
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, peran pariwisata sangat berpengaruh terhadap 

perkembangannya dengan adanya dukungan dari sumber daya manusia yang 

berkualitas.Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini ialah yang mampu 

menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan mampu mengelolah sarana 

dan prasarana tersebut dengan baik agar dapat digunakan oleh para wisatawan.Sarana dan 

prasarana yang disediakan harus dibuat sebagus mungkin agar dapat menarik minat para 

wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Dengan adanya sarana dan 

prasarana yang bagus maka akan membuat para wisatawan menjadi nyaman dalam 

menikmati objek wisata tersebut dan dapat menarik minat berkunjung para wisata untuk 

kembali ke tempat wisata tersebut.  

Seperti yang kita ketahui, Indonesia yang terdiri dari berbagai Kepulauan 

memiliki potensi objek wisata yang sangat banyak dan beragam.Salah satunya objek 

wisata pantai, yang merupakan objek wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan 

baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pada umumnya pantai harus 

memiliki fasilitas-fasilitas penunjang seperti penjaga pantai, kios-kios, rambu-rambu 

keamanan, P3K, pos keamanan, restaurant, dan lain-lain (Happy Marpaung, 2002: 82-83 

dalam Farhani) 

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan wisata di Indonesia. 

Selain dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang memiliki 

banyak tempat wisata baik wisata alam maupun wisata budayanya. Salah satu daerah 



tujuan wisata alam pantai yang ada di Yogyakarta yaitu berada di Kabupaten 

Gunungkidul. 

Kabupaten Gunung Kidul adalah sebuah kabupaten di provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan ibukotanya Wonosari.Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 

kecamatan dan 144 desa (Permendagri No. 66 Tahun 2011). Kabupaten ini memiliki luas 

wilayah 1.431,42 Km
2
. Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi 

perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, 

industri, tambang serta potensi pariwisata. Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai 

panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera 

Hindia, membnetang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai 

Kecamatan Girisubo. 

Belum banyak masyarakat yang tahu tentang adanya potensi wisata alam pantai di 

Gunungkidul yang dapat dikembangkan secara maksimal oleh masyarakat setempat 

maupun pemerintah daerah.Kabupaten Gunungkidul memiliki sekitar 17 obyek wisata 

alam pantai yang salah satunya adalah Pantai Siung.Pantai Siung terletak di dusun Duwet, 

desa Purwodadi, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul. Jarak dari pusat kota 

Yogyakarta sekitar 70 km dan ditempuh kurang lebih selama 2 jam perjalanan. Jalur yang 

paling mudah diakses adalah Yogyakarta-Wonosari kemudian Wonosari-Baron lalu 

Baron-Tepus. 

Jika pantai tersebut dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan lebih 

menarik banyak para wisatawan yang datang ke pantai tersebut. Dengan begitu 

masyarakat setempat dapat menguatkan perekonomiannya dengan membuka usaha atau 

bisnis disekitar pantai. Hal ini juga akan mengurangi pengangguran karena menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitar pantai tersebut dan akhirnya menciptakan 

kesejahteraan masyarakat.  



Dari hal tersebut dan melihat kembali adanya permasalahan yang ada di sekitar 

kawasan pantai Gunungkidul, dimana seperti yang kita ketahui bahwa kawasan sepanjang 

pantai yang ada di Gunungkidul telah menjadi kawasan wisata.Dimana sudah banyak 

wisatawan baik yang domestik maupun mancanegara yang datang berkunjung ke pantai-

pantai tersebut.Namun, masalahnya masih banyak masyarakat setempat yang 

perekonomiannya masih dikatakan tertinggal. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatasdan studi empiris dengan topik yang 

sama, maka peneliti berencana melakukan penelitian tentang “Strategi Pengembangan 

Pariwisata Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sekitar Pantai 

Siung di Kabupaten Gunungkidul”. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Pada penelitian ini ruang lingkup yang membahas tentang pengembangan 

pariwisata, maka peneliti memberikan batasan terhadap obyek wisata yang diteliti yaitu 

khususnya wisata alam pantai dalam upaya pengelolaan wisata alam dengan daya tarik 

wisatanya untuk meningkatan kunjungan wisatawan. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa 

perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Perumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Apa kekuatan dari faktor internal pariwisata sekitar Pantai Siung di Kabupaten 

Gunungkidul ? 

2. Apa kelemahan dari faktor internal pariwisata sekitar Pantai Siung di Kabupaten 

Gunungkidul ? 



3. Apa peluang dari faktor eksternal pariwisata sekitar Pantai Siung di Kabupaten 

Gunungkidul ? 

4. Apa ancaman dari faktor eksternal pariwisata sekitar Pantai Siung di Kabupaten 

Gunungkidul ? 

5. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata sekitar Pantai Siung di Kabupaten 

Gunungkidul ? 

 

D. Tujuan 

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kekuatan dari faktor internal pariwisata sekitar Pantai Siung di 

Kabupaten Gunungkidul 

2. Untuk mengetahui kelemahan dari faktor internal pariwisata sekitar Pantai Siung di 

Kabupaten Gunungkidul 

3. Untuk mengetahui peluang dari faktor eksternal pariwisata sekitar Pantai Siung di 

Kabupaten Gunungkidul 

4. Untuk mengetahui ancaman dari faktor eksternal pariwisata sekitar Pantai Siung di 

Kabupaten Gunungkidul 

5. Untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata sekitar Pantai Siung di 

Kabupaten Gunungkidul 

E. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengimplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh mengenai 



pengembangan masyarakat yang masih tertinggal di sekitar pantai Siung 

Kabupaten Gunungkidul. 

b. Bagi Peneliti Sebelumnya 

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan 

pariwisata, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat memberikan bahan kajian bagi pemerintah daerah untuk membantu 

mengembangkan pariwisata pantai Gunungkidul dan dapat menjadikan bahan 

informasi dalam melakukan kebijakan pengembangan pariwisata. 

b. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang 

pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

 

 


