumber keuangan Pemerintah Daerah berasal dari pendapatan asli daerah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wates,_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung
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yang salah satunya berasal dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

yang kewenangan pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Kabupaten 

Kulon Progo merupakan kabupaten yang memiliki potensi daerah yang 

sangat bagus dalam bidang perekonomian, pariwisata, kesenian, kerajinan, 

dan infrastruktur. Potensi daerah Kulon Progo saat ini yang sedang 

berkembang pesat adalah potensi pariwisata. Pariwisata yang menarik 

pengunjung baik domestik maupun mancanegara adalah wisata alam.  

Beberapa wisata alam yang ada di Kulon Progo diantaranya; Pantai 

Glagah, Wisata Alam Kalibiru, Waduk Sermo, Puncak Suroloyo, Kebun Teh 

Nglinggo, Puncak Widosari, Kedung Pedut dan Kedung Merang, Ekowisata 

Sungai Mudal, Hutan Mangrove, Tebing Gunung Gajah, Goa Kiskendo, Goa 

Kidang Kencana, Embung Banjaroya, Pule Payung dan Jembatan Surga, 

Ayunan Langit Watu Jaran, Air Terjun Kembang Soka, dan lain sebagainya. 

Berikut adalah tabel jumlah wisatawan yang berkunjung di daerah Kulon 

Progo, baik wisatawan domestik maupun mancanegara dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2017. 

TABEL 1.1 

PERTUMBUHAN WISATAWAN KABUPATEN KULON 

PROGO TAHUN 2013-2017 

TAHUN 

JUMLAH WISATAWAN 

DOMESTIK DAN 

MANCANEGARA 

PERTUMBUHAN 

2013 695.850 - 

2014 907.709 21,18 

2015 1.289.695 38,19 

2016 1.353.400 6,37 

2017 1.400.786 4,73 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2017 (Diolah) 



9 

 

Dari tabel 1.1 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan 

baik domestik maupun mancanegara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan 

banyaknya destinasi wisata di kabupaten Kulon Progo yang sangat menarik 

bagi para pengunjung. Salah satu tempat pariwisata khususnya wisata alam 

yang terdapat di Kulon Progo yang mulai terkenal saat ini adalah Ekowisata  

Sungai Mudal. Taman Sungai Mudal adalah obyek wisata alam yang terdapat 

di Kembang Desa, Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon 

Progo, atau sekitar 1 jam dari pusat kota Yogyakarta jika berkendara. 

Ekowisata ini diberi nama Ekowisata Sungai Mudal karena air di sini berasal 

dari mata air Mudal.  

Tempat ini berupa Air Terjun beserta kolam pemandian alami yang 

airnya selalu nampak jernih dan berwarna toska yang indah serta tampilan 

sekitar lokasi ini memang dibuat layaknya sebuah taman, di mana orang-

orang berkumpul untuk bersenang-senang sembari menikmati pesona alam. 

Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan 

konservasi. Apabila ekowisata pengelolaan alam dan budaya masyarakat 

yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi 

merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam 

untuk waktu kini dan masa mendatang. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengatur conservation tax untuk membiayai secara langsung 

kebutuhan wawasan dan masyarakat lokal.  
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Tempat rekreasi baru tersebut berawal dari inisiatif warga tempat 

Taman Sungai Mudal berada, yaitu gerakan bersih-bersih di mata air dan 

bantaran aliran sungai Mudal yang dimulai sejak tahun 2011 oleh masyarakat 

Banyunganti khususnya RW 05. Menyadari potensi wisata berupa air terjun, 

kolam pemandian dan renang, flora dan fauna, jeram-jeram, serta 

pemandangan pegunungan Menoreh yang memikat. Secara perlahan 

pengelola mulai membangun berbagai aktivitas outdoor agar pengunjung 

makin tertarik dan banyak yang datang. Beberapa diantaranya adalah tempat 

perkemahan,  flying fox, dan river tubing. 

 

Tabel 1.2 

Data Wisatawan Ekowisata  Sungai Mudal 

 

Sumber : Diolah dari Sekretariat Ekowisata  Sungai Mudal 

 

Kunjungan wisatawan di Ekowisata Sungai Mudal dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang sangat bagus baik dari wisatawan domestik 

maupun mancanegara. Dapat disimpulkan mulai tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2018 dapat dikatakan meningkat sangat cepat. Hal ini dipengaruhi oleh 

promosi yang dilakukan melalui sosial media yang menjadikan daya tarik 

wisatawan terhadap wisata alam. Wisata alam khususnya Air Terjun tersebut 

menarik banyak perhatian bagi para wisatawan. Selain airnya yang sangat 

Tahun Target Domestik 

dan 

Mancanegara 

Jumlah Wisatawan Jumlah Persentase 

Pencapaian Domestik Mancanegara 

2015 8.000 6.540 16 6.556 81,95% 

2016 15.000 11.205 55 11.260 75,06% 

2017 20.000 17.661 103 17.768 88,84% 

2018 30.000 28.929 104 29.033 96,77% 
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alami, jernih, dan alirannya deras, udara di tempat wisata ini sangatlah sejuk 

dan nyaman untuk bersantai bersama alam. Meski demikian, jumlah 

kunjungan setiap tahunnya belum mencapai target yang diharapkan oleh 

pengelola. 

Potensi sumber daya alam hanya dapat dimanfaatkan secara optimal 

oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas dengan menggunakan 

teknologi, sarana maupun prasarana yang tersedia dalam suatu institusi yang 

hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai 

pemanfaatan seluruh sumber daya tersebut secara optimal maka diperlukan 

keseimbangan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh untuk 

pengembangan ekowisata dan meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan 

mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. 

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Ekowisata Sungai Mudal 

ini masih sangat terbatas, sehingga masih sering lemah dalam kesiapan, 

penerimaan, dan pelayanan terhadap pengunjung yang datang. Sumber daya 

yang dimaksud adalah para pengelola atau crew yang bertugas setiap hari di 

area wisata. Dalam pengembangan potensi pariwisata, ditekankan bahwa 

SDM menjadi prioritas yang mampu menyesuaikan dengan kemajuan Kulon 

Progo. Ekowisata  Sungai Mudal pada dasarnya membutuhkan SDM yang 

handal dan tanggap dengan adanya paradigma ekowisata baru.  

 Kendala yang dihadapi oleh sumber daya manusia yang pertama, 

kefasihan bahasa asing yaitu Bahasa Inggris. Apabila ada wisatawan 

mancanegara yang datang mereka kesulitan dalam memberikan pelayanan 
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dan informasi yang dapat dipahami oleh wisatawan. Sampai saat ini hanya 

pemilik air terjun yang fasih berbahasa Inggris, sehingga apabila ada turis 

yang berkunjung dan membutuhkan guide maka pemilik harus terjun ke 

lapangan sendiri untuk mendampinginya.  

Kendala SDM yang kedua adalah sikap disiplin. Kurangnya disiplin 

kerja para anggota pengelola atau crew dalam melaksanakan tugas sehari-

hari. Contoh konkritnya antara lain crew yang datang tidak tepat waktu. Jam 

kerja yang ditentukan mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB. 

Namun crew kadang – kadang datangnya melebihi waktu yang ditentukan. 

Terdapat pula crew yang tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan 

atau memberitahu kepada rekan yang lainnya sehingga pada saat diperlukan 

kesulitan mencarinya. Tindakan indisipliner ini mengakibatkan kerugian pada 

diri sendiri yang berpengaruh terhadap penilaian kerja yang kurang baik serta 

merugikan organisasi. 

