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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Letak Geografis Kota Yogyakarta 

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan 

merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 

4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta 

terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah 

timur bebatasan dengan Kabupaten Bantul & Sleman, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Bantul, sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Bantul & Sleman. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 
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 Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas 

permukaan laut. 

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah 

dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki 

kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota 

Yogyakarta, yaitu: Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian 

tengah adalah Sungai Code dan sebelah barat adalah Sungai Winongo. 

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan 

daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas 

wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan luas 3.250 hektar 
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tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 

RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 

Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km². 

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan 

ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan 

oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia 

vulcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau 

tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan perkotaan dan 

pemukiman yang pesat, lahan pertanian kota setiap tahun mengalami 

penyusutan.  Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas 

area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi sebagai lahan 

pekarangan. 

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn 

dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 

24,7%.  Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan 

bertiup angin barat daya dengan arah 220°  bersifat basah dan 

mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara 

yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-

16 knot/jam. 

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, 

pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai 

pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 

493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km².  Angka 
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harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki 

usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.  

 

B. Objek Wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta 

Ide awal pembangunan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pada 

tahun 1933 akan sebuah tempat hiburan, yang dinamakan Kebun Rojo. Ide 

tersebut direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan 

bantuan Ir. Karsten, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Ir. Karsten 

kemudian memilih lokasi disebelah barat sungai Winongo, karena 

dianggap sebagai tempat paling ideal untuk pembangunan Kebun Rojo 

tersebut. Namun akibat dampak Perang Dunia II dan juga pendudukan 

oleh Jepang, pembangunan Kebun Rojo terhenti. 

Pada saat proses pemindahan ibukota negara dari Yogyakarta 

kembali ke Jakarta di tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Dunia II, 

tercetus lagi sebuah ide untuk memberikan kenang-kenangan kepada 

masyarakat Yogyakarta berupa sebuah tempat hiburan. Pemerintah pusat 

yang dipelopori oleh Januismadi dan Hadi, SH. Ide tersebut mendapat 

sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta, akan tetapi realisasinya 

masih belum dirasakan oleh masyarakat. Hingga di tahun 1953, dengan 

berdirinya Yayasan Gembira Loka Yogyakarta yang diprakarsai oleh Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX. Dan Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII 
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sebagai ketua, maka pembangunan Kebun Rojo yang tertunda baru benar-

benar dapat direalisasikan. 

Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1959, KGPAA 

Paku Alam VIII menunjuk Tirtowinoto untuk melanjutkan pembangunan 

Gembira Loka. Dipilihnya Tirtowinoto karena yang bersangkutan dinilai 

memiliki kecintaan terhadap alam dan minat yang besar terhadap 

perkembangan Gembira Loka. Ternyata sumbangsih Tirtowinoto yang 

tidak sedikit, baik dalam hal pemikiran maupun material, terbukti mampu 

membawa kemajuan yang pesat bagi Gembira Loka. Sehingga pada tahun 

1978, ketika koleksi satwa yang dimiliki semakin lengkap, sehingga 

pengunjung Gembira Loka mampu mencapai 1,5 juta orang. 

Dalam perkembangannya, pada bulan November 2009 Yayasan 

Gembira Loka menjalin kerjasama dengan PT. Buana Alam Tirta untuk 

mengelola Gembira Loka, dan diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan potensi Gembira Loka di masa depan. 

Sejak diberlakukannya Undang - Undang (UU) Nomor 16 Tahun 

2001 tentangYayasandan UU Nomor 28 Tahun 2004 

tentangPerubahanatas UU Nomor 16 Tahun 2001, maka badan hukum 

berbentuk yayasan dianggap tidak luwes lagi untuk mengelola suatu usaha, 

termasuk di dalamnya dalam mengelola dan upaya pengembangan Kebun 

Raya dan Kebun Binatang (KRKB) Gembira Loka. 

Untuk itulah, pengurus yayasan GembiraLoka (YGL) mempunyai 

gagasan memilih satu dari dua alternative yang ada. Pertama, mengubah 
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bentuk dari yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Kedua, membentuk 

atau mendirikan PT, tanpa perlu mengubah atau menghilangkan 

keberadaan YGL. 

Atas saran Dewan Pembina, dalam hal ini Ngarsa Dalem Sri Sultan 

HamengkuBuwono X dan Sri Paduka KGPAA PakuAlam IX. 

Makaselanjutnyapada 18 Maret 2008 dibentuklah PT, yang di bidani 

Yayasan Gembira Loka, dinamai PT Buana Alam Tirta (BAT). 

Kemudian, pada 16 November 2009, YGL menjalin kerjasama 

dengan PT Buana Alam Tirta untuk mengelola KRKB Gembira Loka. 

Dalam kerjasama itu, PT Buana Alam Tirta ditunjuk dan di percaya 

menjadi mitra Yayasan Gembira Loka, untuk mengelola KRKB 

GembiraLoka. Yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Gembira 

Loka Zoo atau di singkat GLZoo. Perjanjian kerjasama antara Yayasan 

Gembira Loka dengan PT Buana Alam Tirta ini berlaku untuk jangka 

waktu selama 20 tahun, hingga 16 November 2029. 

