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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pariwisata merupakan sektor industri terbesar yang menghasilkan devisa 

bagi negara dari sektor non-migas. Dalam membangun kawasan wisata yang 

dapat menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, perlu 

didukung dari pengembangan destinasi wisata yang profesional, konsep yang 

jelas, pelayanan dan jasa dari wisata tersebut yang handal serta pemasaran yang 

terus aktif dan inovatif Pitana dan Gaytri (dalam Fitriana, 2013: 1).  

Daerah Istimewa Yogyakarta selain terkenal dengan budayanya juga 

terkenal akan keanekaragaman obyek wisatanya. Sehingga Yogyakarta menjadi 

destinasi wisata bagi wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan 

domestik. Jumlah wisatawan yang masuk ke DIY mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahunnya, tercatat dalam Badan Pusat Statistik DIY pada tahun 2015 jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke DIY mencapai 4,1 juta, terdiri dari 3,8 juta 

wisatawan domestik dan 218 ribu wisatawan asing, yang tentunya menyebar ke 

seluruh DIY karena setiap daerah di DIY memiliki keunikan dan keindahan 

masing masing. 

Semakin meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke DIY tentunya 

setiap daerah memiliki daya tarik masing-masing untuk meningkatkan obyek 

wisata dari daerahnya masing-masing, baik itu yang sifatnya kultural, budaya, 

maupun keindahan alam. Sehingga akhir-akhir ini di DIY banyak dibentuk desa 
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wisata. Desa wisata merupakan sebuah desa yang memiliki potensi dan ciri khas 

yang membedakan dengan desa lainnya kemudian potensinya dapat di 

kembangkan. Dengan banyaknya pembentukan desa wisata sehingga wisatawan 

yang berkunjung ke DIY tidak hanya disuguhkan dengan kawasan kawasan 

seperti malioboro, keraton, monjali, dan pantai parangtritis melainkan banyaknya 

tempat wisata baru di DIY yang juga menarik untuk dikunjungi. Semakin 

banyaknya Objek wisata dan pembentukan desa wisata tentunya dimaksudkan 

untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan banyaknya desa wisata di DIY 

maka setiap daerah harus memiliki strategi untuk mengembangkan desa wisata 

agar obyek wisata di daerahnya mampu menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung.  

Peneliti mengambil kasus di Kabupaten Bantul, tercatat (dalam Tribun 

Jogja) bahwa Pemerintahan Kabupaten Bantul mencatatkan perolehan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terbesar di sektor pariwisata. Pada Tahun 2013, Bantul 

memeroleh PAD sebesar Rp 9,1 miliar, pendapatan tersebut melampaui target 

awal sebesar Rp 9 miliar. Selain itu menurut Dinas Pariwisata di kabupaten bantul 

terdapat 27 desa wisata yang tentunya memiliki cirikhas dan potensi yang berbeda 

di setiap desa wisata. 

Akhir-akhir ini memang di Kabupaten Bantul banyak lahan yang awalnya 

hutan yang tidak begitu besar menghasilkan kontribusi terhadap pendapatan 

daerah, kemudian di rubah menjadi objek wisata. Seperti di Kecamatan Dlingo,  

menurut BPS Kecamatan Dlingo tahun 2016 Kecamatan Dlingo merupakan 

kecamatan terbesar di Kabupaten Bantul dan sebagian besar wilayah di 
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Kecamatan Dlingo merupakan daerah pegunungan yang banyak di tanami pohon-

pohonan dan juga memiliki keindahan alam yang mempesona. 3 tahun terakhir ini 

kawasan perhutanan di Kecamatan Dlingo menjadi perhatian bagi wisatawan-

wisatawan lokal, maupun wisatawan domestik dengan dirubahnya kawasan 

perhutanan menjadi obyek wisata yang sangat menarik minat pengunjung untuk 

mengunjungi Kawasan Dlingo. 