Kendala SDM yang ketiga, kepemilikan sertifikasi dan lisensi untuk 

pemandu wisata dan pengelolaan homestay belum ada. Sertifikasi dan lisensi 

adalah bekal yang mutlak dibutuhkan oleh guide sehingga pramuwisata dapat 

melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini mengakibatkan 

pelayanan yang diberikan kepada para pengunjung masih kurang, crew yang 

bertugas kurang memberikan senyum, sapa, salam dikarenakan crew belum 

memahami tentang Sapta Pesona dalam ekowisata yang terdiri dari tujuh 

unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.  
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Masyarakat sekitar sampai saat ini belum memahami tentang 

konservasi dikarenakan konsep ekowisata ini merupakan hal yang baru di 

Kulon Progo.  Masyarakat hanya memandang dari hasil wisata utnuk 

meningkatkan perekonomian mereka, namun belum banyak berpartisipasi 

dalam pengembangan konservasi.  Cohen dan Prusak L., Hasbullah (2006) 

dalam Rachmawati (2015:26) menjelaskan, modal sosial sebagai segala 

sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa 

untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan 

norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti rasa saling mempercayai 

(trust), ketimbalbalikan (benefit mutualisme), aturan-aturan kolektif dalam 

suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya. 

Selain itu crew juga belum memahami dan mematuhi Anggaran Dasar 

Rumah Tangga (ADARTA). Kurangnya sosialisasi tentang ADARTA 

berpengaruh terhadap operasional yang tidak sesuai dengan budgeting yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  Kendala yang terakhir mengenai SDM yaitu 

Ekowisata  Sungai Mudal ini masih kekurangan SDM sebagai pengelola 

untuk wahana pendukung dan spot foto yang ada di area air terjun. Beberapa 

wahana dibangun untuk melengkapi ekowisata tersebut namun karena 

kurangnya personil yang mengelola maka tidak dapat setiap hari beroperasi.  

Wahana yang jarang beroperasi adalah jeram – jeram dan river tubing. 

Pada dasarnya kedua wahana ini sangat menarik bagi wisatawan untuk 

berpetualang di dalam sungai. Selain itu spot foto yang menarik bagi 

wisatawan juga sudah lama tidak beroperasi seperti spot foto ayunan yang 
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disertai background air terjun dan kolam yang jernih. Apabila SDM 

mencukupi maka semua wahana dan spot foto ini akan selalu beroperasi 

setiap hari dan tentunya menarik para pengunjung. (Rudi Hastaryo, 

wawancara 09 Desember 2018).  

Kemampuan sumber daya manusia akan sangat menentukan apakah 

potensi-potensi sumber daya yang lain dapat dimanfaatkan secara optimal 

atau tidak bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya SDM yang handal, 

tercukupi maka dapat mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata yang 

melibatkan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui 

jalur pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Sumber daya 

manusia berperan sangat penting pula dalam mengembangkan tempat 

pariwisata dengan memberikan fasilitas pariwisata yang mendukung. 

Tempat wisata akan menjadi nyaman dan akan terus menerus 

dikunjungi oleh para wisatawan apabila terdapat fasilitas yang memadai. 

Fasilitas Pariwisata merupakan semua jenis sarana yang secara khusus 

ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, 

keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata 

seperti akses jalan yang mudah, tempat ibadah, toilet, tempat sampah, 

jaringan wifi, dan sebagainya. Fasilitas pariwisata di Ekowisata Sungai 

Mudal masih menghadapi beberapa permasalahan yang besar. Beberapa 

fasilitas yang ada belum memadai. 

 Fasilitas yang ada belum memenuhi standar K3 keamanan, 

keselamatan, dan kesehatan. Seperti jembatan yang terbuat dari bambu, jika 
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musim hujan tentu licin dan dapat membahayakan pengunjung yang 

melintasi. Fasilitas lain yang kurang mendukung yaitu area tempat parkir 

mobil dan motor. Tempat parkir yang disediakan belum memadai karena 

kurang luas. Apabila hari libur nasional atau musim libur panjang, tempat 

parkir di area air terjun ini tidak akan mampu menampung semua kendaraan 

para pengunjung yang datang. Sampai saat ini apabila hari libur nasional, 

maka untuk mobil harus diparkirkan di pinggir jalan besar atau dipinggir 

aspal dan letaknya ada yang tidak rata.  

Untuk tempat parkir motor seperti biasanya dititipkan di rumah warga 

yang ada di sekitar area. Dampak dari kurangnya tempat parkir ini 

mengakibatkan para wisatawan yang tidak dapat parkir ditempat parkir, akan 

berjalan kaki menanjak dengan jarak yang lebih jauh. Pengelolaan sampah di 

tempat wisata ini juga belum sesuai standar. Pengunjung masih sering 

membuang sampah secara sembarangan sehingga menjadikan tambahan kerja 

bagi para pengelola. Belum adanya Bank sampah secara khusus di tempat ini 

yang tujuannya untuk pemilahan sampah organik dan anorganik. Harapannya 

sampah anorganik dapat didaur ulang sebagai kreatifitas warga dalam 

pembuatan kerajinan. Tetapi sampai saat ini untuk pemusnahan sampah 

hanya dibakar saja yang berakibat mencemari udara segar di sekitar area 

wisata. 

Fasilitas kamar mandi, toilet, dan kamar ganti yang tersedia belum 

dapat difungsikan sesuai dengan fungsinya. Pengunjung yang akan berenang 

di sungai atau setelah berenang tentu mengganti pakaiannya. Permasalahan 
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yang sering terjadi, pengunjung dengan sengaja buang air kecil di kamar 

ganti yang tidak disediakan air untuk membersihkan meskipun sudah 

diberikan tulisan larangan untuk buang air kecil. Hal ini berdampak kamar 

ganti tersebut menjadi bau dan kotor sehingga tidak nyaman digunakan oleh 

pemakai selanjutnya.  

Terdapat pula kendala dalam aspek kultur masyarakat di kawasan 

pariwisata. Masih adanya perilaku 'nuthuk', atau menaikkan harga di atas 

batas kewajaran pada saat hari raya, hingga budaya membuang sampah 

sembarangan menjadi hal yang wajib dibenahi. Warung yang dikelola 

masyarakat sekitar tempat wisata, belum terlihat indah dari layoutnya, 

standarisasi sanitasi, kebersihan, dan lain – lain. Para pedagang seolah – olah 

hanya mementingkan dagangannya laku dan mendapatkan untung, namun 

kurang memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. 

Masalah infrastruktur juga masih menjadi kendala dalam 

pengembangan Ekowisata Air Terjun Sungai Mudal. Infrastruktur di 

sejumlah wisata banyak yang belum memadai sehingga Pemerintah 

Kabupaten mengalami kesulitan untuk mengembangkan sekaligus 

mempromosikannya. Hingga saat ini Dinas Pariwisata Kulon Progo belum 

memberikan dukungan dana dalam pengelolaan Ekowisata  Sungai Mudal. 

Masyarakat sekitar lah yang terus bergerak dalam pengelolaan dan 

pengembangan ekowisata tersebut yang dikoordinir oleh pemilik lahan 

ekowisata tersebut. 
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Transportasi dan jalur tempuh ke Ekowisata Sungai Mudal yang cukup 

terjal via jalan Godean-Girimulyo. Apabila menggunakan kendaraan pribadi 

yang kurang perawatan atau pengendara belum biasa melewati jalan yang 

terjal, maka tidak akan kuat untuk menanjak sampai di atas. Transportasi 

umum juga masih sulit dijangkau, seperti angkot atau bus kecil juga belum 

ada di daerah tersebut. Kelancaran transportasi akan memungkinkan 

terjadinya mobilitas sumber daya atau faktor-faktor produksi lintas daerah, 

lintas wilayah, lintas provinsi maupun lintas negara, yang dapat 

meningkatkan akselerasi kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah. 

Sedangkan jalan besar yang masih rusak yaitu jalan kabupaten menuju 

dusun Kembang Desa Jatimulyo Girimulyo karena aspalnya rusak parah. Hal 

ini mengakibatkan para pengunjung mengeluh untuk berwisata di air terjun 

tersebut. Akses jalan sekitar lokasi juga belum memadai yaitu, jalan dari 

pintu masuk sampai bantaran sungai sejauh sekitar 250 meter dan dari pintu 

masuk gate 1 sampai lokasi taman sekitar 150 meter. Lampu penerangan 

jalan umum untuk menuju lokasi masih sangat kurang. Hal tersebut menjadi 

kendala para pengunjung yang ingin berangkat pagi atau pulang petang  

(Wawancara dengan Rudi Hastaryo, 12 September 2018). 