Maksud dan tujuan Yayasan Gembira Loka  seperti tertuang dalam 

akta pendirian, mengadakan kebun binatang dan tempat hiburan yang sehat 

bagi masyarakat, sekaligus bermanfaat untuk memberikan pengetahuan 

dan pendidikan. 

GLZoo sendiri mempunyai visi melestarikan tumbuh-tumbuhan dan 

satwa sesuai alam habitatnya, sehingga bermanfaat bagi alam dan 

kehidupan manusia. Sedangkan misinya, mengembangbiakkan dan 

melestarikan tumbuhan, mensejahterakan satwa dan memelihara atau 
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merawat sesuai habitatnya, menangkarkan satwa dengan menjaga 

kemurnian genetic. Selain itu, juga sebagai pusat penelitian satwa, 

memberikan informasi, dan sarana pendidikan tentang satwa serta 

penyadaran untuk mencintai dan melestarikannya. Dengan misi tersebut, 

diharapkan GLZoo tidak hanya menjadi tempat rekreasi berwawasan 

lingkungan yang kreatif, menarik dan edukatif. Akan tetapi juga sebagai 

paru-paru kota dan sebagai cadangan resapan air di Kota Yogyakarta. 

Perlu di ketahui, pengurus Yayasan Gembira Loka saat ini pada 

hakekatnya merupakan generasi kedua dari pendiri Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka, yaitu mendiang Ngarsa Dalem Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka KGPAA PakuAlam VIII, dibantu 

almarhum Tirtowinoto yang memiliki andil besar dalam mengembangkan 

Gembira Loka, tak hanya berupa pemikiran, tetapi juga finansial maupun 

material demi kemajuan KRKB Gembira Loka. 

Sedangkan PT BuanaAlamTirta (BAT) dikelola generasi ketiga dari 

para pendiri KRKB GembiraLoka. Nama PT BAT diambil dari 

penggabungan tiga tokoh yang berjasa atas keberadaan KRKB 

GembiraLoka.  

Dengan demikian PT BAT, selaku manajemen GLZoo dan wajib 

berkomitmen tinggi untuk mengembangkan KRKB GembiraLoka, arena 

ini sesuai amanat dan cita-cita para tokoh pendirinya. Artinya, keberadaan 

PT BAT tidak semata-mata mencari keuntungan, sepertikebanyakan badan 

usaha yang berbentuk PT lainnya. 
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Kalau pun PT BAT ternyata mampu mendapatkan keuntungan. 

Maka sesuai dengan visi dan misi keberadaannya, tentu keuntungan 

tersebut hendaknya lebih banyak dimanfaatkan untuk upaya 

pengembangan GLZoo. Sehinggahanya sebagian kecil yang dibagikan 

sebagai deviden para pemegang saham. 

Seperti di ketahui, sejak pengelola PT BAT, pengunjung GLZoo 

mengalami kemajuan pesat, setelahsempatterpurukakibatgempabumi 2006 

lalu. Pada tahun tersebut KRKB Gembira Loka hanya didatangi 354 ribu 

pengunjung. Namun pascagempa, berkat pengembangan dan image yang 

semakin baik, GLZoo tak lagi terkesan kotor, bau, kumuh, dan gersang. 

Sejak dikelola oleh PT BAT, pengunjungGLZooterusmeningkatsignifikan. 

Terbukti, jumlahpengunjungtahun 2011, angka pengunjung nyaris 

menembus 1,2juta orang. Terakhir, pada tahun 2012 jumlah pengunjung 

meningkat hingga 1,4juta orang lebih. 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, tantangan 

yang dihadapi oleh GLZoo dibawah Manajemen PT BAT tentu tidak 

semakin ringan. Manajemen PT BAT periode 2008-20013, yaitu dewan 

komisaris terdiri atas GKR Maduretno, BRAy Yudaningrat Endang 

Hermaningrum SH dan Raj Dyah Tjondrokusumaningrum, serta Direktur 

Utama KMT A Tirtodiprojo dan Direktur BPH HaryoDanardono, harus 

bahu-membahu untuk melestarikan atau menguri-uri cita-cita para pendiri 

KRKB Gembira Loka. Inovasi yang ditekankan pada pengembangan 
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berwawasan lingkungan, perlu terus ditingkatkan. Sehingga GLZoo akan 

mampu menjawab tantangan zaman. 

Seiring berjalannya waktu Gembira Loka yang sekarang sangat 

berbeda dengan Gembira Loka yang dulu. Satwa yang monoton, tidak ada 

penambahan satwa baru hingga beberapa tahun. Arena bermainnya 

terbatas, kapal di danau sudah usah dan tidak menarik serta cat bangunan 

yang memutaritempat wisata tersebut juga sudah pudar. Sejak diadakan 

perombakan, Gembira Loka menjadi tempat wisata yag lebih unik dan 

menyenangkan. Keseriusan pengelola kebun binatang Gembira Loka 

terlihat dari penatan ruang yang begitu rapi, suguhan alam yang begitu 

menarik, variasi satwa yang semakin beragam dan unik serta informasi 

mengenai binatang yang dipamerkan juga lebih lengkap. 

