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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata telah menjadi industri terbesar di dunia dan juga merupakan sektor yang 

memiliki perkembangan yang cepat dalam pasar (Ghasemi dan Hamzah, 2014). Pariwisata 

memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi, sebab sektor pariwisata dapat mendatangkan 

devisa dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat (Agoes, 2015). Warpani 

(2007) menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata menjadi salah satu bagian dalam penataan ruang, 

mencakup luas destinasi wisata, sebaran destinasi, fungsi destinasi wisata, dan juga jaringan 

kegiatannya. Penataan ruang pariwisata harus selalu sejalan dan sesuai dengan penataan ruang 

wilayah untuk dapat menciptakan pembangunan daerah yang menyeluruh dan juga selalu 

memperhatikan lingkungan hidup. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan 

salah satu kegiatan penggunaan lahan dan merupakan fenomena geografis, oleh sebab itu 

pengembangannya harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang kota maupun wilayah. 

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang menjadi salah satu 

tujuan wisatawan, sesuai dengan salah satu misi yang dimiliki, yaitu mewujudkan dan 

mengembangkan pariwisata yang berbudaya. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 disebutkan 

bahwa Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang 

Raya diarahkan untuk bekerjasama meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Malang. Malang 

Raya merupakan gabungan dari tiga wilayah metropolitan, yaitu Kota Batu, Kota Malang, dan 

Kabupaten Malang. Kawasan obyek wisata yang diprioritaskan dikembangkan di Kota Malang 

antara lain adalah Stadion Gajayana, Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, Taman Rekreasi 

Tlogomas Permai, Sentra Industri Keramik Dinoyo, Kawasan Alun-alun Merdeka Malang, Hutan 

Kota Malabar, Kompleks Perguruan Tinggi, Taman Rekreasi Kota Malang, Sentra Industri Tempe 

Sanan, Pasar Besar Malang, dan Kawasan Alun-Alun Tugu, Stasiun Kereta Api, serta perumahan 

yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen, gedung Sarinah dan Masjid Agung Jami’. Namun 

kenyataannya kawasan tersebut kurang menarik bagi wisatawan, sehingga Kota Malang hanya 

menjadi tempat transit bagi wisatawan. Para wisatawan lebih bayak berwisata di Kota Batu dengan 

nuansa pegunungannya dan Kabupaten Malang dengan pantai indahnya.  

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU PPB) Kota 

Malang, Jarot Edi Sulistyono menyebutkan pada Desember 2016 terdapat 29 dari 57 kelurahan di 

Kota Malang tergolong kedalam kawasan permukiman kumuh. Dalam upaya mengatasi 
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permasalahan tersebut, Pemkot Malang mendapat dukungan berupa anggaran dari Kemeterian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah Kota Malang juga mendukung 

program yang dijalankan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yaitu 

penyelenggaraan Festival Rancang Malang yang diikuti oleh seluruh kelurahan yang ada di Kota 

Malang. Festival Rancang Malang merupakan kompetisi perancangan kawasan yang dilakukan 

secara partisipatif oleh masyarakat, dibantu tim pendamping untuk mendorong lahirnya kampung 

tematik khas Kota Malang. Tujuan lain dari adanya program ini adalah untuk mengupayakan agar 

tercipta 'smart kampung' yang melibatkan masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan 

perekonomiannya. Penanganan permukiman kumuh juga dapat dilakukan melalui pengembangan 

pariwisata dengan melibatkan masyarakat untuk memperbaiki lingkungan permukiman 

(Sesotyaningtyas dan Manaf, 2015). Hal tersebut terinspirasi dari munculnya Kampung Wisata 

Jodipan yang merupakan wujud nyata terciptanya kampung inovatif yang juga dapat turut 

meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. 