Minimnya penerangan jalan dan kurangnya cahaya di sekitar lokasi 

juga masih kurang.  Masalah inilah sering menjadi keluhan para pengunjung 

atau wisatawan terutama pengunjung yang sudah tua atau lansia. 

Permasalahan lain yang muncul dalam pengembangan ekowisata ini adalah 

Ekowisata Sungai Mudal merupakan lahan pribadi milik beberapa warga 
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yang kemudian dikelola dan dikembangkan secara swadaya bersama 

masyarakat sekitar. Dinas Pariwisata Kulon Progo belum memberikan 

dukungan berupa dana pengembangan pariwisata dan hasil yang didapat 

sepenuhnya menjadi kas swadaya. Dinas Pariwisata sampai saat ini hanya 

memberikan bantuan promosi tempat wisata.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka masalah yang 

dapat diidentifikasikan adalah: 

1. SDM yang mengelola masih sangat terbatas dari segi jumlah personil, 

kemampuan yang dimiliki, indisipliner, dan kurang profesional dalam 

memberikan pelayanan. 

2. Ekowisata Sungai Mudal masih dikelola secara swadaya oleh pengelola 

dan pemilik lahan masyarakat sekitar, dalam hal ini Dinas Pariwisata 

Kabupaten Kulon Progo belum memberikan dukungan dana untuk 

pengembangan. 

3. Infrastruktur seperti akses jalan menuju Ekowisata Sungai Mudal terjal 

dan rusak sehingga belum memadai serta fasilitas yang ada belum 

memenuhi standar K3 yaitu keamanan, keselamatan, dan kesehatan. 

4. Jumlah kunjungan baik wisatawan domestik maupun mancanegara setiap 

tahunnya belum mencapai target yang diharapkan (tabel no 1.2 hal 4). 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk melakukan pembahasan, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar 

dari jalur pembahasan maka peneliti membatasi permasalahan mengenai 

strategi pengembangan wisatawan Ekowisata Sungai Mudal di Girimulyo, 

Kabupaten Kulon Progo. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Strategi apakah 

yang dilakukan dalam pengembangan wisatawan Ekowisata  Sungai Mudal di 

Girimulyo Kabupaten Kulon Progo?”. 

 

E. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana strategi pengembangan  yang dilakukan pengelola Ekowisata  

Sungai Mudal di Girimulyo Kulon Progo? 

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan 

Ekowisata  Sungai Mudal? 

 

F. Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bentuk strategi yang dilakukan pengelola Ekowisata 

Sungai Mudal dalam pengembangan pariwisata. 
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2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat strategi 

pengembangan pada Ekowisata Sungai Mudal di Girimulyo, Kulon 

Progo. 

 

G. Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kejelasan 

teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum dan 

memberikan kontribusi wawasan kepariwisataan khususnya dalam bidang 

pengembangan pariwisata alam mengenai ekowisata yang berbasis 

konservasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui strategi 

pengembangan pariwisata pada Ekowisata Sungai Mudal di Girimulyo 

Kulon Progo, sehingga menjadikan daya tarik wisata alam bagi 

masyarakat. 

b. Bagi Pengelola Wisata 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan referensi 

kepada para pengelola dalam meningkatkan pengembangan pariwisata 

alam yang berbasis konservasi. 
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c. Bagi Dinas Pariwisata 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekowisata 

dan meningkatkan pelayanan serta mempromosikan Ekowisata  

Sungai Mudal berbasis konservasi ke mancanegara. 

d. Bagi STIA AAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan mengenai strategi 

pengembangan potensi daerah melalui pengembangan pariwisata 

alam. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain untuk 

membandingkan, pertimbangan, dan pengembangan.  

 

H. Referensi Peneliti Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Erna Ayu Purwandari (2017) melakukan penelitian skripsi dengan judul 

“Pengembangan Ekowisata di Desa Munthuk Kecamatan Dlingo 

Kabupaten Bantul DIY (Studi Analisis Proses Pemberdayaan 

Masyarakat)”. Penelitian ini mendeskripsikan tahapan pengembangan 

pemberdayaan masyarakat di Desa Munthuk Kecamatan Dlingo Bantul 

melalui pengembangan ekowisata serta mendeskripsikan kendala – 
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kendala dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari 

penelitian ini adalah pengembangan pemberdayaan masyarakat dilakukan 

melalui perbaikan yang dimulai dengan tahapan – tahapan yang dilakukan. 

Tahapan – tahapan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat 

antara lain tahap penyadaran masyarakat terhadap potensi hutan lindung 

yang dapat dikembangkan, tahap pembinaan dan penataan masyarakat 

dengan memberikan pendidikan, pelaksanaan program, dan evaluasi dan 

tahap kemandirian dimana pengelola wisata tidak bergantung pada 

pemerintah atau stake holder. (http://digilib.uin-

suka.ac.id/24407/1/12230015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. 

diakses pada  21 Februari 2019 pukul 15:40). 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Ismawati (2018), dengan judul 

“Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Park 

Pekalongan dengan Analisis SWOT di Kelurahan Kandang Panjang, 

Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan strategi 

pengembangan ekowisata Mangrove Park . Hasil penelitian ini berupa 

penentuan strategi pengembangan ekowisata mangrove menggunakan 

analisis SWOT di kawasan ekowisata mangrove park Pekalongan 

diantaranya yaitu; mengembangkan seluruh potensi yang ada sebagai 

alternatif wisata berbasis lingkungan untuk masyarakat kota Pekalongan, 

menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar dengan 

melakukan pengembangan terhadap kelompok masyarakat pengelola, 

http://digilib.uin-suka.ac.id/24407/1/12230015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/24407/1/12230015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf


23 

 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pentingnya menjaga kawasan 

mangrove, mengoptimalkan pemeliharaan sarana prasarana yang telah 

ada, meningkatkan promosi kawasan ekowisata dengan memanfaatkan 

semua media yang tersedia, dan lain sebagainya. 

(http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38076/1/NUR

%20ISMAWATI-FITK diakses pada 21 Februari 2019 pukul 15.30). 

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rizky Alfira (2014), meneliti 

tentang “Identifikasi dan Potensi Strategi Pengembangan Mangrove pada 

Kawasan Suaka Margasatwa Mampie di Kecamatan Wonomulyo, 

Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekowisata mangrove dan 

menentukan strategi pengembangan di Kawasan ekowisata mangrove. 

Hasil dari penelitian ini adalah kawasan mangrove Mampie termasuk 

dalam kategori sesuai untuk dijadikan kawasan ekowisata.  Strategi 

pengembangan yang dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya 

manusia (SDM) melalui sosialisasi terkait aspek wisata, penanaman   jenis 

mangrove penahan abrasi secara berkelanjutan, pengadaan sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan wisata, dan kerjasama yang baik antar 

pemangku kebijakan. (https://core.ac.uk/download/pdf/25497082.pdf 

diakses pada 18 Februari 2019 pukul 19.36). 

 

 

 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38076/1/NUR%20ISMAWATI-FITK
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38076/1/NUR%20ISMAWATI-FITK
https://core.ac.uk/download/pdf/25497082.pdf
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TABEL 1.3 

TABEL PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITI 

TERDAHULU 

Nama Penulis Judul Persamaan Perbedaan  

Erna Ayu 

Purwandari 

(2017) 

Pengembangan Ekowisata di 

Desa Munthuk Kecamatan 

Dlingo Kabupaten Bantul 

DIY (Studi Analisis Proses 

Pemberdayaan Masyarakat). 

Sama – sama 

melakukan 

penelitian tentang 

pengembangan 

ekowisata dan 

kendala – 

kendalanya 

Erna Ayu meneliti 

tentang 

pengembangan 

ekowisata melalui 

pemberdayaan 

masyarakat 

sedangkan penulis 

meneliti tentang 

strategi pencapaian 

target wisatawan  

Nur Ismawati 

(2018) 

Potensi dan Strategi 

Pengembangan Ekowisata 

Mangrove Park Pekalongan 

dengan Analisis SWOT di 

Kelurahan Kandang Panjang, 

Kecamatan Pekalongan 

Utara, Kota Pekalongan, 

Jawa Tengah 

Sama – sama 

meneliti tentang 

strategi 

pengembangan 

ekowisata melalui 

analisis SWOT 

langsung pada 

obyek wisata. 