Gembira Loka tidak hanya menyuguhkan wisata alamnya tetapi juga 

ilmu, salah satunya adalah museum atau laboratorium edukasi alam yang 

menampilkan banyak suguhan seputar varietas flora dan fauna yng di tata 

dalam beberapa pigura raksasa. Sealin museum, Gembira Loka juga 

mempunyai tempat budidaya ternak dan tumbuhan. 

Berbagai wahana hiburan yang disediakan oleh Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, seperti: 

1.  Kapal Katamaran 

Perahu Katamaran dengan kapasitas 40 orang penumpang dan 

dengan harga tiket Rp.10.000/orang,jika anda membeli paket hemat 

Katamaran di loket pintu masuk, maka harganya lebih murah, 



76 
 

menjadi Rp.5.000/orang Perahu Katamaran  menjadi primadona 

pengunjung di Gembira Loka Zoo, Karena dengan menaiki Perahu 

Katamaran ini anda dapat mengelilingi Danau buatan dan Bangunan 

Mayang Tirta yang berbentuk seperti Kapal Besar.  

2. Speed Boat 

Satu-satunya speedboat yang melaju di tengah kota Yogyakarta, 

tidak perlu jauh ke laut lepas kalau hanya ingin merasakan sensasi 

berkendara dengan kapal cepat ini. Cukup dengan membayar Rp 

20.000/ orang.  

3. Bumper Boat 

Wahana Bumper Boat merupakan salah satu wahana air yang 

ada di Gembira Loka Zoo. Dengan harga tiket Rp.20.000/perahu 

dengan kapasitas dua orang anda bisa menikmati sensasi berputar-

putar mengelilingi kolam dengan  Bumper boat. 

4. ATV 

Wahana ATV ada juga di Gembira Loka Zoo, rasakan serunya 

mengendarai Motor beroda empat ini. Hanya dengan tarif 

Rp.20.000/motor, Anda bisa menikmati asyiknya mengendarai ATV 

mengelilingi sirkuit tanah yang berkelok-kelok . 

5. Skuter Air 

Wahana Air yang satu ini memang mirip seperti Jet Sky yang 

ada di laut, Bedanya Skuter Air ini di operasikan di Kolam  Buatan 

yang ada di Gembira Loka Zoo, Wahana ini aman untuk di naiki 



77 
 

oleh anak kecil karena hanya dengan memegang handle gas yang ada 

di sebelah kanan, Skuter Air ini akan jalan dengan sendirinya, 

tentunya harus menggunakan baju pelampung sebelum menaiki 

wahana ini. Tarif untuk berkeliling kolam menggunakan Skuter Air 

ini adalah Rp.20.000/ perahu. 

6. Banana Boat Orca 

Di Gembira Loka Zoo ada wahana air yang cukup menantang 

bagi anda yang suka dengan wahana yang ekstrim,yaitu ada  Banana 

Boat Orca.  Banana Boat disini begitu unik karena ditarik 

menggunakan Speed Boat dengan kecepatan tinggi memutari Kolam 

buatan,beda dengan Banana Boat lainnya yang hanya beroprasi di 

laut . Untuk bisa menikmati sensasi serunya Banana Boat Orca ini, 

anda cukup mengeluarkan uang sebesar Rp.20.000/orang. 

7. Perahu Kayuh 

Wahana air Perahu Kayuh ini sudah ada sejak lama, dan menjadi 

salah satu wahana banyak dipilih oleh pengunjung yang datang ke 

Gembira loka Zoo, karena kapasitasnya yang cukup untuk memuat 

dua orang dewasa dan satu anak kecil serta harganya yang 

terjangkau yaitu cukup dengan membayar Rp.15.000/perahu, anda 

sudah bisa mengelilingi sekitar kolam dengan menggunakan Perahu 

kayuh yang berbentuk angsa ini. 
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8. Terapi Ikan 

Terapi yang tengah menjadi tren di sejumlah negara termasuk 

Indonesia ,kini ada di Gembira Loka Zoo. Terapi ikan ini melibatkan 

ikan kecil untuk menggigit sel-sel kulit mati. Pengunjung cukup 

mencelupkan kaki mereka ke kolam dangkal penuh dengan ratusan 

ikan kecil Garra Rufa, kemudian membiarkan sang ikan 'bekerja' 

menggigiti lapisan kulit mati Anda tanpa rasa sakit . Dengan tarif 

Rp.20.000 sudah bisa terapi dan ikan-ikan tersebut akan memberikan 

sensasi menggelitik, hingga menimbulkan rasa senang yang bisa 

mengenyahkan stres sesaat sambil menikmati atmosfer disekitar 

kolam terapi yang menenangkan. Ditambah lagi hisapan-hisapan Dr. 

Fish (begitu ikan-ikan ini diberi nama) ini bisa 

memberikan micromassage di kulit bagian atas. 