Kampung Wisata Jodipan merupakan sebutan bagi kawasan wisata kampung tematik yang 

berada di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dalam RDTR BWP Malang 

Timur Laut, Kelurahan Jodipan masuk ke dalam SBWP III bersama dengan sebagian Kelurahan 

Bunulrejo, Kelurahan Ksatrian, dan Kelurahan Polehan. Fungsi dari SBWP III adalah zona 

peruntukkan khusus dan zona perumahan. Zona rumah kepadatan tinggi berada di SBWP III, yaitu 

rumah-rumah kampung padat yang terletak di sekitar Sungai Brantas di Kelurahan Jodipan. 

Kampung Wisata Jodipan sebelum dikenal sebagai objek wisata termasuk salah satu permukiman 

kumuh dari 29 permukiman kumuh yang ada di Kota Malang dengan permukiman padat dihuni 

warga pendatang yang mendirikan rumah di tanah milik Negara. Kampung ini terancam akan 

digusur, hingga pada September 2016, Pemerintah Kota Malang meresmikan kampung tersebut 

menjadi Kampung Wisata Jodipan dan banyak dikunjungi wisatawan. 

Berawal dari tugas praktikum PR dan Event Management, sejumlah mahasiswa mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadyah Malang yang tergabung dalam kelompok Guys Pro, 

yang di koordinatori oleh Nabila Firdausiyah awalnya berniat untuk mengubah perilaku warga di 

bantaran sungai yang membuang sampah ke sungai dengan cara melakukan penataan pada Kampung 

Jodipan ini. Penataan yang dilakukan pada Kampung Jodipan ini adalah dengan mengecat bangunan 

yang ada di RT 6, RT 7, dan RT 9 yang tepat berada di pinggir Sungai Brantas. Pengecatan tersebut 

dimulai pada bulan Juni 2016 dan selesai pada bulan Juli 2016. Dengan mengusung konsep 

"Decofresh Warnai Jodipan", warna-warni kampung dari temboknya dan lokasinya yang berada di 

bantaran sungai, sehingga rumah-rumah berdiri sesuai kontur tanah sehingga seperti bersusun 

menjadikan daya tarik karena pemandangannya bisa dinikmati masyarakat yang melewati jembatan 

Buk Glodok. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik, sehingga saat ini banyak wisatawan yang 
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datang mencari spot untuk berfoto. Menurut laporan salah satu wartawan di Kota Malang, 

diperkirakan jumlah wisatawan Kampung Wisata Jodipan mencapai ratusan orang setiap akhir pekan 

(Widianto, 2016).  

Penataan yang telah dilakukan memberikan banyak dampak pada kawasan tersebut. 

Perubahan fisik yang terjadi memberikan daya tarik tersendiri bagi kampung tersebut. Sehingga saat 

ini, Kampung Jodipan menjadi Ikon Kampung Wisata di Kota Malang. Namun, untuk menjadikan 

kawasan itu sebagai destinasi pariwisata saat ini, masih banyak penataan kawasan yang harus 

dibenahi. Pengembangan yang dilakukan terhadap destinasi wisata dapat dilakukan dengan melihat 

potensi fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh Kampung Wisata Jodipan. Potensi yang ada dapat 

menjadikan atau menciptakan daya tarik tersendiri bagi kawasan tersebut. Semakin banyak potensi 

pariwisata yang dimiliki, maka semakin mudah mengembangan daerah tersebut menjadi salah satu 

destinasi wisata (Fitriana dan Utami, 2012). Daya tarik tersebut kemudian dikelola dan 

dikembangkan oleh masyarakatnya agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga 

tercipta keberlanjutan bagi daerah tersebut (Edwin, 2015). Daya tarik saja tidak cukup untuk 

menjadikan suatu daerah sebagai destinasi wisata yang layak, dibutuhkan juga pemenuhan terhadap 

komponen-komponen pariwisata, yaitu komponen supply, demand, dan faktor eksternal. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Perubahan fisik yang dialami oleh permukiman kumuh di Kampung Jodipan telah 

memberikan daya tarik tersendiri. Bangunan yang di cat warna-warni menjadikannya lebih menarik 

untuk dijadikan spot berfoto. Hal tersebut kemudian yang menjadikan daya tarik dan banyak 

dilakukan oleh wisatawan yang datang ke Kampung Wisata Jodipan. Kondisi demikian turut 

mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota, sebab mereka melihat adanya potensi wisata yang 

dapat menjadi unggulan di Kota Malang. Hingga akhirnya, Kampung Jodipan diresmikan menjadi 

Ikon Kampung Wisata di Kota Malang oleh Walikota Malang, H. Mochammad Anton secara lisan 

pada 4 September 2016. 