Dengan semakin meningkatnya obyek wisata di Kecamatan Dlingo maka 

sekarang dari enam desa yang ada di Kecamatan Dlingo tiga diantaranya sudah 

menjadi kawasan desa wisata dan memiliki ciri khas wisata yang berbeda, dapat 

di lihat dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Desa Wisata di Kecamatan Dlingo Tahun 2017 

Desa   Desa Wisata Potensi Wisata 
Jumlah 

Homestay 

Jumlah 

Wisatawan 

Mangunan 

1 DW Kaki Langit  Alam perbukitan 32 30.160 

    Aneka Kerajinan     

    Kuliner tiwul, dll     

  2 
DW Goa Gajah 

Lembahbang 
Goa Gajah,  3   

            

  3 DW Cempluk 
Wisata budaya& 

kerajinan 
8 57 

            

  4 
DW Songgo 

Langit 

Wisata budaya& 

kerajinan 
    

Terong 

5 
DW Banyu Nibo 

Rejosari 
Pertanian terasering   3.000 

 
  Tracking     

 
  gunung api purba     

    air terjun     

Munthuk 6 DW Karangasem 
Kerajinan Bambu, 

alam 
  885 

Sumber : https://pariwisata.bantulkab.go.id. 
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Dilihat dari jumlah wisatawan yang datang untuk berlibur ke Desa Wisata 

dalam Tabel 1.1, jumlah wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan 

domestik yang paling banyak berkunjung pada tahun 2017 adalah di Desa 

Mangunan sebanyak 30.217 orang, sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah 

ke Desa Muntuk sebanyak 885 orang.  

Desa Mangunan berada di Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Desa Wisata di Mangunan sebagian besar merupakan wisata 

alam dan budaya tradisi yang artinya sebuah desa yang memiliki potensi alam luar 

biasa yang perlu di jaga serta tradisi dan budaya yang perlu dilestarikan supaya 

tidak hilang tertelan zaman. 

Dari uraian di atas peneliti melihat perkembangan desa wisata di Desa 

Mangunan cukup baik. Tentunya ketika semakin baiknya perkembangan desa 

wisata di Desa Mangunan, maka wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung 

dan tentunya akan menghasilkan pendapatan yang besar untuk daerah. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana strategi pengembangan Desa 

Wisata Mangunan agar menarik wisatawan untuk berkunjung dan kemudian akan 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dari obyek wisata tersebut.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai 

berikut:  

Bagaimana strategi pengembangan desa wisata di Mangunan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 

Bantul? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Desa Mangunan 

dalam mengembangkan desa wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai 

berikut: 

a. Menjadi informasi bagi akademisi yang tertarik pada pengembangan 

wisata, khususnya desa wisata. 

b. Sebagai tambahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai 

berikut: 
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a. Bagi masyarakat Desa Mangunan. 

Menambah wawasan tentang pentingnya pengembangan desa wisata agar 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. 

b. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Desa Mangunan. 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan desa wisata yang 

ada di Kabupaten Bantul. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan melihat penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan guna  

mencari persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan dan penelitian yang sudah ada. Berikut Tabel 1.2. 

Tabel 1.2.  Tinjauan Pustaka. 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Sumber Kesimpulan 

1 

Made Heny Urmila 

Dewi, Chafid Pandeli, 

M. Baiquni 

Pengembangan Desa 

Wisata Berbasis 

Partisipasi Masyarakat 

Lokal Di Desa Wisata 

Jatiluwih Tabanan, Bali 

Jurnal 

Kawistara, 

Vol. 3, No. 2, 

Agustus 2013. 

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata 

terlihat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan 

pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di 

wilayah ini. Masyarakat belum menjadi subjek pembangunan, 

tetapi masih menjadi objek pembangunan. 

2 Didi Widyanto,dkk 

Pengembangan 

Pariwisata Perdesaan 

(suatu usulan strategi 

bagi desa ketingan) 

Jurnal Bumi 

Lestari, Vol. 

8,  No. 2, 

Agustus 2008. 

Pengembangan wisata masih menggunakan daya tarik alam, 

strategi yang di tingkatkan yaitu dengan strategi pemasaran, 

kualitas SDM, kualitas pelayanan, dan memelihara mutu dari apa 

yang menarik untuk di tawarkan dari obyek wisata 
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3 Nurulitha Andini 

Pengorganisasian 

komunitas dalam 

pengembangan 

agrowisata di desa wisata 

studi kasus desa wisata 

kembang arum sleman 

Jurnal 

Perencanaan 

Wilayah dan 

Kota, Vol. 24 

No. 3, 

Desember 

2013 

Proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan 

agrowisata terdiri dari tahapan integrasi, pemetaan isu masalah, 

dan potensi komunitas. 