9. Kolam Tangkap 

Wahana Kolam Tangkap ini dikhususkan untuk anak-anak usia 

balita sampai dengan 10 tahun, karena di wahana ini ada kolam yang 

kedalamannya cuma 30cm  yang berisi ikan-ikan kecil untuk 

ditangkap anak-anak, dan ikan hasil tangkapan anak-anak tersebut 

boleh di bawa pulang untuk dipelihara, sedangkan untuk yang tidak 

berhasil menangkap ikan, petugas penjaga kolam tangkap sudah 

menyediakan bungkusan ikan-ikan untuk dibawa pulang . Untuk tarif 

bermain di wahana Kolam Tangkap ini hanya dikenakan biaya 

Rp.10.000/anak. 
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10. Onta Tunggang 

Dengan membayar Rp. 10.000,00 saja anda sudah bisa 

menikmati serunya sensasi menunggangi onta dan tentunya 

didampingi oleh sang Pawang. 

11. Gajah Tunggang 

Merasakan bagaimana menaiki mamalia terbesar di daratan, 

berjalan pelan mengelilingi arena cukup dengan biaya Rp 10.000. 

12. Kolam Sentuh 

Menyentuh beragam jenis ikan dan aneka satwa aquatik lainnya 

yang menjadi koleksi Gembira Loka Zoo. Untuk wahana ini tidak 

dikenakan biaya alias free bagi seluruh pengunjung. 

Selain berbagai wahana hiburan Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka juga mempunyai sebuah atraksi satwa, dimana berbagai 

keterampilan satwa-satwa. Satwa yang beraksi adalah kakatua jambul 

kuning, linsang, burung kangkareng, julang emas, beruang madu, berang-

berang, dan orang utan.  

Gembira Loka memiliki jargon “Bukan Sekedar Rekreasi”. Apa 

artinya? Ya, tentunya ini memberikan arti bahwa kebun binatang Gembira 

Loka bisa memanjakan Anda dengan berbagai wahana rekreasi istimewa 

yang cuma satu-satunya di Yogyakarta. Jargon ini juga mengandung 

makna bahwa Gembira Loka memiliki banyak keunggulan bila 

dibandingkan dengan kebun binatang lainnya yang ada di Indonesia, 

diantaranya adalah: 1) Gembira Loka Zoo bukan hanya menawarkan 
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wisata satwa, namun juga unggul dalam wisata alam (keindahan alamnya), 

wisata edukasi (adanya museum flora dan fauna serta penamaan setiap 

satwa/tanaman tertulis jelas), wisata Air (berbagai wahana permainan air), 

Wisata Penyembuhan (terapi ikan dengan memasukkan kaki di kolam 

berisi ikan pemakan kulit ari), Wisata Kuliner (Banyak penjual makanan 

dan café) dan berbagai fasilitas lainnya; 2) Gembira Loka Zoo memiliki 

banyak wahana yang sangat baik pengelolaannya sehingga pengunjung 

merasa nyaman dan aman saat berada di wahana permainan serta tidak 

perlu terlalu lama mengantri karena media permainan yang disediakan 

lumayan banyak jadi dapat menampung banyak orang dalam 1 waktu; 3) 

Gembira Loka Zoo memiliki kereta keliling yang memudahkan 

pengunjung untuk melihat berbagai koleksi satwa dan wahana hiburan 

tanpa harus lelah berjalan kaki. Selain itu, ada pula Kapal Kataraman 

Dugong yang akan membawa Anda menuju tempat keluar lebih cepat jika 

Anda sudah capek berjalan kaki mengelilingi kebun raya ini; 4) Gembira 

Loka Zoo menghadirkan berbagai wahana permainan dan hiburan yang 

dipatok dengan harga terjangkau, termasuk tiket masuknya sehingga tidak 

memberatkan pengunjung; 5) Gembira Loka Zoo memiliki satwa import 

spesial “pinguin” yang hadir pada pertengahan tahun 2014 ini. Sangat 

spesial karena jenis satwa ini jarang dimiliki oleh kebun binatang lainnya 

di Indonesia; 6) Gembira Loka Zoo memiliki manajemen pengelolaan 

yang sangat rapi sehingga segala hal yang ada disana sungguh tertata 

sangat baik, enak dipandang mata dan berbagai fasilitasnya sangat 
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memanjakan seluruh pengunjung. Obyek utama disini, yaitu satwanya 

berkembang biak dengan baik dan memiliki kesehatan yang sangat terjaga 

karena setiap satwanya dirawat sesuai standar yang berlaku. Standar 

keamanan untuk setiap satwa juga terjaga ketat dan keselamatan 

pengunjung pun terjamin; 7) Gembira Loka Zoo disosialisasikan sangat 

baik oleh tim manajemen yang handal. Salah satunya terbukti pada iklan 

Gembira Loka Zoo yang ada di semua kendaraan transportasi umum Jas 

Taxi. Hasilnya sungguh luar biasa. Transportasi umum yang per menitnya 

banyak berlalu lalang di setiap pelosok Jogja ini sering diperhatikan oleh 

masyarakat sehingga mereka semakin mengenal Gembira Loka Zoo dan 

semakin menarik minat masyarakat luar Jogja untuk berwisata di tempat 

ini. 

