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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepariwisataan pada saat ini menjadi perbincangan semua orang 

karena pariwisata saat ini mulai berkembang secara pesat dan semakin 

meningkat setiap tahunnya, bahkan sekarang ini menjadi bidang bisnis 

bagi banyak orang. Kepariwisataan merupakan salah satu industri strategis 

di dunia. Hal ini disebabkan sebagian negara-negara yang ada di dunia 

mendapatkan devisa dari sektor kepariwisataan. Kepariwisataan juga 

merupakan kegiatan yang strategis jika ditinjau dari segi pengembangan 

ekonomi dan sosial budaya karena kepariwisataan mendorong terciptanya 

lapangan pekerjaan, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan 

masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menanamkan rasa 

cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (Suyitno, 2013:68), 

http://ejournal.stipram.net/ Volume 7 Nomor 2 Mei 2013.  

Kebutuhan manusia akan pariwisata ini di alami oleh seluruh 

dunia, bahkan tidak sedikit orang yang melakukan perjalanan menempuh 

jarak yang jauh hingga ke luar negeri untuk memuaskan kebutuhan 

berwisata. Wisatawan memiliki preferensi tertentu dengan atraksi yang 

disajikan sehingga atraksi harus dikembangkan dan dikelola sesuai dengan 

potensi desa sehingga mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh 

wisatawan” (Aditha. Agung P, 2015. http://www.ejournal.stipram.net/ ) 

Volume 9 Nomor 2 (2015) : 61-76.. Awalnya pariwisata hanya ada di 

Negara maju dan sekarang ini pariwisata sudah berkembang hingga ke 

seluruh dunia, pada saat ini hampir di semua Negara mengembangkan 

potensi-potensi pariwisata yang dimilikinya untuk menarik pengunjung 

datang ke negaranya. Dunia pariwisata mulai disadari sebagai peluang 

baru di sekitar bisnis dan perdagangan Industri pariwisata yang 

mempunyai potensi cukup besar karena mendatangkan devisa yang besar  
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bagi Negara Indonesia. Hal tersebut sangat dapat menunjang tingkat 

kesejahteraan hidup rakyat (Suhendroyono;2016) 

http://ejournal.stipram.net/ volume 10, Nomor 1 Tahun 2016: 43-50. 

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan terus ditingkatkan dan 

dikembangkan untuk memperbesar devisa Negara, Sebagai salah satu 

sektor andalan yang diharapkan mampu memberikan sumbangan devisa 

bagi Negara pada saat ini dan pada masa datang, pariwisata memiliki 

kerentanan terhadap faktor-faktor lingkungan alam, keamanan, dan aspek 

global lainnya (Primantoro, 2015:12) Volume 9 Nomor 2 (Mei 2015: 12). 

Membuka lapangan pekerjaan memakmurkan mensejahterakan rakyat, 

serta mendorong pembangunan daerah.  Indonesia adalah salah satu 

Negara yang sedang gencar untuk mengembangkan potensi-potensi 

pariwisata, dengan asset yang sangat melimpah dari sabang sampai 

merauke terdapat beraneka ragam  budaya, kuliner, flora, dan  wisata alam 

yang menjadi unggulan dari Negara ini. Menurut Moch. Nur Syamsu 

(2018:71) dengan link https://ejournal.stipram.net// Volume 12, Nomor 3 

Tahun 2018: 71-84 mengatakan bahwa Indonesia memiliki beragam 

kekayaan yang dapat menjadi aset pariwisata seperti keragaman budaya, 

adat kebiasaan, keragaman etnis dan suku, serta potensi-potensi wisata 

yang berupa buatan mempunyai peluang yang luar biasa untuk 

dikembangkan, serta destinasi wisata alam yang sangat banyak dan belum 

banyak dimanfaatkan. Potensi wisata adalah semua obyek (alam, budaya, 

buatan) yang memerlukan penanganan agar dapat memberikan nilai daya 

tarik bagi wisatawan. 

Wisata budaya merupakan salah satu wisata yang banyak diminati 

oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, tidak sedikit wisatawan 

asing datang ke Indonesia untuk melihat dan mempelajari budaya yang ada 

di Indonesia. Dengan banyak suku dan budaya Indonesia memiliki potensi 

besar dibidang pariwisata, salah satunya adalah di pulau Jawa. Masyarakat 

dipulau Jawa masih banyak yang menjaga kelestarian budaya mereka,  
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salah satunya adalah cerita legendaries yang terkenal hingga keseluruh 

dunia seperti kisah cinta Rama dan Sinta yang sangat romantis ini. 