Nur Ismawati juga 

meneliti potensi di 

Mangrove Park 

sedangkan penulis 

meneliti pencapaian 

target wisatawan di 

Ekowisata Taman 

Sungai Mudal. 

Rizky Alfira 

(2014) 

Identifikasi dan Potensi 

Strategi Pengembangan 

Mangrove pada Kawasan 

Suaka Margasatwa Mampie 

di Kecamatan Wonomulyo, 

Kabupaten Polewali Mandar 

Sama – sama 

meneliti tentang 

pengembangan 

pariwisata alam 

Rizky lebih 

menekankan pada 

identifikasi dan 

potensi wisata, 

kemudian 

dikembangkan 

berdasarkan strategi 

pengembangan 

berdasarkan potensi 

yang ada. Sedangkan 

penulis selalu 

membatasi tentang 

strategi yang 

dilakukan pengelola 

ekowisata dalam 

pencapaian target 

wisatawan.  

Sumber : Data sekunder, diolah 2019. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Definisi “strategi” menurut Bracker (1980) dalam Heene 

(2010:107) berasal dari kata Yunani Klasik, yakni “strategos” 

(jenderal), yang pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani 

untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani 

yang berhubungan dengan “strategos” ini dapat diartikan sebagai 

“perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan 

cara yang efektif berlandaskan sarana - sarana yang dimiliki”. Pada 

awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi 

kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti 

strategi bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, perdagangan, 

manajemen strategi dan sebagainya. 

Olsen dan Eadie, dalam (John M. Bryson 2007:4) 

mendefinisikan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk 

membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan 

memandu bagaimana menjadi organisasi atau entitas lainnya, apa 

yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal 

seperti itu.  
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Strategi mencakup pula aliran keputusan (stream of decision), 

pengembangan strategi yang paling efektif, cara merumuskan strategi, 

bagaimana menentukan keputusan, dan rancangan program penting, 

demikian juga, berhubungan dengan penentuan keputusan pada masa 

sekarang yang akan mampu mewarnai masa depan. Menurut Thomas 

Wheelen dkk (2010:105), strategi adalah: 

“Serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-

kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam 

jangka panjang”.  

 

Kegiatan tersebut terdiridari perumusan/perencanaan strategi, 

pelaksanaan/implementasi dan evaluasi. Strategi bisnis bisa berupa 

perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, 

penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint 

venture. Tujuan dari strategis tersebut antara lain memberikan arah 

pencapaian tujuan organisasi/perusahaan, membantu memikirkan 

kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi setiap perubahan kembali 

secara merata, dan berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa strategi adalah seni dan ilmu untuk formulasi, implementasi 

dan evaluasi keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional, 

yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM, 

pemasaran keuangan, produksi, dan lain-lain agar organisasi dapat 

mencapai tujuannya. 
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2. Jenis – Jenis Strategi  

Adapun jenis-jenis strategi di dalam buku Konsep Manajemen 

Strategis, David (Guswan 2015:16) menjelaskan bahwa ada beberapa 

jenis strategi alternatif, yaitu: 

a. Strategi Integrasi 

Strategi integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah 

perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan / 

atau pesaing. Jenis-jenis integrasi adalah sebagai berikut: 

1) Integrasi ke depan 

Integrasi ke depan adalah jenis integrasi yang berkaitan dengan 

usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih 

besar atas distributor atau peritel. 

2) Integrasi ke belakang 

Integrasi ke belakang adalah jenis integrasi yang 

mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas 

pemasok perusahaan. 

3) Integrasi horizontal 

Integrasi horizontal adalah jenis integrasi yang mengupayakan 

kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing. 

b. Strategi Intensif 

Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya 

upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan 

dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. 
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1) Penetrasi pasar 

Penetrasi pasar adalah jenis strategi yang mengusahakan 

peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di 

pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih 

besar. 

2) Pengembangan pasar 

Pengembangan pasar adalah jenis strategi yang 

memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis 

baru. 

3) Pengembangan produk 

  Pengembangan produk adalah jenis strategi yang 

mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan 

produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk atau jasa 

baru. 

c. Strategi Diversifikasi 

Strategi diversifikasi adalah suatu jenis strategi dimana perusahaan 

menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan 

penjualan perusahaan. 

1) Diversifikasi Terkait 

Diversifikasi terkait adalah jenis strategi dimana perusahaan 

menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan 

dengan produk atau jasa perusahaan yang lama. 

2) Diversifikasi tak terkait 
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Diversifikasi tak terkait adalah jenis strategi dimana 

perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun tidak 

berkaitan sama sekali dengan garis bisnis perusahaan 

sebelumnya. 

d. Strategi Defensif 

Strategi defensif adalah jenis strategi dimana kondisi perusahaan 

sedang mengalami penurunan sehingga harus melakukan 

restrukturisasi melalui penghematan biaya dan asset untuk 

meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. 

1) Penciutan 

Penciutan adalah strategi dimana dilakukan pengelompokan 

ulang (regrouping) melalui pengurangan biaya dan asset untuk 

membalik penjualan dan laba yang menurun. 

2) Divestasi 

Divestasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan suatu 

divisi atau bagian dari suatu organisasi. 

3) Likuidasi 

Likuidasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan seluruh 

asset perusahaan, secara terpisah-pisah, untuk kekayaan 

berwujudnya. 

 

Strategi yang akan dipilih penulis untuk melakukan analisis 

pengembangan ekowisata adalah strategi Intensif. Strategi Intensif 
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dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pemasaran melalui 

promosi, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan 

memperkenalkan ekowisata sebagai hal baru dalam dunia 

kepariwisataan kepada masyarakat secara lebih luas. 

 

3. Perumusan Strategi  

Menurut Hitt (1997:15) perumusan strategi adalah proses 

penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksudkan untuk 

membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan 

keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan 

tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.  

Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam 

merumuskan strategi, menurut Hariadi (2005:65) yaitu: 

a.   Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan 

dimasa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai 

visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut 

b.   Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk 

mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman 

yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya 

c.   Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success 

factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis 

sebelumnya 
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d.   Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai 

alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dimiliki dankondisi eksternal yang dihadapi. Memilih strategi 

yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang. 

 

4. Tingkatan Strategi 

Menurut Higgins (1985:123) menjelaskan adanya empat 

tingkatan strategi yang keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu 

enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan 

functional strategy. 

a. Enterprise Strategy 

Merupakan strategi yang berkaitan dengan respons masyarakat. 

Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. 

Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang 

tidak dapat dikontrol. Dalam masyarakat yang tidak terkendali itu 

terdapat pemerintahan dan berbagai kelompok lain seperti 

kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. 

Maka dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan 

masyarakat luar sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat 

menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa 

organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi 

pelayanan yang baik terhadap tuntutandan kebutuhan masyarakat. 



32 

 

b. Corporate Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi sehingga sering 

disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh 

suatu organisasi. 

c. Business Strategy 

Strategi pada tingkat ini menjelaskan cara merebut pasar di 

tengahmasyarakat. cara menempatkan organisasi dalam prioritas 

konsumen. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh 

keuntungan-keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang 

berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. 

d. Fungsional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan penunjang 

suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu: 

1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi 

yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan 

ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan 

keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan 

pengembangan. 

2) Strategi functional manajemen yang mencakup fungsi-fungsi 

manajemen yaitu planning, organizing, implementating, 

controlling, staffing, leading, motivating, communicating, 

decision making, representing, dan integrating. 
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3) Strategi isu strategik yang fungsi utamanya ialah mengontrol 

lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui 

maupun situasi yang belum diketahui atau statis. 

 

B. Pengembangan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 

2002 pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang 

telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan 

aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan 

teknologi baru. Menurut Moekidjat (2005:20) pengembangan adalah 

perubahan yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok untuk 

mengarahkan pada perbaikan dan perubahan itu harus berdasarkan pada 

pengetahuan, kecakapan dan sikap yang di wujudkan dalam pekerjaan 

untuk sekarang ini dan untuk dimasa akan datang.  