 

C. Karakteristik Responden 

Penelitian dilakukan pada objek wisata di Kota Yogyakarta yaitu 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Penelitian 

ini dimulai tanggal 18 Februari 2016 sampai 19 Maret 2016 sehingga 

pengambilan data ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan. Penelitian 

ini menggunakan data primer dengan melakukan interview, berdasarkan 

penelitian yang telah dilaksanakan  dari 110 orang responden diantaranya 

50 orang adalah laki-laki dan 60 orang adalah perempuan. Berdasarkan 

penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1. Karakteristik responden berdasarkan usia. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di area objek wisata 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka pada bulan Februari 

2016 dapat dideskripsikan data responden berdasarkan usia sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta  

Berdasarkan Rentang Usia 

Usia (tahun) Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(persen) 

13-22 39 35,45 

23-32 47 42,72 

33-42 17 15,45 

43-52 3 2,72 

53-62 2 1,81 

>62 2 1,81 

Jumlah Sampel 110 100,00 
         

Berdasarkan Tabel 4.1, responden berusia 13-22 tahun  sebanyak 

39 orang dengan persentase 35,45 persen. Responden berusia 23-32 

tahun sebanyak 47 orang dengan persentase 42,72 persen. Responden 

berusia 33-42 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 15,45 

persen. Responden berusia 43-52 tahun sebanyak 3 orang dengan 

persentase 2,72 persen. Sedangkan untuk usia 53-62 tahun dan lebih 

dari 62 tahun berjumlah sebanyak 2 orang dengan persentase 1,81 

persen. 

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. 

Berikut deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin 

pada penelitian yang dilakukan di objek wisata Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (persen) 

Laki-Laki 

Perempuan 

50 

60 

45,45 

54,54 

Jumlah 110 100,00 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden perempuan lebih banyak daripada jumlah responden laki-

laki. Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa jumlah responden perempuan 

sebanyak 60 orang dengan persentase 54,54 persen. Sedangkan jumlah 

responden laki-laki sebanyak 50 orang dengan persentase sebesar 3636 

persen. 

3. Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan.  

Tabel berikut merupakan hasil penelitian dilakukan di area objek 

wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta 

yang mendiskripsikan data responden berdasarkan status pernikahan: 

Tabel 4.3 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Status Pernikahan 

Status Frekuensi Persentase (persen) 

Menikah 

Belum menikah 

50 

60 

45,45 

54,54 

Jumlah 110 100,00 
  

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa wisatawaan yang 

berkunjung kebanyakan adalah mereka yang belum menikah yaitu 

sebanyak 60 orang dengan persentase 54,54 persen. Sedangkan 

responden yang sudah menikah adalah sebanyak 50 orang dengan 

persentase 45,45 persen. 
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4. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

pula pendidikan terakhir dari 110 orang responden pengunjung Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (persen) 

SD Tidak Tamat - - 

SD dan Sederajat 5 4,54 

SMP dan Sederajat 14 12,72 

SMA dan Sederajat 53 48,18 

Diploma dan Sarjana 38 34,54 

Lainnya - - 

Jumlah Sampel 110 100,00 
 

Jenis pekerjaan sehari-sehari responden juga dapat diketahui 

berdasarkan penelitian yang dilakukan. Jika dilihat dari tabel 4.4 

jumlah responden dengan pendidikan terakhir kebanyakan dari SMA 

yaitu sebanyak 53 orang dengan persentase 48,18 persen. 

5. Karakteristik responden bardasarkan  jenis pekerjaan 

Jumlah responden pengunjung Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta Berdasarkan jenis pekerjaan sebagai 

berikut: 
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 Tabel 4.5 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (persen) 

Pelajar/ Mahasiswa 43 39,09 

PNS / TNI / Polri 5 4,54 

Pegawai Swasta 27 24,54 

Wiraswasta 11 10,00 

Ibu Rumah Tangga 17 15,45 

Lainnya 7 6,36 

Jumlah Sampel 110 100,00 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui jumlah terbanyak dengan 

jenis pekerjaan adalah pelajar dan mahasiswa yaitu sebanyak 43 orang 

dengan persentase 39,09 persen. Jumlah terendah dari jenis pekerjaan 

adalah PNS/TNI/Polri yaitu sebanyak 5 responden dengan persentase 

4,54 persen. Untuk jenis pekerjaan pegawai swasta sebanyak 27 

responden dengan persentase 24,54 persen. Sebanyak 11 responden 

dengan persentase 10 persen untuk jenis pekerjaan wiraswasta. Jenis 

pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 17 responden dengan persentase 

15,45 persen. Sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya sebanyak 7 

responden dengan persentase 6,36 persen. 

6. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan 

Berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan di area objek 

wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka berdasarkan 

pendapatan sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

Tingkat Penghasilan 

Per Bulan (rupiah) 

Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (persen) 

0-1.000.000 32 29,09 

> 1.000.000-2.000.000 35 31,81 

> 2.000.000-3.000.000 22 20,00 

> 3.000.000-4.000.000 10 9,09 

> 4.000.000-5.000.000 5 4,54 

> 5.000.000-6.000.000 2 1,81 

> 6.000.000-7.000.000 1 0,90 

> 7.000.000-8.000.000 3 2,72 

Jumlah Sampel 110 100 
 

Tingkat penghasilan yang mereka miliki akan berpengaruh 

terhadap pengeluaran mereka. Tingkat penghasilan adalah jumlah 

pendapatan per bulan bagi pengunjung yang telah bekerja. Berdasarkan 

hasil penelitian, jumlah pengunjung berdasarkan tingkat penghasilan 

didominasi pada level 0 sampai Rp. 1.000.000,00 dengan persentase 

29,09 persen dari 110 responden. Beberapa responden memiliki 

penghasilan lebih dari Rp. 7.000.000,00 dengan persentase 2,72 

persen.  

7. Karakteristik responden berdasarkan jarak. 

Hasil penelitian dilakukan di area objek wisata Kebun Raya 

dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta pada bulan Februari 

2016 dapat dideskripsikan data responden berdasarkan jarak adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Jarak 

Jarak (km) Frekuensi Persentase (persen) 

0 – 9,99 42 38,18 

10 - 19,99 23 20,90 

20 – 39,99 21 19,09 

40 – 49,99 5 4,54 

50 – 59,99 5 4,54 

60 – 69,99 5 4,54 

70 – 79,99 4 3,63 

80 – 89,99 3 2,72 

>90 2 1,81 

Jumlah 110 100,00 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jarak yang 

ditempuh oleh responden dari tempat tinggalnya menuju objek wisata 

Kebun Raya dan Kebun Binatang sebagian besar berada pada jarak 

9,99 km yaitu sebanyak 42 responden dengan persentase 38,18 persen. 

Sedangkan pada jarak lebih dari 90 km hanya sebanyak 2 responden 

dengan persentase 1,81 persen. 

8. Karakteristik responden berdasarkan domisili 

Dari seluruh total responden 110 orang, tidak semua pengunjung 

berasal dari dalam Kota Yogyakarta. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Domisili 

Domisili Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(persen) 

Kota Yogyakarta 85 77,27 

Luar Kota Yogyakarta 25 22,72 

Jumlah Sampel 110 100,00 
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Dari total seluruh responden, tidak semua pengunjung berasal 

dari Kota Yogyakarta. Pengunjung luar Kota Yogyakarta hanya 

sebanyak 25 orang dengan persentase 22,72 persen. Sedangkan 

pengunjung Kota Yogyakarta lebih mendominasi yaitu sebanyak 85 

orang dengan persentase 77,27 persen. 

9. Karakteristik responden berdasarkan frekuensi berkunjung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 110 orang responden, 

banyak dari responden yang baru pertama kali mengunjungi Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta dan ada juga 

responden yang sudah lebih dari 6 kali mengunjungi Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Secara rinci dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Frekuensi Berkunjung 

Frekuensi Kunjungan 

(kali) 

Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(persen) 

1-2 47 42,72 

3-4 39 35,45 

> 4 24 21,81 

Jumlah Sampel 110 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa responden ke objek 

wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka dalam satu 

tahun terakhir yaitu kunjungan paling sedikit adalah satu kali dan 

kunjungan paling banyak adalah delapan kali. Untuk jumlah 

kunjungan satu kali sebanyak satu sampai dua kali sebanyak 47 

responden  dengan persentase 42,72. Jumlah kunjungan tiga sampai 
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empat kali sebanyak 39 responden dengan persentase 35,45 persen. 

Sedangkan kunjungan yang lebih dari 4 kali sebanyak 24 responden 

dengan persentase 21,81 persen. 

10. Karakteristik responden berdasarkan biaya perjalanan 

Berikut adalah hasil penelitian yang mendiskripsikan data 

responden berdasarkan biaya perjalanan yang telah dilakukan di area 

objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Biaya Perjalanan 

Biaya Perjalanan Frekuensi Persentase (persen) 

0 – 20.000 71 64,54 

21.000 – 50.000 22 20,00 

51.000 – 80.000 14 12,72 

81.000 – 100.000 3 2,72 

Jumlah 110 100,00 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang 

mengeluarkan biaya perjalanan menuju objek wisata Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta paling banyak diantaranya 

adalah antara 0 sampai Rp. 20.000,00 dengan responden sebanyak 71 

responden dengan persentase 64,54 persen. Untuk biaya perjalanan Rp. 

21.000,00 sampai Rp. 50.000,00 sebanyak 22 responden dengan 

persentase 20 persen. 

Biaya perjalanan antara Rp. 51.000,00 sampai Rp. 80.000,00 

dengan responden sebanyak 14 dengan persentase 12,72 persen. Untuk 
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biaya perjalanan antara Rp. 81.000,00 sampai Rp. 100.000,00 dengan 

responden sebanyak 3 responden dengan persentase 2,72 persen.  