4 Selvia Maryam 

Pendekatan Swot Dalam 

Pengembangan Objek 

Wisata Kampoeng 

Djowo Sekatul 

Kabupaten Kendal 

Skripsi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang, 

Tahun 2011. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi  pengembangan obyek 

wisata yaitu peluang untuk melestarikan budaya sedangkan 

ancaman tertingginya adalah persaingan di obyek sekitar.faktor 

internalnya yaitu pemandangan alam yang indah, sejuk, dan asri. 

Faktor kelemahannya yaitu harga yang relatif mahal. 
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5 

 

 

Gatot Yulianti, Achmad 

Fahrudin, Nellyana 

Kusmaningsih 

Analisis pemintaan 

rekreasi dan strategi 

pengembangan desa 

wisata bahari 01 gill 

Trawangan Kabupaten 

Lombok Barat. 

Jurnal Buletin 

Ekonomi 

Pembangunan, 

Vol. 7, No. 2, 

Tahun 2007 

Strategi pengembangan wisata di gilii yaitu memperbaiki 

kawasan cipta wisata, mendukung kebijakan yang agresif, 

memelihara hal-hal yang dapat merusak lingkungan sekitar, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat terkait desa wisata. 

 

6 

Kartini La Ode Unga, I 

Made Benyamin dan 

Roland Alexander 

Barkey 

Strategi Pengembangan 

Kawasan Wisata 

Kepulauan Banda 

Penelitian 

Strategi prioritas berdasarkan SWOT adalah pengembangan 

wisata diving dan snorkeling, membangun jaringan dengan wisata 

lain, bekerjasama dengan agen perjalanan, dan membuat website 

khusus. 

7 Hanifa Fitrianti 

Strategi Pengembangan 

Desa Wisata Talun 

Melalui Model 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jurnal 

Economics 

Development 

Analysis 

Journal, Vol. 

3, No. 1, 2014. 

Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam pengembangan Desa 

Wisata Talun. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuka 

usaha di sekitar objek wisata, dengan tujuan untuk menggerakkan 

perekonomian masyarakat agar lebih baik lagi. 



10 
 

8 Argyo Demartoto 

Stretegi pengembangan 

obyek wisata pedesaan 

oleh pelaku wisata di 

Kabupaten Boyolali 

Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta, 

Tahun 2008 

Strategi pengembangan obyek wisata di boyolali yaitu 

menyediakan dan mengembangkan berbagai sarana prasarana, 

memperbaiki jalan obyek wisata, meningkatkan kapasitas SDM, 

meningkatkan promosi obyek wisata, serta mengembangkan 

kelembagaan. 

9 Lailatul Qomariah 

Pengembangan 

Ekowisata Berbasis 

Masyarakat Di Taman 

Nasional Meru Betiri 

(Studi Kasus Blok 

Rajegwesi Sptn I 

Sarongan) 

Penelitian 

Fakultas 

Kehutanan 

IPB, Tahun 

2009 

Sebagian besar masyarakat mendukung adanya pengembangan 

wisata di Rajegwesi, hal ini dilatarbelakangi oleh motivasi 

masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan 

bentuk partisipasi yang diinginkan masyarakat dalam kegiatan 

pengembangan ekowisata di Rajegwesi adalah masyarakat ingin 

secara langsung terlibat dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan 

ekowisata dan menginginkan adanya sharing profit. 

10 
T. Prasetyo Hadi 

Atmoko 

Strategi Pengembangan 

Potensi Desa Wisata 

Brajan Kabupaten 

Sleman 

Jurnal Media 

Wisata, Vol. 