Menurut Marihot (2002:168) pengembangan merupakan usaha 

yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pengembangan lebih di tekankan 

pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa 

yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintergrasi 

dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. 

Menurut Harrisfadilah (2012:153) aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan meliputi: 
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1. Aspek strategi: 

a. Meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi 

kesenjangan yang ada dan diharapkan oleh konsumen 

b. Menciptakan pasar baru, dan 

c. Menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik 

konsumen 

2. Aspek manajeman pemasaran: 

a. Menembus dan menguasai pangsa pasar, 

b. Mengolah situasi/peluangpasar yang ada dengan teliti, 

c. Memasarkan produk dengan jaringan yang luasseperti impor 

produk ke luar negeri, dan 

d. Membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen 

membeli produk kita , seperti memasang iklan , brosur, dan lain-

lain. 

3. Aspek penjualan: 

a. Banyak volume produk yang akan dijual, 

b. Tingkat keamanan dalam proses penjualan barang, dan 

c. Menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki 

kualitas yang baik. 

Menurut Rangkuti (2016:134), pemahaman yang baik mengenai 

konsep strategi pengembangan dan konsep-konsep lain yang berkaitan, 

sangat menentukan suksesnya strategi disusun. Konsep-konsep tersebut 

antara lain sebagai berikut:  
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a. Distinctive Competence 

Distinctive Competence adalah tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan 

dengan pesaingnya. Identifikasi distinctive competence dalam suatu 

organisasi meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. 

b. Competetive Advantage 

Competetive Advantage adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan 

oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan adalah proses atau cara untuk meningkatkan kualitas 

produk atau usaha ke arah lebih baik untuk tujuan tertentu untuk 

menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan 

berguna. 

 

C. Ekowisata 

1. Pengertian Ekowisata 

Pada awalnya definisi ekowisata adalah suatu wisata yang 

membutuhkan tanggung jawab terhadap kelestarian alam, serta 

memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan 

budaya bagi masyarakat setempat. Ekowisata menurut Chafid Fandeli, 

(2000:6) merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan 

konservasi. Konservasi merupakan upaya untuk menjaga 

kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam dalam waktu kini dan 
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masa mendatang. Seiring dengan perkembangan selanjutnya, ternyata 

ekowisata lama kelamaan semakin digemari oleh wisatawan sehingga 

dirumuskan beberapa definisi lagi dari ekowisata, yaitu perjalanan 

bertanggung jawab ke lingkungan alami dan berpetualang yang dapat 

menciptakan industri pariwisata. (Ambo Tuwo, 2011:28). Definisi 

terbaru dari ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan 

menyertakan aspek pendidikan dan interprestasi terhadap lingkungan 

alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian 

ekologis. Ekowisata juga merupakan suatu bentuk wisata yang 

bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami 

(natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan 

mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. 

Menurut From, yang dikutip oleh Damanik dan Weber 

(2000:38-39), terdapat tiga konsep dasar tentang ekowisata, yaitu: 

“Pertama , perjalanan outdoor dan di kawasan alam yang tidak 

menimbulkan kerusakan lingkungan. Kegiatan ekowisata tidak 

mengorbankan flora dan fauna, tidak mengubah topografi 

lahan dan lingkungan. Kedua, prinsip wisata ini yaitu semua 

hal menyangkut akomodasi, makanan yang ditawarkan, 

penggunaan jasa pemandu wisata sebaiknya diserahkan kepada 

masyarakat sekitar agar memberikan keuntungan langsung 

bagi masyarakat sekitar. Ketiga, perjalanan wisata ini menaruh 

perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal”.  

 

Wisatawan tidak menuntut masyarakat lokal agar menciptakan 

pertunjukan dan hiburan. Akan tetapi mendorong mereka agar diberi 

peluang untuk menyaksikan upacara dan pertunjukan yang sudah 

dimiliki masyarakat setempat. Menurut Tuwo (2011:30) konsep 
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ekowisata dimaksudkan untuk beberapa hal. Pertama, menyelesaikan 

atau menghindari konflik dalam pemanfaatan dengan penetapan 

ketentuan dalam berwisata. Kedua, melindungi sumber daya alam dan 

budaya. Ketiga, dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang 

ekonomi untuk masyarakat lokal. Apabila ekowisata pengelolaan alam 

dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, 

sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan 

pemanfaatan sumberdaya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. 

Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur conservation 

tax untuk membiayai secara langsung kebutuhan kawasan dan 

masyarakat lokal.  

Ekowisata merupakan bagian dari pariwisata yang tergolong 

ke dalam daya tarik wisata alam.  Objek daya tarik wisata (ODTW) 

menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik 

wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata bahari, daya 

tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Objek dan daya 

tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya 

tarik di suatu daerah atau tempat tertentu maka kepariwisataan sulit 

untuk dikembangkan karena faktor daya tarik wisata merupakan salah 
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satu unsur yang membentuk dan menentukan suatu daerah menjadi 

destinasi pariwisata. 

 Daya tarik wisata menurut Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dalam  Suryadana (2017:64) di bagi menjadi tiga 

macam yaitu: 

a. Daya Tarik Wisata Alam 

Daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi 

serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan 

alami maupun setelah ada usaha budi daya. Potensi wisata alam 

dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu: 

1) Flora dan fauna 

2) Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem 

pantai dan ekosistem hutan bakau 

3) Gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun 

dan danau 

4) Budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, 

peternakan, usaha perikanan 

b.    Daya Tarik Wisata Sosial Budaya 

Daya tarik sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan 

sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, 

peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan dan kerajinan. 

c.    Daya Tarik Wisata Minat Khusus  
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Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata yang 

baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan 

pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Dengan 

demikian biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. 

Contohnya, berburu mendaki gunung, arung jeram, tujuan 

pengobatan, agrowisata, dan lain- lain.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

ekowisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk wisata alam namun 

tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mempunyai prinsip 

untuk pembangunan berkelanjutan. 

 

2. Prinsip Ekowisata 

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat 

dengan prinsip konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat 

diberdayagunakan dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian 

ekosistem diareal yang masih alami. Prinsip-prinsip Ekowisata 

menurut Jamal, dkk (2006:164)  dibagi menjadi delapan , yaitu: 

a. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas 

wisatawan  terhadap alam dan budaya. 

b. Pendidikan dan konservasi lingkungan. 

c. Pendapatan langsung untuk kawasan. 

d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. 

e. Penghasilan masyarakat. 

f. Menjaga keharmonisan dengan alam. 

g. Daya dukung lingkungan. 

h. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. 
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Landasan pengembangan ekowisata diatur dalam UU No. 4 Tahun 

1982 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup: 

a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan 

lingkungan hidup sebagai pembagian pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya.  

b. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.  

c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina 

lingkungan hidup.  

d. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan 

untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.  

e. Terlindunginya negara dari dampak kegiatan di luar wilayah 

negara yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan.  

 

Sedangkan menurut The International Ecotourism Society (TIES) dalam 

Damanik dan Weber (2000:39-40), mengidentifikasikan beberapa prinsip 

ekowisata: 

a. Ekowisata dapat mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau 

pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.  

b. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya 

di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal 

maupun pelaku wisata lainnya.  

c. Menawarkan pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat 

lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kejasama dalam 

pemeliharaan atau konservasi.  

d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan 

konservasi melalui konstribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.  
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e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan masyarakat 

lokal dengan menciptakan produk wisata yag mengedepankan nilai-

nilai lokal. 

f. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan 

politik di daerah tujuan wisata.  

g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti 

memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk 

menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak azasi, serta tunduk pada 

aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam transaksi wisata. 

Berdasarkan beberapa prinsip di atas maka dapat disimpulkan 

prinsip ekowisata merupakan berbagai prinsip yang mengatur untuk 

menyatukan konservasi lingkungan hidup, pengembangan masyarakat dan 

wisata yang berkelanjutan, dan berjalan seiringan. 