Kampung Wisata Jodipan mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak untuk 

mengembangkan wisatanya. Berdasarkan data yang dikutip dari http://umm.ac.id, pihak Pemkot juga 

akan menjaga kebersihan kampung dengan menyediakan jaring sampah, supaya sampah yang dibawa 

air dari hulu sungai tidak langsung masuk. Tempat sampah juga telah tersedia untuk menampung 

sampah warga maupun pengunjung, yang nantinya diangkut oleh petugas kebersihan setiap hari. 

Selain itu, terdapat sebuah toilet umum yang digunakan oleh pengunjung maupun untuk warga yang 

belum memiliki toilet pribadi. Kurang tersedianya lahan parkir membuat kendaraan memanfaatkan 

trotoar yang berada di dekat pintu masuk di ujung selatan jembatan Jalan Gatot Subroto sebagai lahan 

parkir bagi motor dan lahan ruko yang terletak di sebelah selatan persimpangan jalan dimanfaatkan 
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sebagai lahan parkir mobil. Parkir tersebut dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga menjadikan 

kegiatan tersebut sebagai lapangan pekerjaan. 

Adanya perubahan-perubahan tersebut juga merubah perilaku masyarakat setempat 

menjadi lebih baik. Masyarakat setempat turut membantu dalam melakukan pengelolaan Kawasan 

Wisata Jodipan, seperti mengecat, membersihkan kampung, pengelolaan sampah, serta mengelola 

penunjang kegiatan wisata lainnya. Guys Pro sebagai inisiator penataan Kawasan Wisata Jodipan 

berhasil menggandeng PT Indana Paint selaku produsen cat Decofresh untuk melaksanakan CSR 

(Corporate Social Responsibility), salah satunya dengan memberikan 2 ton cat dan membantu dalam 

proses pengecatan. Vice President PT Indana Paint Steven Antonius Sugiharto juga mengaku akan 

terus mendukung pengelolaan Kampung Wisata Jodipan (Bakesbangpol, 2016). Guys Pro dan juga 

PT Indana Paint membantu mempromosikan Kampung Wisata Jodipan, salah satu cara yang 

dilakukan Guys Pro adalah mempromosikan melalui media sosial, yaitu akun instagram Guys Pro. 

Sedangkan salah satu cara yang dilakukan PT Indana Paint adalah mempromosikan melalui 

websitenya. 

Keberhasilan Kampung Wisata Jodipan telah menginspirasi Pemerintah Kota Malang 

untuk melakukan hal serupa kepada kampung-kampung kumuh lainnya. Sehingga saat ini banyak 

bermunculan kampung tematik lain yang berpotensi menambah kampung wisata dan menambah 

kompetisi bagi Kampung Wisata Jodipan, seperti Kampung Glintung Go Green (3G) di Purwantoro, 

Kampung Bamboo Mewek di Kelurahan Tunjungsekar, Kampung Petik Organik di Kelurahan 

Purwodadi, dan Kampung Keramat di Kelurahan Kasin. 