12, No. 2, 

November 

2014 

Strategi pengemmbangan Desa Wisata Brajan yaitu dengan 

Perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata di 

Desa Wisata Brajan  dengan menggunakan Community Based 

Tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. 
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Dari Tabel 1.2. terlihat bahwasanya hampir semua penelitian cenderung 

menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, dan dari 

Tabel 1.2. memang partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam 

pengembangan desa wisata. Berbeda dari penelitian terdahulu penelitian ini ingin 

mengkaji bagaimana strategi pengembangan desa wisata di Mangunan dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa.  

F. KERANGKA TEORI 

1. Strategi Pengembangan Desa Wisata 

a. Pengertian Pariwisata 

Menurut Damanik dan Weber (dalam Alfira, 2014: 20) pariwisata 

adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari 

tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap 

atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang. Aktifitas ini 

bertujuan memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau 

waktu libur dan tujuan-tujuan lainnya. Kepariwisataan mempunyai peranan 

penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan 

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan 

memantapkan pembinaannya dalam memperkukuh jati diri bangsa.  

Menurut Spinllane (dalam Fitriana, 2013: 8) pariwisata sudah ada 

sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya 

pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. 
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Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang 

mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya 

dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal. Kemudian dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud 

dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

Definisi atau pengertian pariwisata (Mc. Intosh dan Goelder dalam 

Fitriana, 2013: 9) mengungkapkan bahwa Pariwisata adalah ilmu atau seni 

dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk 

didalamnya berbagai akomodasi dan cathering yang dibutuhkan dan 

diminati oleh pengunjung. Sedangkan (Spilllane dalam Fitriana 2013: 9)  

pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat 

sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari 

keseimbangan, keserasian dalam dimensisosial budaya dan ilmu. 

b. Jenis dan Bentuk Pariwisata 

Pariwisata memiliki jenis dan bentuk yang berbeda sesuai denga potensi 

yang ada, berikut Jenis dan Bentuk Pariwisata : 

1) Jenis Jenis Pariwisata 

Berikut jenis-jenis Pariwisata menurut (Spillane, dalam Alfira, 2014: 20-

21):  
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a) Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism). 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan 

tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang 

baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan 

ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk 

menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan 

ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.  

b) Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism). 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki 

pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan 

kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan 

keletihan dan kelelahannya.  

c) Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism).  

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk 

mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah 

lain. 

2) Bentuk Pariwisata. 

Secara umum bentuk pariwisata adalah semua yang berhubungan 

dengan objek yang dapat disaksikan pengunjung pada situasi tertentu dan 

waktu yang tepat, serta kemauan untuk mengunjungi objek tersebut. 

Adapun bentuk dan jenis pariwisata menurut (Yoeti, dalam Fitriana, 2013: 

13) di kelompokan menjadi sebagai berikut: 
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a) Berdasarkan Letak Geografi, yaitu pariwisata lokal, pariwisata regional, 

nasional tourism, regional international tourism, international tourism. 

b) Berdasarkan Tujuan yaitu pariwisata rekreasi, pariwisata budaya, 

pariwisata olahraga, pariwisata sosial, pariwisata kesehatan, pariwisata 

politik, pariwisata keagamaan 

c) Berdasarkan Pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu pariwisata 

aktif adalah kegiatan pariwisata yang mendatangkan devisa dengan 

masuknya wisatawan asing ke dalam suatu negara tertentu, pariwisata 

pasif adalah kegiatan pariwisata yang mengurangi cadangan devisa 

negara ditandai dengan keluarnya penduduk ke suatu negara lain ke 

negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan. 

d) Menurut alasannya yaitu seasional tourismadalah kegiatan pariwisata 

yang dilakukan padawaktu-waktu tertentu, occational tourism (kegiatan 

pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event-event tertentu). 

c. Strategi Pengembangan Pariwisata 

Pengertian dasar yang harus diketahui dalam perencanaan pariwisata 

adalah mengetahui komponen-komponen pengembangan pariwisata dan 

hubungan internal di antara komponen-komponen tersebut. Pengembangan 

adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang di anggap 

perlu di tata sedemikian baik dengan cara memelihara yang sudah 

berkembang atau menciptakan yang baru. 
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Menurut (Hadinoto, dalam Fitriana, 2013: 18) ada beberapa hal yang 

menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, yaitu: 

1) Atraksi Wisata. Atraksi merupakan suatu daya tarik wisatawan untuk 

berlibur. Atraksi yang diidentifikasikan (sumber daya alam, sumber 

daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk 

menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian 

utama lain tidak akan diperlukan. 