 

3. Jenis Wisatawan 

Melihat sifat perjalanan dan ruang lingkup di mana perjalanan 

wisata itu dilakukan, menurut Suryadana (2015:67) dapat diklasifikasikan 

wisatawan sebagai berikut:  

 

a. Wisatawan Asing (Foreign Tourist) 

Wisatawan asing merupakan orang asing yang melakukan perjalanan 

wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan 
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merupakan negara di mana Ia biasanya tinggal. Biasanya memerlukan 

berbagai dokumen seperti visa, passport, dan lain – lain. 

b. Domestic Foreign Tourist 

 Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara, 

yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara dimana ia tinggal 

(orang yang berkerja di kedutaan besar).  

c. Domestic Tourist 

 Seseorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan 

wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati 

perbatasan negaranya. Warga negara hanya menuju destinasi wisata 

lokal atau hanya di luar kota yang ada pada negara tersebut. 

d. Indigenous Foreign Tourist 

 Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau 

jabatannya di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan 

perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri.  

e. Transit Tourist 

 Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara 

tertentu, yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun kereta 

api, yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan atau 

airport atau stasiun bukan atas kemauannya sendiri. Pada kesempatan 

ini biasanya digunakan untuk berjalan – jalan di tempat sekitar transit. 

f. Business Tourist 
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Orang yang melakukan perjalanan, yang mengadakan perjalanan untuk 

tujuan lain bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya 

setelah tujuannya yang utama selesai. Contohnya rapat, konferensi, 

study banding, dan lain – lain. 

Sedangkan menurut Smith (1977) dalam Liga Suryadana (2017:66), 

melakukan klasifikasi terhadap wisatawan menjadi tujuh kelompok yaitu: 

a. Explorer, yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan 

berinteraksi secara insentif dengan masyarakat lokal, dan 

bersedia menerima fasiitas seadanya, serta menghargai norma 

dan nilai – nilai lokal. 

b. Elite, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata 

yang belum dikenal, tetapi dengan pengaturan lebih dahulu dan 

bepergian dalam jumlah yang kecil. 

c. Off beat, yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri tidak 

mau ikut ke tempat – tempat yang sudah ramai dikunjungi. 

Biasanya wisatawan seperti ini siap menerima fasilitas 

seadanya di tempat lokal. 

d. Unusual yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya sekali 

waktu juga mengambil aktifitas tambahan untuk mengnjungi 

tempat – tempat baru atau melakukan aktivitas yang agak 

beresiko. Meskipun dalam aktivitas tambahannya bersedia 

menerima fasiitas apa adanya tetapi program pokoknya tetap 

harus mendapatkan fasilitas yang standar. 

e. Incipient mass, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan 

secara individual atau kelompok kecil dan mencari daerah 

tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih 

menawarkan keaslian. 

f. Mass, yaitu wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata 

dengan fasilitas yang sama seperti di daerahnya. 

g. Charter, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan 

wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya, 

dan biasanya hanya untuk bersantai atau bersenang-senang. 

Mereka bepergian dalam kelompok besar, dan meminta 

fasilitas yang berstandar internasional. 
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4. Strategi Pengembangan Ekowisata 

Strategi pengembangan merupakan salah satu usaha untuk 

mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang 

sesuai dengan visi dan misi. Berdasarkan Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata RI, pengembangan pariwisata di Indonesia telah tercermin 

dalam rencana strategi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan membuka kesempatan berusaha, mewujudkan pembangunan 

pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-

budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, meningkatkan 

kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar dan menciptakan iklim 

yang kondusif bagi pembangunan pariwisata. 

Strategi pengembangan ekowisata menurut penulis adalah cara 

yang dilakukan oleh pengelola Ekowisata Sungai Mudal dalam 

mengembangkan destinasi wisata baik daya tarik wisata, fasilitas 

pendukung, dan promosi. Konsep pengembangan utamanya meliputi daya 

tarik wisata (Attraction), aksesibilitas (Accessibility), amenitas (Amenity), 

fasilitas tambahan (Ancillary) atau sering disebut dengan A4. Attraction 

(Atraksi) yakni pada destinasi wisata terdapat daya tarik wisata seperti 

keindahan dan keunikan alam, budaya dan aktifitas masyarakat setempat, 

peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana 

permainan dan hiburan. Accessibility (Aksesibilitas) ialah tersedianya 

sarana yang membuat pengunjung memiliki kemudahan untuk 

menjangkau sebuah destinasi wisata, dalam hal ini tersedianya sarana 
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transportasi menuju destinasi wisata dan jarak destinasi wisata yang 

terjangkau menjadi hal yang penting. Amenity (Amenitas) yakni 

tersedianya sarana penunjang kebutuhan pengunjung selama melakukan 

kegiatan wisata, seperti tersedianya penjual makanan, minuman, 

akomodasi dan cinderamata. Ancillary (fasilitas tambahan) adalah sarana 

penunjang tambahan seperti sarana penukaran mata uang, ATM, pos 

keamanan, dan petugas yang ramah. 

 Strategi pengembangan ekowisata dapat dilihat melalui partisipasi 

pokdarwis yaitu keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk 

mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya. Partisipasi masyarakatlah 

yang sangat berperan penting dalam pengembangan ekowisata tersebut. 

Menurut Santoso Sastrosaputro (1986:43) partisipasi merupakan suatu 

bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang terkait dengan 

pembangunan, kewenangan, tanggung jawab dan manfaat mencakup: 

a. Menjadi anggota kelompok masyarakat 

b. Melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok 

c. Melibatkan diri dalam kegiatan organisasi 

d. Menggerakkan sumber daya masyarakat 

e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan 

f. Memanfaatkan hasil yang dicapai 

 

 Menurut Inskeep dalam Liga Suryadana (2017:46), komponen 

pengembangan dapat dikelompokan sebagai berikut: 

a. Atraksi dan Kegiatan-kegiatan Wisata 

Kegiatan-kegiatan wisata tersebut dapat berupa semua hal yang 

berhubungan dengan lingkungan alam, kebudayaan, keunikan suatu 
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daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan 

wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek 

wisata. 

b. Akomodasi  

Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai 

jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para 

wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata 

yang mereka lakukan. 

c. Fasilitas dan Pelayanan Wisata 

Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas 

yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas 

tersebut termasuk tour and travel operations (disebut juga pelayanan 

penyambutan). Fasilitas tersebut misanya restoran dan berbagai jenis 

makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, 

cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, tempat 

penukaran uang dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor 

informasi wisata, pelayanan pribadi, fasilitas pelayanan kesehatan, 

fasilitas pelayanan umum, dan lain sebagainya. 

d.  Fasilitas dan Pelayanan Transportasi  

Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, 

transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan 

wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan 
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pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan 

udara. 

e.  Infrastruktur lain  

Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, istrik, 

drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, 

telex, faksimili, dan radio). 

f.  Elemen Kelembagaan 

  Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan 

untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk 

perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan, 

menyusun strategi marketing dan program promosi, menstrukturisasi 

organisasi wisata sector umum dan swasta, peraturan dan 

perundangan yang berhubungan dengan wisata, menentukan 

kebijakan penanaman modal bagi sektor publik dan swasta, 

mengendalikan program ekonomi, liungkungan dan sosial 

kebudayaan. 

Sedangkan menurut Gunn dalam Suryadana (2017:57) mengemukakan 

bahwa komponen dasar pariwisata antara lain: 

a. Atraksi atau daya tarik wisata dikategorikan dalam: 

1)   Sumber daya alam yang meliputi air mancur, kolam, sungai 

2)   Sumber daya dan budaya yang meliputi arkeologi, sejarah, 

perdagangan, hiburan, kesehatan, keagamaan, dan olahraga. 

b. Akomodasi, tempat makan dan minum, tempat belanja, aksesibilitas 
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c. Transportasi udara, mobil, kereta kuda, kereta listrik, rel kereta api, 

pelabuhan dan ain sebagainya. 

d. Air bersih, pembuangan limbah, keamanan, listrik dan pemadam 

kebakaran 

Apabila komponen-komponen tersebut dapat terpenuhi dengan baik maka 

kepuasan wisatawan ketika mengunjungi destinasi tersebut akan terpenuhi 

sehingga citra destinasi akan terbangun dan tingkat kunjungan destinasi 

wisata budaya semakin meningkat. Dari pendapat beberapa ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa komponen pengembangan pariwisata harus 

memenuhi beberapa unsur diantaranya daya tarik wisata (Attraction), 

aksesibilitas (Accessibility), amenitas (Amenity), fasilitas tambahan 

(Ancillary) atau sering disebut dengan A4. 