Berdasarkan hal-hal permasalahan di atas, permasalahan yang paling mendasar yaitu 

penataan yang telah dilakukan terhadap Kampung Jodipan telah merubah kawasan yang semula 

merupakan permukiman kumuh dan saat ini menjadi kampung wisata yang semakin banyak 

dikunjungi wisatawan. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, masih banyak yang harus dibenahi 

di Kampung Jodipan untuk menjadi kampung wisata. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka 

pertanyaan penelitian (research question) yang muncul adalah: “Bagaimana Kesiapan Kampung 

Jodipan sebagai Kampung Wisata di Kota Malang?”, maka jawabannya akan menjadi fokus 

dalam studi ini. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Adapun tujuan yang dicapai serta tahapan atau sasaran dalam studi Kajian kesiapan 

Kampung Jodipan sebagai Kampung Wisata di Kota Malang ini dijabarkan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam studi ini adalah untuk mengkaji kesiapan yang dimiliki oleh Kampung 

Jodipan sebagai Kampung Wisata di Kota Malang. 
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1.3.2 Sasaran Penelitian 

Tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan melakukan berbagai tahapan atau 

sasaran, maka sasaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi komponen supply pariwisata yang terdapat di Kampung Wisata 

Jodipan. 

2. Mengidentifikasi komponen demand pariwisata yang terdapat di Kampung Wisata 

Jodipan. 

3. Mengidentifikasi komponen faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan 

Kampung Wisata Jodipan. 

4. Menentukan bobot setiap indikator dalam komponen pariwisata yang digunakan untuk 

mengukur kesiapan Kampung Jodipan. 

5. Mengukur kesiapan Kampung Jodipan sebagai Kampung Wisata di Kota Malang 

berdasarkan komponen pariwisata.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Studi yang dilakukan ini mengkaji beberapa komponen yang berkaitan dengan 

pengembangan pariwisata berdasarkan teori tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi 

dan permasalahan yang dimiliki oleh Kampung Jodipan sebagai destinasi Kampung Wisata Kota 

Malang serta untuk menilai sejauh mana kesiapan dari kampung tersebut menjadi Kampung Wisata. 

Hasil dari kajian tersebut diharapakan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu untuk 

pengembangan keilmuan di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya pada sektor pariwisata 

dan untuk menambah kajian ilmiah dalam penilaian kesiapan objek pariwisata. Selain itu, diharapkan 

studi ini juga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah setempat, masyarakat setempat dan juga 

peneliti. Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari studi ini dapat berguna untuk digunakan sebagai 

arahan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kampung Wisata. Hasil dari studi ini diharapkan 

juga dapat berguna bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah tempat 

tinggalnya. Sehingga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta meningkatkan 

kesiapan wilayah tempat tinggalnya sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Malang yang juga 

dapat berdampak bagi perekonomian mereka. Serta, hasil dari studi ini dapat memenuhi syarat untuk 

bisa mendapatkan kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana bagi peneliti. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dibahas dalam studi ini terdiri dari ruang lingkup materi yang 

menjelaskan secara general mengenai identifikasi yang dilakukan dan ruang lingkup wilayah yang 

membahas mengenai gambaran administrasi wilayah studi. 
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1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Materi yang dibahas dalam penyusunan Kajian Kesiapan Kampung Jodipan sebagai 

Kampung Wisata di Kota Malang ini meliputi: 

a. Identifikasi komponen supply pariwisata yang terdapat di Kampung Wisata Jodipan 

Identifikasi ini dilakukan terhadap supply pariwisata yang terdapat di Kampung Wisata 

Jodipan, yang meliputi atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, ancilliary, kondisi fisik 

lingkungan, informasi dan promosi, serta masyarakat setempat dengan mengetahui 

dukungan, penerimaan, keterlibatan, bentuk partisipasi, serta manfaat yang dirasakan. 

b. Identifikasi komponen demand pariwisata yang terdapat di Kampung Wisata Jodipan. 

Identifikasi ini dilakukan terhadap wisatawan Kampung Jodipan dengan mengetahui 

karakteristiknya, rata-rata jumlah wisatawan, serta motivasi wisatawan. 

c. Identifikasi komponen faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan Kampung 

Wisata Jodipan. 

Identifikasi ini dilakukan terhadap faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

pengembangan Kawasan Wisata Jodipan. Faktor-faktor tersebut adalah kompetisi, 

keuangan, institusi pendukung lainnya, dan kebijakan pemerintah. 

d. Menentukan bobot setiap indikator dalam komponen pariwisata yang digunakan untuk 

mengukur kesiapan Kampung Jodipan. 