2) Promosi dan Pemasaran. Promosi dan pemasaran merupakan suatu 

rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan 

cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi 

merupakan bagian penting. 

3) Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata). Pasar wisata merupakan 

bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum atau tidak 

diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi 

mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan 

sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang 

berlibur. 

4) Transportasi. Transportasi mempunyai dampak yang besar terhadap 

volume dan lokasi pengembangan pariwisata. 

5) Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan 

Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan). 
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Menurut (Suwantoro, dalam Fitriana, 2013: 19) unsur pokok yang 

harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di 

daerah tujuan wisata, antara lain : 

1) Obyek dan Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata atau obyek wisata merupakan potensi yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. 

Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada : 

a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih. 

b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c) Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka. 

d) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani 

wisatawan; 

e) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, 

pantai, hutan dan lain- lain). 

f) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki 

nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, 

nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia 

pada masa lampau. 

2) Prasarana Wisata 

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya 

buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam 
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perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, 

telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. 

3) Sarana Wisata 

Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati 

perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di 

daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, 

restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. 

Menurut Spillane (1994: 63-72) suatu obyek wisata atau destination, 

harus meliputi lima unsur penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam 

menikmati perjalanannya, maka obyek wisata harus meliputi : 

1) Daya tarik (Attractions) 

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya 

attractions mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. 

Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan adalah 

untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. 

Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas 

tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan yaitu, keindahan alam, 

iklim dan cuaca, kebudayaan, sejarah, sifat kesukuan (ethnicity), 

kemudahan (accessibility) berjalan ketempat tertentu. 
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2) Fasilitas (Facility) 

Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi 

karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung 

mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung 

berkembang pada saat yang sama atau sesudah attractions berkembang. 

Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis 

fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok 

dengan kualitas dan harga penginapan, makanan, dan minuman yang 

juga cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang 

mengunjungi tempat tersebut. 

3) Inprastruktur (Infrastructure) 

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau 

belum ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi 

di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang 

termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah : 

a) Sistem pengairan/air yaitu kualitas air yang cukup sangat esensial 

atau sangat diperlukan. Seperti penginapan membutuhkan 350 

sampai 400 galon air per kamar per hari. 

b) Sumber listrik dan energi, suatu pertimbangan yang penting adalah 

penawar tenaga energi yang tersedia pada jam pemakaian yang 

paling tinggi atau jam puncak (peak hours). Ini diperlukan supaya 

pelayanan yang ditawarkan terus menerus. 
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c) Jaringan komunikasi, walaupun banyak wisatawan ingin melarikan 

diri dari situasi biasa yang penuh dengan ketegangan, sebagian 

masih membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau telgram yang 

tersedia. 

d) Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air, kebutuhan air untuk 

pembuangan kotoran memerlukan kirakira 90 % dari permintaan 

akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan 

puncak atau permintaan maksimal. 

e) Jasa-jasa kesehatan, jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung 

pada jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang 

dilakukan atau faktor-faktor geografis lokal. 

f) Jalan-jalan/jalan raya, ada beberapa cara membuat jalan raya lebih 

menarik bagi wisatawan yaitu Menyediakan pemandangan yang luas 

dari alam semesta, Membuat jalan yang naik turun untuk variasi 

pemandangan, Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang 

indah, Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi 

sesuai dengan keadaan tanah, dan Memilih pohon yang tidak terlalu 

lebat supaya masih ada pemandangan yang indah. 

4) Transportasi (Transportation) 

Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang 

dapat menjadi semacam pedoman termasuk informasi lengkap tentang 

fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal ditempat 

tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari 
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daerah asal, sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk 

mencegah kriminalitas, suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-

tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang 

di semua bandara udara, sistem informasi harus menyediakan data 

tentang informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi 

diterminal termasuk jadwal dan tarif, informasi terbaru dan sedang 

berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan harus tersedia di 

papan pengumuman, lisan atau telepon, tenaga kerja untuk membantu 

para penumpang, informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan 

rute dan pelayanan pengangkutan lokal, peta kota harus tersedia bagi 

penumpang. 