Pengembangan Ekowisata  haruslah di dasarkan pada kondisi dan 

daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang 

saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan 

pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan 

berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang. Dalam 

pengelolaan pariwisata khususnya pengembangan ekowisata, senantiasa 

erat hubungan dengan kawasan-kawasan konservasi. Dalam 

pengembangan ekowisata agar pencapaian target terpenuhi, menurut Iwan 

Nugroho (2011:17-18) perlu diperhatikan beberapa komponen yang 

digunakan sebagai strategi pengembangan ekowisata antara lain: 
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a. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran 

menempati posisi penting untuk menjangkau dan menarik semua 

pengunjung. Pengunjung yang datang diharapkan dapat menajdi 

sumber informasi bagi pengunjung lainnya agar dapat membantu 

konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat. 

b. Memberikan keterampilan dan pelayanan kepada pengunjung secara 

insentif. Layanan ekowisata dalah pengalaman dan Pendidikan 

terhadap lingkungan atau wilayah baru, sehingga kepuasan 

pengunjung akan tercapai apabila dilayani dengan efektif. 

c. Keterlibatan penduduk lokal dalam memandu dan menerjemahkan 

objek wisata dengan memberikan informasi dan keterangan 

sehubungan konservasi lingkungan sekitar. 

d. Kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi asset lingkungan dan 

budaya. Kebijakan penataan ruang, pemberdayaan kemasyarakatan 

yang dikombinasikan dengan instrument ekonomi. 

e. Pengembangan kemampuan penduduk lokal. Penduduk lokal dan 

lingkungannya adalah kesatuan utuh wilayah ekowisata maka perlu 

dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh benefit 

dan termotivasi untuk mengkonservasi lingkungannya. 

Menurut Iwan Nugroho (2011:14) dalam pengembangan ekowisata, daya 

tarik dari suatu destinasi merupakan faktor yang utama agar dapat menarik 

wisatawan untuk berkunjung yaitu: 

 



50 

 

a. What to see  

Destinasi tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang bisa 

dilihat oleh wisatawan dan harus memiliki atraksi budaya yang 

dijadikan entertainment bagi wisatawan. What to see meliputi 

pemandangan alam, kegiatan, kesenian, dan atraksi wisata. 

b. What to do  

Selain banyak yang dilihat dan disaksikan, harus disediakan juga 

beberapa fasilitas rekreasi atau wahana yang bisa digunakan 

wisatawan untuk beraktifitas seperti olahraga, kesenian maupun 

kegiatan yang lain sehingga wisatawan betah tinggal lebih lama. 

c. What to buy 

Di dalam destinasi wisata tersebut harus tersedia barang – barang 

cindera mata (souvenir) dan kerajinan rakyat setempat yang bisa dibeli 

wisatawan sebagai oleh – oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal. 

d. What to arrived  

Aksesibilitas merupakan salah satu unsur utama, transportasi dan 

kendaraan apa yang digunakan wisatawan mengunjungi daya tarik 

wisata, berapa lama tiba ke tempat tujuan wisata tersebut. 

e. What to stay 

Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia 

berlibur. Diperlukan penginapan–penginapan seperti hotel, homestay, 

dan lain sebagainya. 
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 Menurut Bambang Sunaryo (2013:45), pembangunan kawasan pariwisata 

berkelanjutan atau ekowisata dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi 4 

parameter utama yaitu : 

a. Mampu berlanjut secara lingkungan (environmentally sustainable) 

b. Dapat diterima oleh lingkungan sosial dan budaya setempat (socially 

and culturally acceptable). 

c. Layak dan menguntungkan secara ekonomi (economically viable) 

d. Memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di 

wilayah lingkungan tersebut (technologically appropriate). 

Berikut adalah model ilustrasi mengenai kepariwisataan yang berlanjut 

atau ekowisata beserta parameter dan prinsip pengukurannya: 

 

Diagram 2.1. 

Ilustrasi Parameter Sustainable Tourism Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Bambang Sunaryo 

2013:45). Diolah. 
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Dari beberapa komponen strategi pengembangan pada ekowisata di atas 

dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan ekowisata adalah upaya 

pembangunan secara terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi 

pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan 

pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di 

destinasi pariwisata. 

 

5. Analisis SWOT 

Analisis SWOT (SWOT analysis) yakni mencakup upaya-upaya 

untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

menentukan kinerja perusahaan (Richard L. Daft 2010:253). Selanjutnya 

Fredi Rangkuti (2004:18) menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan 

ancaman (threats). Analisis SWOT membandingkan antara faktor 

eksternal peluang (opportunity) dan ancaman (threats) dengan faktor 

internal kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness).  

Menurut Irham Fahmi (2013:260) untuk menganalisis secara lebih 

dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal 

sebagai bagian penting dalam analisis SWOT. 
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a. Faktor eksternal 

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and 

threats (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-

kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam 

pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan 

industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, 

teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. 

b. Faktor internal 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strenghts and 

weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi 

yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi 

terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) perusahaan. 

Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: 

pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan 

pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan 

(corporate culture). 

Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun strategi 

pengembangan objek wisata. Matriks SWOT ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi sehingga 

dapat disesuaikan dengan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki 

pariwisata. Melalui matriks SWOT dapat ditetapkan strategi 

pengembangan yang tepat. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel 
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kemungkinan alternatif strategis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Matriks SWOT 

 Kekuatan 

(Strengths - S) 

Kelemahan 

(Weakness - W) 

Peluang (Opportunities – P) Strategi SO Strategi WO 

Ancaman (Treats – T) Strategi ST Strategi WT 

Sumber: Wasistiono, dkk (2007). 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa SO adalah 

memanfaatkan seluruh kekuatan dengan memperhitungkan peluang, WO 

memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan peluang, ST adalah 

memanfaatkan kekuatan dengan memperhatikan ancaman, dan WT 

memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan ancaman. 

 

D. Indikator Penelitian 

Dalam penelitian ini pengembangan Ekowisata Sungai Mudal 

dianalisis dengan indikator yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Iwan Nugroho dengan alasan cocok dan tepat dalam menganalisis data 

hasil penelitian yang kemudian untuk dapat diterapkan dalam penelitian 

ini, yang meliputi SWOT (strength, weakness, opportunity, threat).  
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Tabel 2.2 

Indikator dan Sub Indikator Penelitian 

No Indikator 

 

 

Sub Indikator 

 

1 Strength  a. Daya tarik wisata alam, 

pemandangan indah dan udara 

yang segar 

b. Wahana rekreasi 

c. Adanya kesenian tradisional, 

upacara adat keagamaan 

d. Fasilitas outbond dan camping 

yang memadai. 

e. Tempat konservasi tanaman 

langka 

 

2 Weakness  1. Pendanaan secara swadaya 

2. SDM kurang profesional 

3. Lahan area wisata milik pribadi 

4. Belum ada toko 

kerajinan/souvenir  

      khas destinasi 

5. Akses jalan yang cukup terjal 

6. Peran serta masyarakat yang 

kurang aktif 

 

3 Opportunity  a. Adanya bandara YIA Kulon 

Progo 

b. Potensi wisata alam akan go 

international 

c. Promosi ke mancanegara 

melalui social media 

d. Menambah pendapatan 

masyarakat melalui kegiatan 

UMKM 

 

4 Threat  a. Banyaknya wisata air terjun di 

sekitar lokasi 

b. Konservasi lingkungan jika 

tidak diperhatikan akan 

mengakibatkan debit air kering 

pada musim kemarau 

Sumber: Data Peneliti diolah 2019 
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E.  Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah 

penelitian. Strategi pengembangan disusun atas dasar analisa lingkungan serta 

visi, misi, dan tujuan organisasi / perusahaan dalam hal ini Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Objek yang akan dianalisa pada 

penelitian ini adalah objek Ekowisata  Sungai Mudal Kulon Progo. Strategi 

pengembangan ekowisata adalah cara yang dilakukan oleh pengelola 

Ekowisata Sungai Mudal dalam mengembangkan destinasi wisata baik daya 

tarik wisata, fasilitas pendukung, dan promosi. Pengembangan pariwisata pada 

ekowisata dapat dilihat melalui faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat, termasuk permasalahan-permasalahan yang ada, serta 

bagaimana cara mengatasi faktor yang menghambat tersebut. 