Penentuan bobot ini dilakukan terhadap seluruh indikator dalam setiap variabel dari 

komponen pariwisata. Bobot yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengukur 

kesiapan Kampung Jodipan. 

e. Mengukur kesiapan Kampung Wisata Jodipan sebagai Kampung Wisata di Kota 

Malang berdasarkan komponen pariwisata. 

Analisis ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana kesiapan yang dimiliki oleh 

Kampung Jodipan sebagai destinasi pariwisata melalui komponen pariwisata, yang 

meliputi komponen supply, komponen demand, dan komponen faktor eksternal. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

a. Ruang Lingkup Makro 

Ruang lingkup wilayah makro meliputi wilayah administratif Kota Malang. Kota 

Malang merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Provinsi Jawa Timur bersama 

Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-

Sidoarjo-Lamongan). Kota Malang masuk ke dalam WP Malang Raya bersama Kota Batu 

dan Kabupaten Malang, dengan Kota Malang sebagai pusat yang memiliki fungsi pertanian 

tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, 

pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri. 
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Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 110,06 km2 yang terbagi menjadi 5 

kecamatan dengan 57 kelurahan. Berikut ini adalah batas administrasi dari Kota Malang 

(lihat Peta I.1 halaman 8): 

sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso,  

Kabupaten Malang; 

sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; 

sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang; 

sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

b. Ruang Lingkup Meso 

Ruang lingkup wilayah meso meliputi Kelurahan Jodipan yang masuk ke dalam 

SBWP III BWP Malang Timur Laut bersama dengan Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan 

Ksatrian, Kelurahan Polehan dan Kelurahan Jodipan dengan zona peruntukkan khusus dan 

zona perumahan. Kelurahan Jodipan memiliki luas wilayah sebesar 0,49 km2 atau sekitar 

2,76% dari luas Kecamatan Blimbing. Berikut ini adalah batas administrasi dari Kelurahan 

Jodipan (lihat Peta I.2 halaman 9): 

sebelah Utara : Kelurahan Ksatrian dan Kelurahan Polehan; 

sebelah Timur  : Kecamatan Kedungkandang; 

sebelah Selatan  : Kecamatan Kedungkandang; 

sebelah Barat  : Kecamatan Klojen. 

c. Ruang Lingkup Mikro 

Wilayah studi dalam kajian ini adalah Kampung Wisata Jodipan yang secara 

administratif terletak di RW 2, tepatnya di RT 6, RT 7, dan RT 9, Kelurahan Jodipan, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Wisata Jodipan dipilih menjadi wilayah 

studi karena perubahan yang terjadi pada kawasan tersebut telah membuat Kampung 

Jodipan yang semula merupakan kampung kumuh, kini dijadikan Ikon Kampung Wisata 

Kota Malang yang banyak dikunjungi wisatawan. Berdasarkan perhitungan pada ArcGIS, 

Kampung Wisata Jodipan memiliki luas 12.687 m2, hanya 2,6% dari luas Kelurahan 

Jodipan yaitu 49,35 Ha. Berikut ini adalah batas administrasi dari Kampung Wisata Jodipan 

(lihat Peta I.3 halaman 10):  

sebelah Utara  : Kelurahan Kesatrian; 

sebelah Timur  : RW 1 Kelurahan Jodipan; 

sebelah Selatan  : RT 5, RW 2 Kelurahan Jodipan; 

sebelah Barat  : Kecamatan Klojen. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Berikut ini pada Gambar 1.1 merupakan kerangka pemikiran dari studi Kajian Kesiapan 

Kampung Jodipan sebagai Kampung Wisata di Kota Malang 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 



12 

 

 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

Metodologi peneltian terdiri dari metode yang dilakukan dalam penelitian dan digunakan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Selain itu, digunakan juga untuk mengolah data yang 

dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh. Hasil yang didapatkan disesuakan dengan apa 

yang dibutuhkan, sehingga mempermudah dalam setiap tahapan penelitian yang dilakukan. 