5) Keramahtamahan (Hospitality) 

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum 

mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, 

khususnya wisatawan asing. 

Dari teori yang telah di paparkan di atas, peneliti menggunakan teori 

Spilane sebagai tolak ukur dalam meneliti strategi pengembangan 

pariwisata, karena di nilai lebih akurat dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

d. Desa Wisata  

Dimulainya era otonomi daerah secara serentak di Indonesia, 

memberikan harapan untuk bisa menyelenggarakan sistem pemerintahan 

yang sesuai dengan kebutuhan warga desa. Paradigma pembangunan desa 
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yang selalu bersifat top down berubah menjadi pembangunan desa yang 

bersifat bottom up dengan melibatkan seluruh elemen desa. (Oktiarini dan 

Damis 2010: 13). 

Menurut Fitriana (2013: 21) yang dimaksud dengan Desa Wisata 

adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana 

yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, 

sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan 

struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik 

dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai 

komponen kepariwisataan.  

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa 

dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang 

baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata 

harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu aksesbilitasnya baik, sehingga 

mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat 

transportasi, memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, 

legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai 

obyek wisata. masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan 

dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang 

datang ke desanya, keamanan di desa tersebut terjamin, tersedia akomodasi, 

telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. beriklim sejuk atau dingin, 

berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat 

luas.  
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Selain itu berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua konsep penting 

dalam komponen desa wisata, yaitu akomodasi, sebagai dari tempat tinggal 

para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep 

tempat tinggal penduduk dan aktraksi, seluruh kehidupan keseharian 

penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan 

berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, 

bahasa, membatik dan lain sebagainya yang lebih spesifik.  

Pembangunan desa wisata bertujuan untuk mendukung program 

pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan 

obyek wisata alternatif, menggali potensi desa untuk pembangunan 

masyarakat sekitar desa wisata. memperluas lapangan kerja dan lapangan 

berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 

dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi 

pemerataan pembangunan ekonomi di desa, mendorong orang-orang kota 

yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk 

berekreasi (ruralisasi), menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk 

tetap tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi, mempercepat 

pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi, dan 

memperkokoh persatuan bangsa, sehingga bisa mengatasi disentegrasi.  

Pengembangan untuk menjadi desa wisata harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:  

1) Kelembagaan desa wisata, perlu perencanaan awal yang tepat dalam 

penentuan kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar 
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mampu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam 

pengembangan desa wisata seperti pelatihan tata boga dan tata home 

stay, pembuatan cinderamata, pelatihan pemandu yang di dalamnya 

menjadi instruktur dalam outbound.  

2) Objek dan daya tarik wisata, perlu perencanaan yang baik dari 

masyarakat sebagai tuan rumah bagi wisatawan yang datang sehingga 

mampu mendatangkan wisatawan dan mengemas produk wisata yang 

dimiliki serta perlu sosialisasi dari instansi terkait dalam menggalakkan 

pesona dan paket wisata terpadu.  

3) Sarana dan prasarana, pemerintah perlu mengarahkan dalam 

pengembangan sarana prasarana wisata seperti alat-alat outbound, 

cinderamata khas setempat dan rumah makan bernuansa pedesaan.  

Komponen utama dalam pengembangan desa wisata diantaranya 

sebagai atraksi, akomodasi, masyarakat, infrastruktur, fasilitas pendukung 

pengembangan desa wisata, dan adanya mitra kerjasama baik dengan Dinas 

dan dengan lembaga atau institusi lainnya. 

 

2. Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Berdasarkan pasal 76, ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat 

berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan 

perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan 

milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lain milik desa. 
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Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari 

Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 

merata dan berkeadilan. Dalam UU. N0.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 

72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari: 

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa 

b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa; 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 

paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah 

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus 

e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa 

Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran 

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke 
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Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer 

Daerah (on top) secara bertahap. 

Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri No. 113 Tahun 

2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 

a. Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli 

desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke 

rekening desa. 

b. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun 

kabupaten) yaitu no 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening 

yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa. 

c. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari 

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-

lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan pendapatan 

desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APB Desa). 