11. Karakteristik responden berdasarkan waktu tempuh.  

Tabel dibawah ini merupakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka berdasarkan waktu tempuh adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Waktu Tempuh 

Waktu Tempuh Frekuensi Persentase (persen) 

0 – 29 menit 40 36,36 

30 – 59 menit 35 31,81 

60 – 89 menit 15 13,63 

90 – 119 menit 4 3,63 

120 – 149 menit 6 5,45 

150 – 179 menit 8 7,27 

> 180 menit 2 2,81 

Jumlah 110 100,00 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden memerlukan waktu sekitar 0 sampai 29 menit untuk sampai 

ke objek wisata dari tempat tinggalnya yaitu sebanyak 40 responden 

dengan persentase 36,36 persen. Sebanyak 35 responden dengan waktu 

tempuh sekitar 30 sampai 59 menit dengan persentase 31,81 persen. 

Persentase 13,63 persen dengan jumlah responden sebanyak 15 

responden membutuhkan waktu tempuh 60 sampai 89 menit. Untuk 

waktu tempuh 90 sampai 119 menit sebanyak 4 responden dengan 

persentase 3,63 persen. Waktu tempuh 120 sampai 149 menit sebanyak 

6 responden dengan persentase 5,45 persen. Untuk waktu tempuh 150 

sampai 179 menit sebanyak 8 responden dengan persentase 7,27 
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persen. Untuk waktu tempuh lebih dari 180 sebanyak 2 responden 

dengan persentase 2,81 persen. 

12. Karakteristik responden berdasarkan biaya rekreasi. 

Pengunjung Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta yang datang dari dalam maupun luat Kota Yogyakarta, 

selain membeli tiket masuk ada juga biaya-biaya lain yang dikeluarkan 

dimana pada penelitian ini dikatakan sebagai biaya rekreasi. Berikut 

adalah jumlah sebaran responden berdasarkan biaya rekreasi yang 

dikeluarkan: 

Tabel 4.12 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Biaya Rekreasi 

Biaya Rekreasi 

(Rp) 

Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(persen) 

0 – 20.000 34 30,9 

> 20.000 - 30.000 39 35,45 

> 30.000 - 40.000 16 14,54 

> 40.000 - 50.000 8 7,27 

> 50.000 – 60.000 6 5,45 

> 60.000 – 70.000 2 1,81 

> 70.000 – 80.000 3 2,72 

> 80.000 – 95.000 2 1,81 

Jumlah Sampel 110 100,00 
 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebanyak 30,9 

persen dari 110 responden mengeluarkan biaya rekreasi sekitar 0 

sampai Rp. 20.000,00. Sebanyak 39 responden dengan persentase 

35,45 persen mengeluarkan biaya rekreasi lebih dari Rp. 20.000,00 

sampai Rp. 30.000,00. Responden mengeluarkan biaya rekreasi lebih 

dari Rp. 30.000,00 sampai Rp.40.000,00 sebanyak 16 responden 

dengan persentase 14,54 persen. Sebanyak 8 responden dengan 
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persentase 7,27 persen mengeluarkan biaya rekreasi lebih dari Rp. 

40.000,00 sampai Rp. 50.000,00. Sebanyak 6 responden mengeluarkan 

biaya rekreasi lebih dari Rp. 50.000,00 sampai Rp. 60.000,00 dengan 

persentase 5,45 persen. Responden dengan persentase 1,81 

mengeluarkan lebih dari Rp. 60.000,00 sampai Rp.70.000,00 dan lebih 

dari Rp. 80.000,00 sampai Rp. 95.000,00 dengan responden yang 

berjumlah 2 responden. Sedangkan 3 responden dengan persentase 

2,72 persen mengeluarkan biaya rekreasi lebih dari Rp. 70.000,00 

sampai Rp. 80.000,00.  

13. Karakteristik responden berdasarkan hari kunjungan 

Deskripsi data responden berdasarkan hari kunjungan pada 

hasil penelitian yang telah dilakukan di area objek wisata Kebun Raya 

dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.13 Jumlah Responden KRKRB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Hari Kunjungan 

Hari Kunjungan Frekuensi Persentase 

Hari Libur 50 45,45 

Hari Biasa 60 54,54 

Jumlah 110 100,00 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang 

berkunjung ke objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka Yogyakarta kebanyakan pada hari biasa, dimana sebanyak 60 

responden melakukan kunjungan pada hari biasa dengan persentase 
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54,54 persen. Sedangkan 50 responden dengan persentase 45,45 

melakukan kunjungan pada hari libur.   

14. Karakteristik responden berdasarkan jumlah tanggungan anak. 

Dapat diketahui bahwa dari 110 responden pengunjung Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sebanyak 50 

responden telah berstatus menikah dan sisanya 60 responden yang 

belum menikah. Jumlah tanggungan anak bagi pengunjung yang telah 

menikah dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebaga berikut: 

Tabel 4.14 Jumlah Responden KRKB Gembira Loka Yogyakarta 

Berdasarkan Jumlah Tanggungan Anak 

Jumlah Tanggungan 

Anak 

Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (persen) 

0 62 56,36 

1 21 19,09 

2 19 17,27 

3 6 5,45 

4 1 0,90 

5 - - 

6 1 0,90 

Jumlah 110 100,00 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 21 responden dengan 

persentase 19,09 persen dengan jumlah tanggungan anak berjumlah 1 

orang. Sebanyak 19 responden dengan 2 orang tanggungan anak dengan 

persentase 17,27 persen. Responden dengan persentase 5,45 persen 

sebanyak 6 responden dengan 3 orang tanggungan anak. Sedangkan 4 

orang dan 6 orang tanggungan anak dengan persentase 0,9 persen hanya 

sebanyak 1 orang. 
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D. Persepsi Responden Pengunjung 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 110 responden di objek 

wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta yang 

dilakukan pada periode bulan Februari 2016 sampai Maret 2016. Pada 

periode tersebut bukan merupakan musim liburan sekolah, akan tetapi ada 

beberapa sekolah yang menggelar tur wisata ke lokasi Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.  

Objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di antara jalan Kebun Raya dan 

Jalan Veteran ini telah berhasil menarik banyak wisatawan, baik dalam 

maupun luar negeri. Sebanyak 78 responden mengatakan bahwa tingkat 

kepadatan atau kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi objek wisata ini 

cukup lancar, sedangkan 32 responden mengatakan bahwa tingkat 

kepadatan atau kemacetan lalu lintas di sekitar objek wisata ini padat.  

Di Kebun Raya dan Kebun Bintanag Gembira Loka Yogyakarta 

bukan hanya wisata alam yang disuguhkan oleh pengelola tetapi juga 

wisata edukasi dan wisata air. Oleh karena itu, sebanyak 99 responden 

mengatakan bahwa berkeinginan untuk kembali ke tempat wisata tersebut 

di waktu yang akan datang, kebanyakan dari responden mengatakan lokasi 

objek wisata tersebut letaknya dengan tempat tinggal dan biaya 

rekreasinya murah. Sedangkan untuk para orang tua mengatakan ingin 

berkunjung kembali karena adanya wisata edukasi. 
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Dari 110 responden pengunjung Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta berpendapat fasilitas area parkir lokasi wisata 

sangat penting diperhatikan terutama pada musim liburan. Sebagian besar 

responden yaitu sebanyak 82 reponden atau 74,54 persen responden 

mengatakan bahwa lahan parkir yang disediakan sudah cukup memadai. 

Tetapi jika saat musim liburan area parkir untuk lokasi wisata kurang 

memadai teritama bagi responden yang datang rombongan menggunakan 

bus-bus pariwisata besar. Sisanya 25,45 persen responden mengatakan 

bahwa area parkir yang disediakan pihak Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta kurang memadai. 

Pada objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Yogyakarta, 

84 responden atau 76,36 persen responden mengatakan bahwa di lokasi 

wisata dapat dengan mudah menemukan tempat makan yang memadai dan 

23,63 persen responden berpendapat bahwa tempat makan cukup sulit 

ditemukan ataupun kurang dengan sesuai kemauan responden itu sendiri di 

sekitar lokasi wisata. Hal ini dapat dikarenakan mereka lebih mencari 

tempat makan yang lebih bersih dan lebih terjamin. Fasilitas toilet juga 

penting bagi para pengunjung, sebanyak 73 responden atau 66,36 persen 

reponden menyatakan bahwa fasilitas toilet sudah cukup memadai di objek 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Sebanyak 37 

responden atau 33,63 persen responden berpendapat bahwa fasilitas toilet 

kurang memadai. Kerjasama antara pengelola objek wisata dengan 
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pengunjung dalam menjaga kebersihan sekitar sangat penting untuk 

dilakukan.  

Dari 110 responden, 93 responden mengatakan bahwa kebersihan 

di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sudah 

dapat dikatakan cukup bersih dan 17 responden atau 15,45 persen 

responden mengatakan bahwa kebersihan perlu ditingkatkan karena masih 

dianggap kurang bersih. Perlu adanya kerjasama antara pengelola objek 

wisata dengan pengunjung dalam menjaga kebersihan.  

Fasilitas mushola juga perlu diperhatikan mengingat bahwa 

sebagian jumlah penduduk Yogyakarta menganut agama Islam. Sebanyak 

79 responden mengatakan bahwa fasilitas mushola di objek wisata Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka sudah cukup memadai. 

Sebanyak 31 orang mengatakan bahwa mushola di objek wiata tersebut 

masih belum cukup memadai. 

Keamanan objek wisata sangat perlu untuk diperhatikan dan 

penting bagi pengunjung. Seabnyak 105 responden mengatakan bahwa 

keamanan objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta sudah baik. Sedangkan sebanyak 5 responden mengatakan 

bahwa fasilitas keamanan yang ada di objek wisata tersebut kurang 

maksimal.  

Kepuasan pengunjung menjadi prioritas utama bagi pengelola 

objek wisata. Sebanyak 85 responden mengatakan bahwa mereka sudah 

merasa puas dengan penyediaan fasilitas yang disediakan oleh pengelola. 
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Sebanyak 25 orang mengatakan bahwa mereka masih belum merasa puas 

akan penyediaan fasilitas yang disediakan. Hal ini tentunya menjadi tolak 

ukur bagi pengelola untuk lebih maksimal menyediakan fasilitas bagi 

pengunjung. 

 