Sendratari Ramayana merupakan sebuah perpaduan seni tari dan 

drama, cerita dari pertunjukan ini merupakan salah satu cerita pewayangan 

yang sangat terkenal di Indonesia.Pertunjukan wayang biasanya identik 

dengan wayang kulit, tetapi pada pertunjukan ini wayang atau lakonnya 

adalah orang maka dapat disebut dengan wayang orang.Selain 

menceritakan cerita cinta antara Rama dan Sinta pertunjukan ini juga 

berisi kisah perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. 

Objek wisata Sendratari Ramayana ini dikelola oleh PT. Taman 

Wisata Candi yang mengelola candi Borobudur, Candi Ratu Boko dan 

Candi Prambanan sejak tahun 1988. Sayangnya pertunjukan Sendratari 

Ramayana ini tidak dilakukan setiap hari sehingga pengunjung yang ingin 

melihat pertunjukan ini harus menunggu pada hari tertentu seperti hari 

selasa, kamis dan sabtu. 

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana priwisata program 

study Strata Satu Hospitality, mahasiswa wajib untuk menyusun artikel 

ilmiah dengan tujuan untuk menegembangkan pengetahuan mahasiswa 

dalam akademik sehingga mahasiswa memiliki bekal tentang pengetahuan 

pariwisata sebagai modal untuk mengembangkan dan mengelola 

periwisata. Penulis mengambil tema destinasi karena tertarik dengan 

pariwisata terutama pariwisata di Indonesia yang sangat beragam.penulis 

mengambil tema destinasi dan mengambil Sendratari Ramayana sebagai 

bahan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN SENDRATARI 

RAMAYANA UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN 

KE YOGYAKARTA”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tentang objek wisata, rumusan 

masalahpada artikel penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pengelolaan Objek Wisata Sendratari Ramayana 

Prambanan untuk menarik minat wisatawan datang ke Yogyakarta? 

2. Bagaimana strategi pengembangan Objek Wisata Sendratari Ramayana 

Prambanan? 

3. Bagaimana peran masyarakat dalam mengembangkan Objek Wisata 

Sendratari Ramayana? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian diperlukanbatasan masalah yang sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah dibuat. Penulis membatasi masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu difokuskan pada pengelolaan objek 

wisata Sendratari Ramayana sebagai daya tarik wisata untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan ke Yogyakarta. 

D. Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan : 

1. Sebagai persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan 

program strata satu jurusan Hospitality Seko lah Tinggi Pariwisata 

Ambarrukmo Yogyakarta. 

2. Untuk menarik kunjungan wisatawan datang ke yogyakarta. 

3.  Untuk mengetahui sistem pengelolaan Sendratari Ramayana. 

4. Untuk mengetahui strategi pengembangan Objek Wisata Sendratari 

Ramayana. 

5. Untuk menarik minat wisatawan terhadap wisata budaya. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan Artikel Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang wisata Sendratari 

Ramayana. 

b. Untuk mengetahui pengelolaan dan cara pengembangan Sendratari 

Ramayana. 

c. Untuk mengenal destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. 

d. Menambah wawasan tentang budaya terutama budaya Jawa. 

2. Bagi Pemerintah 

a. Pemerintah semakin dapat mengembangkan potensi-potensi wisata 

yang ada di daerah. 

b. Membantu mempromosikan wisata dan kesenian yang ada di 

Yogyakarta.  

c. Membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke 

Yogyakarta. 

d. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara untuk datang ke 

Yogyakarta. 

3. Bagi Kampus Stipram 

a. Menjadikan mahasiswa menjadi profesional dalam mengelola dan 

mengembangkan wisata di Yogyakarta. 

b. Dapat menjadi referensi dan menambah pustaka ilmiah pariwisata, 

terutama bagi mahasiswa pariwisata. 
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4. Bagi Objek Wisata 

a. Dapat mengembangkan Sendratari Ramayan sebagai tempat wisata. 

b. Menjadikan referensi tempat wisata bagi pengunjung yang datang ke 

Yogyakarta. 

c. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sendratari Ramayana. 

d. Memberikan referensi dalam meningkatkan fasilitas untuk 

menambah kenyamanan wisatawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