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Menurut 

(Mardiasmo, dalam Yusifa 2014) Sasaran strategis yang harus dicapai desa 

dalam kebijakan pengelolaan kekayaan desa, antara lain:  

a. terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan desa, 

menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan 

desa, penghapusan dan penjualan kekayaan desa, sistem pelaporan 

kegiatan tukar-menukar, hibah, dan ruislag  
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b. terciptanya afisiensi dan efektivitas penggunaan kekayaan desa  

c. pengamanan kekayaan desa  

d. tersedianya data/ informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan 

desa.  

Kemudian Mardiasmo dalam yusifa mengembangkan teorinya 

tersebut menjadi strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan desa yang 

meliputi: 

a. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa 

b. Perlunya sistem informasi menejemen kekayaan desa 

c. Pengawasan dan pengendalian pemanfatan kekayaan desa 

d. Keterlibatan jasa penilai 

 

G. KERANGKA PEMIKIRAN  

Kerangka pemikiran diterapkan sebagai dasar dalam pengembangan 

berbagai konsep dan teori yang di gunakan dalam penelitian  serta hubungan 

dengan masalah yang telah di rumuskan. Mengacu pada teori dan konsep yang 

ada, maka kerangka dasar pemikiran  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut dalam Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Adapun kerangka pemikiran dalam Gambar 1.1. tersebut di uraikan 

menjadi sebagai berikut : 

Pengembangan desa wisata di Desa Mangunan dimulai dengan melihat 

Potensi yang ada di desa mangunan, dengan melihat potensi potensi yang ada di 

desa mangunan, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk 

mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. 

Setelah merumuskan Potensi dan langkah untuk mengembangkannya, 

maka selanjutnya di buatkanlah strategi pengembangan desa wisata, bagaimana 

potensi itu akan di kembangkan, dan bagaimana agar wisatawan tertarik 

berkunjung ke desa wisata mangunan. Ketika strategi dan perencanaan itu berhasil 

imbasnya adalah wisatawan tertarik berkunjung, dan di sisi lain maka akan 

menambah pendapatan dari retribusi wisata kepada Pendapatan Asli Desa 

(PADes) yang kemudian di rumuskan dalam APBDes Desa Mangunan untuk 

Pembangunan di Desa Mangunan. 

H. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPRASIONAL 

1. Definisi Konsep 

a. Strategi Pengembangan Desa Wisata 

1) Desa Wisata 

Desa wisata merupakan sebuah desa yang mempunyai cirikhas 

tersendiri yang menarik dan mempunyai potensi untuk dikembangkan. 

2) Pariwisata 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
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pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pengembangan 

pariwisata merupakan upaya untuk melakukan pengembangan potensi 

yang ada agar bisa menarik minat pengunjung. 

b. Pendapatan Asli Desa  

Pendapatan Desa merupakan sebuah ukuran atau data yang 

menunjukan seberapa besar pendapatan yang di dapatkan oleh suatu 

daerah. 

2. Definisi Oprasional 

Adapun Definisi Oprasional dari penelitian ini ada dua yaitu strategi 

pengembangan desa wisata, dan pendapatan asli desa (PADes) yang di 

uraikan menjadi sebagai berikut : 

a. Strategi Pengembangan Desa Wisata 

1) Daya Tarik (Attractions) 

2) Fasilitas (Facility)  

3) Infrastruktur (Infrastructure) 

a) Sistem pengairan/air 

b) Sumber listrik dan energi 

c) Jaringan komunikasi 

d) Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air 

e) Jasa-jasa kesehatan 

f)   Jalan raya  

4) Transportasi (Transportation)  

a) Tanda lalulintas 
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b) Informasi lengkap tentang lokasi 

c) Sistem keamanan transportasi 

5) Keramahtamahan (Hospitality) 

a) Keramah tamahan 

b) Jaminan Keamanan 

b. Pendapatan Asli Desa (PADes) 

1) Tanah Kas Desa 

2) Pungutan Desa  

a) Perizinan  

b) Persewaan 

c) Hasil Kebun Desa 

d) Tanah Kas Desa 

e) Pariwisata 

I. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena, 

permasaalahan belum jelas sehingga tidak memungkinkan menggunakan 

penelitian kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi social 

secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. 

2. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan olehpeneliti adalah 

jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 14) Penelitian 
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kualitatif adalah penelitian yang berisikan data berbentuk kata, kalimat, 

skema, dan gambar.  

Sedangkan Arikunto (2006: 16) mendefinisikan penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang mengutamakan proses dari pada hasil. Sementara 

deskriptif memeliki pengertian penggambaran secara menyeluruh. Maka 

dalam penelitian kualitaif deskriftif hakikatnya lebih menekankan pada 

penggambaran bagaimana proses masalah itu muncul berdasarkan data yang 

ada dilapangan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, menurut (Susilo 

Raharo dan Gudnanto, dalam Mempuni, 2016) studi kasus adalah suatu 

metode untuk memahami individu yang dilakukan secara intergrative dan 

komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu 

tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalah dapat 

terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik. Sedangkan 

(Bimo Walgito, dalam Mempuni, 2016) berpendapat bahwa studi kasus 

adalah suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian 

mengenai seseorang (riwayat hidup), pada metode studi kasus ini diperlukan 

banyak informasi guna mendapatkan bahan yang luas. Metode ini merupakan 

intregasi dari data yang diperoleh dengan metode lain. 

 

3. Objek Penelitian 

Adapun focus utama penelitian ini yaitu di Desa Mangunan, 

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Selain itu objek penelitian ini 

melibatkan Dinas Pariwisata untuk mencari informasi. 
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4. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan data sekunder. Peneliti 

dalam penelitian ini menggunakan sumber data secara purposive dan di pilih 

secara snowball sampling. Peneliti hanya mengambil sampel dari Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bantul, Kepala Desa Mangunan, dan pengelola obyek 

wisata di Desa Mangunan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang 

penulis buat. Penentuan sampel sumber data bersipat sementara, dan akan 

berkembang setelah di lapangan.  

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik 

wawancara mendalam, Dokumen dan observasi serta diperkuat oleh sumber 

data sekunder dari data-data yang telah tersedia baik dalam bentuk 

perundangan, jurnal, dan laporan-laporan yang terkait. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

cara yaitu: 

a. Teknik Wawancara  

Menurut Salim (2006: 16) setidaknya terdapat dua jenis 

wawancara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur . 

dalam wawancara terstruktur , bahan–bahan wawancara di siapkan secara 

ketet sedangkan dalam wawancara tak truktur menghindari ketanya 

struktur bahan. Untuk menghindari kehilangan informasi , maka para 

peneliti menggunakan alat perekam, sebelum melakukan wawancara 
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mendalam peneliti menjelaskan atau mememberikan arahan sekilas 

tentang gambaran dan latar belakangdan jelas mengenai topik penelitian 

b. Teknik Observasi 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan 

teknik wawancara mendalam dan observasi serta diperkuat oleh sumber 

data sekumder dari data-data yang telah tersedia baik dalam bentuk 

perundangan, jurnal, dan laporan-laporan yang terkait. 

c. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya karya monumental dari seseorang. peneliti menggunakan 

teknik dokumen untuk memperdalam atau melengkapi penelitian.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015 : 337-445) analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis 

data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

a. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 
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Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian, penggabungan 

informasi, yang mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan melibatkan peneliti melakukan 

interpetasi data yang telah di display. Cara yang dilakukan meliputi 

perbandingan pengelompokan membuat pola dan melakukan tringulasi. 

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN PENELITIAN 

Penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam 

berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian 

ini sebagai berikut: 

Dalam Bab I akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjawan pustaka, kerangka teori, kerangka 

pemikiran, definisi konsep dan definisi oprasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan skripsi. 

Dalam Bab II akan menguraikan tentang objek peneitian yang akan 

dilakukan. 

Dalam Bab III akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian tentang 

strategi pengembangan desa wisata di Desa Mangunan dalam meningkatkan 

pendapatan desa (PADes) Desa Mangunan. 

Dalam Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian 

yang akan di laksanakan. 

 

 


