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ABSTRAK 

 Pariwisata saat ini menyumbang pendapatan yang besar bagi daerah. 

Dalam membangun kawasan wisata yang dapat menarik wisatawan, maka harus 

di dukung dengan pengembangan destinasi wisata, konsep yang jelas, pelayanan 

yang baik, dan terus berinovasi untuk memunculkan hal-hal baru. Maka dengan 

demikian di DIY akhir-akhir ini banyak sekali pembentukan desa wisata yang 

mana dengan dibentuknya desa wisata maka pariwisata di tiap daerah akan terus 

aktif berinovasi dalam pengembangan di setiap daerahnya. Kabupaten Bantul 

yang akhir akhir ini ramai di kunjungi oleh wisatawan asing maupun lokal karena 

keindahan alam, dan kondisi lingkungan yang sejuk di kawasan pebukitan Desa 

Mangunan tidak terlepas dari terbentuknya desa wisata yang ada di Desa 

Mangunan. Maka dengan itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi 

pengembangan desa wisata khususnya desa wisata yang ada di Desa Mangunan 

dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mangunan, Kecamatan 

Dlingo, Kabupaten bantul. 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Mangunan, desa 

wisata yang ada di Desa Mangunan, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. 

Analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data. 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, menunjukan bahwa strategi 

desa wisata di Desa Mangunan dalam meningkatkan pendapatan asli desa 

(PADes) Desa Mangunan melalui lima indikator strategi pengembangan desa 

wisata yaitu daya tarik, fasilitas, infrastruktur, transportasi dan keramah tamahan, 

Desa Mangunan sudah melaksanakannya dengan baik dan terbukti banyaknya 

pengunjung wisatawan yang datang ke sana. Akan tetapi masih ada beberapa yang 

harus di sempurnakan menurut hasil penelitian, ada 4 hal yang menjadi tugas 

pemerintah Desa Mangunan untuk di perhatikan yaitu, pelebaran jalan, 

peningkatan petugas keamanan di sekitar obyek wisata, penerangan jalan menuju 

obyek wisata, dan meningkatkan sosialisasi obyek wisata lain yang ada di Desa 

Mangunan. Karena di Desa Mangunan tidak hanya memiliki wisata alam, 

melainkan ada wisata lain yang juga menarik seperti kerajinan, dan seni budaya. 

 

 