1.7.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode 

deskriptif kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif. Data 

yang didapatkan melalui instrumen-instrumen penelitian yang digunakan, kemudian diolah dan 

disajikan dengan menggunakan angka-angka, kedalam bentuk tabel atau grafik tertentu. Diagram 

atau grafik bertujuan untuk merepresentasikan kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi di 

lapangan sebagai hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Lebih tepatnya adalah untuk 

mengetahui komponen-komponen pariwisata yang dimiliki atau terdapat di Kampung Wisata 

Jodipan. Untuk menggambarkan informasi mengenai kondisi yang telah diperoleh, disertakan 

dokumentasi berupa gambar ataupun gambar bergerak. 

1.7.2 Definisi Operasional 

a. Pariwisata 

Pariwisata adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh sesorang dengan 

memberikan pengalaman perjalanan ke luar daerah administrasi tempat tinggalnya 

(McIntosh et al, 1995). Kegiatan yang terjadi merupakan hasil dari hubungan interaksi 

yang terjadi antara wisatawan, bisnis, pemerintah, serta masyarakat. 

b. Komponen Pariwisata 

Komponen pariwisata merupaka komponen yang paling penting dalam pengembangan 

dan operasi sistem pariwisata, yaitu penawaran (supply side) dan permintaan atau pasar 

(demand side) serta terdapat satu komponen yang juga dapat mempengaruhi supply dan 

demand, yaitu komponen faktor eksternal (Gunn, 1994). 

c. Kampung Kota 

Kamus Tata Ruang mendefinisikan kampung kota sebagai kelompok perumahan 

informal yang berada di kota dengan karakteristik kepadatan penduduk yang tinggi, 

kurangnya sarana dan prasarana, tidak memiliki luasan tertentu, sehingga mungkin lebih 

dari satu kelurahan. 

d. Kampung Wisata 

Suatu desa atau kampung dapat disebut sebagai desa atau kampung wisata apabila 

tersedia aksesibilitas yang baik, terdapat objek-objek yang memiliki daya tarik bagi 

wisatawan yang dapat berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan 
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sebagainya, adanya dukungan penuh dari masyarakat dan aparat desa terhadap 

pengembangan desa atau kampung wisata dan terhadapat kedatangan wisatawan, 

terjaminnya keamanan di desa atau kampung wisata tersebut, tersedia akomodasi, 

telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai, serta memiliki iklim yang sejuk atau 

dingin (Edwin, 2015). 

e. Kesiapan Kampung Wisata 

Kesiapan suatu destinasi pariwisata dapat dianalisa atau dilihat berdasarkan kondisinya 

dalam komponen-komponen pariwisata, begitu juga dengan Kampung Wisata 

(Kementerian Pariwisata, 2015). Menjadi destinasi pariwisata tanpa ada kesiapan yang 

matang, malah akan mendatangkan lebih banyak kerugian dibandingkan dengan 

keuntungan yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat (Ernawati, 2010). Suatu 

destinasi pariwisata, khususunya kampung wisata dapat dikatakan siap apabila 

memeunuhi variabel-variabel dalam komponen pariwisata yang juga dapat 

dikelompokkan, yaitu memiliki kesiapan sumberdaya, kesiapan infrastruktur 

penunjang, kesiapan ekonomi, kesiapan sosial budaya, kesiapan wisatawan, serta 

dukungan pihak lain seperti pemerintah. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh kebutuhan informasi untuk analisis 

dan pengambilan keputusan (Kusmayadi, 2004). Dibutuhkan alat atau cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, yaitu dengan membuat instrumen yang tepat dan sesuai untuk memperoleh data 

atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan kumpulan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tertulis 

(Kusmayadi, 2004). Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan serta 

memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi. Hasilnya berupa angka-angka, tabel-

tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian (Singarimbun dan 

Handayani dalam Singarimbun dan Effendi, 1987). Pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner sangatlah terbatas, sehingga langsung mengarah kepada tujuan informasi 

yang ingin diperoleh. Terdapat tiga jenis kuesioner yang terdapat pada penelitian ini, 

yaitu kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup, dimana responden harus menjawab 

pertanyaan melalui jawaban yang sudah disiapkan (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000). 