Untuk mengetahui pengembangan ekowisata peneliti menggunakan 

analisis SWOT. Dengan demikian dapat diketahui strategi pengembangan 

pada Ekowisata Sungai Mudal berdasarkan tujuan pengembangan yaitu 

mempertahankan kawasan konservasi, meningkatkan pendapatan 

perekonomian daerah, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.  Analisis 

SWOT ini memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunity) 

dan meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Hasil 

analisis ini akan diperoleh beberapa alternative strategi yaitu strategi S-O, 

strategi S-T, strategi W-O, dan strategi W-T untuk menjadikan pertimbangan. 

Data yang diharapkan dalam Pengembangan Ekowisata:  
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1. Strategi Pengembangan Ekowisata yang dilakukan pengelola dan 

masyarakat berdasarkan analisis SWOT 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata 

Untuk lebih memperjelas kerangka pikir ini, akan penulis sajikan 

dalam bentuk gambar di bawah ini. 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

DEFINISI KONSEP 

Strategi Pengembangan Ekowisata Sungai Mudal adalah cara yang dilakukan 

oleh pengelola dalam pengembangan destinasi wisata baik daya tarik wisata, 

fasilitas pendukung, dan promosi pencapaian target wisatawan 

Permasalahan – permasalahan : 

1. Keterbatasan SDM yang mengelola 

2. Tidak adanya dukungan dana dari Dinas Pariwisata 

3. Infrastruktur dan K3 belum memenuhi standar keamanan 

4. Jumlah kunjungan wisatawan belum mencapai target yang diharapkan 
 

Strategi Pengembangan 

Ekowisata Sungai Mudal : 

1. Strengths 

2. Weaknesses 

3. Opportunities 

4. Threaths 

      

ANALISIS  

SWOT 

FAKTOR 

 PENDUKUNG 

FAKTOR 

PENGHAMBAT

T 

Data yang diharapkan dalam Pengembangan Ekowisata:  

1. Data mengenai Kekuatan yang dimiliki Ekowisata Sungai Mudal 

2. Data mengenai kelemahan yang dimiliki Ekowisata Sungai Mudal 

3. Data mengenai Peluang yang dimilliki Ekowisata Sungai Mudal 

4. Data menegenai Ancaman Ekowisata Sungai Mudal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Peneliti 

1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dan empiris dalam penelitian sangatlah 

diperlukan. Oleh karena itu sesuai dengan judul skripsi ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Bog dan Taylor dalam Margono (2006:41) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena 

mempunyai tiga alasan yaitu: pertama, lebih mudah mengadakan 

penyesuaian dengan kenyataannya yang berdimensi ganda. Kedua, lebih 

mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

subjek penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri 

dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.  

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu 

gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk 

memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. 

Jadi, melalui penelitian deskriptif ini agar peneliti mampu 



59 

 

mendeskripsikan strategi apa saja yang digunakan untuk mengembangkan 

pariwisata di Ekowisata Taman Sungai Mudal Kulon Progo Yogyakarta. 

 

2.  Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Nazir (2011, hlm.52) menjelaskan metode 

deskriptif adalah sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitiandeskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.” 

 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar 

belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat 

penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan 

proses dari pada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti 

dan subjek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha 

mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Mukhtar 

(2013:28).  

Jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan 

seluas-luasnya tentang obyek penelitian. Dengan demikian, penulis akan 
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lebih mudah menyajikan dan menganalisis secara sistematis, dan akhirnya 

dapat dipahami dan disimpulkan. 

 

3.  Lokasi Penelitian 

Dalam penetian ini penulis memilih dan menentukan lokasi di Ekowisata 

Sungai Mudal yang beralamat di Banyunganti Rt 05, Jatimulyo, 

Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. 

 

B. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan tentang 

strategi pengembangan Sungai Mudal di Girimulyo, Kulon Progo, 

Yogyakarta, maka dilakukan beberapa metode, antara lain: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sitematis fenomena yang diselidiki 

dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Sutrisno, 

1987:206). Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, 

yaitu untuk memperoleh data dari subjek dengan pengamatan 

partisipan yaitu penelitian dengan menggunakan pengamatan secara 

dalam dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek 

dengan melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan responden 

dalam satu penelitian selama pengumpulan data. Adapun data yang 

diperoleh dalam observasi secara langsung adalah data yang konkrit 
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tentang subjek. Selanjutnya data diolah dan hasilnya kemudian di buat 

dengan bentuk kata-kata dan tulisan. 

 

2. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan 

penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh 

keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara 

mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena 

diperoleh secara langsung tanpa perantara. Untuk memperoleh data 

dari subjek maka peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai 

penguat hasil observasi dan mencatat beberapa hal yang berkaitan 

dengan upaya yang dilakukan dalam pelatihan dan pengembangan 

karyawan. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara terpimpin yang dilengkapi dengan pedoman wawancara, 

metode wawancara yang digunakan peneliti disini adalah sebagai 

penunjang dalam pengumpulan data dan kelangkapan data. 

 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

benda-benda tertulis seperti buku, notulensi, makalah, peraturan, 

buletin, dan sebagainya (Suharsimi, 1991:231). 
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C. Sumber Data dan Peran Data 

1. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, 

data primer harus diperoleh secara langsung kita ambil dari sumber 

aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan 

responden dalam penelitian kita. Dalam pengumpulan data primer 

disini peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan 

kepada subyek penelitian yakni sumber daya manusia yang ada di 

Sungai Mudal dan yang diteliti meliputi pemilik, pengelola, crew, dan 

tenaga lainnya. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 

penelitiannya. Data sekunder disini diperoleh peneliti melalui metode 

dokumentasi yang didapat dari bacaan, literatur, dan dokumentasi dari 

Taman Sungai Mudal Kulon Progo. 

Penulis akan melakukan teknik pengumpulan sample dengan cara 

non-probability sampling. Teknik non-probability sampling menurut 

Ridwan (2008:61) yaitu, teknik sampling yang tidak memberikan 

kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan 

sampel penelitian. Teknik non-probability sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Menurut Ridwan (2008:63), purposive 
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sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan 

samplenya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Responden / 

objek yang menjadi sumber data. 

Tabel. 3.5 

RESPONDEN PENELITIAN 

NO NAMA JABATAN 

1 Retno Raharjo, A.Md Bagian 

Destinasi 

Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten 

Kulon Progo 

2 Drs. Ardhiyanto Eko Purwanto, 

MPA 

Bagian 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten 

Kulon Progo 

3 Rudi Hastaryo Pemilik & 

pengelola 

Ekowisata 

Sungai Mudal 

4 Juwarto Pemilik dan 

Pengelola 

Ekowisata 

Sungai Mudal 

4 Anom Junianto Sekretaris 

Ekowisata 

Taman Sungai 

Mudal 

5 Pengunjung  

6 Masyarakat sekitar lokasi 

Ekowisata 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang 

terjadi. Efek yang terjadi adalah kecenderungan yang sedang berkembang 

yang berkenaan dengan masalah ini, meskipun tidak jarang juga 

mempertimbangkan peristiwa masa lampau dengan pengaruh terhadap 

masa kini. Penelitian deskriptif tepat digunakan dalam ilmu perilaku 

karena berbagai bentuk tingkah laku yang menjadi pusat perhatian 

penelitian dapat sengaja diatur dalam latar realitas.  

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan berasal dari hasil 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

2. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih 

data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

Mengklarifikasi materi dapat dilakukan dengan mengelompokkan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. 

3. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang 

terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan 

penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila 

terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih 

lanjut. 
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4.  Menyajikan data yaitu, data yang telah ada di deskripsikan secara 

verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan 

pemikiran yang logis serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