Pertanyaan jenis tersebut diajukan kepada pakar untuk mengetahui tingkat kepentingan 

atau bobot indikator dalam komponen pariwisata, kepada wisatawan untuk mengetahui 

keberadaan dan kondisi atraksi dan aksesibilitas di Kampung Wisata Jodipan yang 
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dirasakan dan kepada masyarakat setempat untuk mengetahui partisipasi serta kesiapan 

mereka terhadap pengembangan Kampung Jodipan. Kedua adalah kuesioner semi 

terbuka, yaitu kuesioner yang memiliki bentuk pertanyaan dan pernyataan yang 

tertutup, dan kemudian diikuti oleh pertanyaan terbuka. Pertanyaan jenis tersebut 

diajukan kepada wisatawan untuk mengetahui keberadaan wisata serupa disekitar 

Kampung Jodipan, jika ada bagaimana ketertarikan wisatawan terhadap objek wisata 

tersebut. Dan kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, yaitu kuesioner dengan 

pertanyaan yang sudah disiapkan alternatif jawabannya, namun terdapat pilihan 

alternatif lain untuk membuat jawabannya sendiri apabila didalam pilihan jawaban yang 

disediakan tidak terdapat jawaban seperti yang responden inginkan. Pertanyaan jenis 

tersebut diajukan kepada wisatawan untuk mengetahui alasan mereka dalam melakukan 

kunjungan wisata ke Kampung Wisata Jodipan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang dilakukan untuk memeperoleh informasi selengkap 

mungkin dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang dilakukan 

pewawancara. Informasi yang dibutuhkan dapat berkaitan deangan masa lalu, masa 

sekarang, dan masa mendatang (Kusmayadi, 2004). Dalam teknik ini, keberhasilan 

memperoleh data dan informasi bergantung pada kemampuan dalam melakukan 

wawancara. Kelebihan menggunakan teknik wawancara ini adalah banyak informasi 

yang diperoleh, sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu dan tidak dapat 

dilakukan pada responden dalam jumlah besar. Sehingga pertanyaan yang dibuat tidak 

menimbulkan jawaban yang bertele-tele dan pewawancara harus memiliki kemampuan 

mendengar dengan sabar, dapat melakukan interkasi dengan secara baik, dapat 

mengemas pertanyaan dengan baik, dan mampu menggali informasi sesuai dengan apa 

yang diharapkan (Sarwono, 2006). Penelitian ini melakukan metode wawancara 

terhadap responden yang sesuai dengan kriteria peneliti, yaitu pengelola Kawasan 

Wisata Jodipan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini antara lain pendapat 

pengelola Kampung Jodipan terhadap ketersediaan atraksi, serta sarana dan prasarana 

yang ditawarkan, kondisi kelembagaan yang ada di dalam pengelolaan kawasan wisata, 

jumlah dan asal wisatawan, bentuk partisipasi masyarakat setempat, ketersediaan dana 

dan bantuan dari pemerintah maupun institusi pendukung lainnya. 

c. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat kejadian secara sistematik, 

perilaku, obyek yang dilihat, serta hal lain yang diperlukan untuk diketahui. Pertama 

peneliti dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk selanjutnya 
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menyempitkan informasi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi focus penelitian 

(Sarwono, 2006). Teknik pengumpulan data ini dilakukan terhadap seluruh komponen 

wisata baik supply, demand, maupun faktor eksternal yang ada di Kawasan Wisata 

Jodipan. Hasil dari teknik pengumpulan ini berupa catatan maupun dokumentasi. 

Berikut pada Tabel I.1 merupakan form observasi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel I.1 

Form Observasi 

 

No Komponen Variabel Indikator Parameter Hasil 

1 

Supply Atraksi 

Keunikan 

sumberdaya 

Banyaknya keunikan yang 

dimiliki 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

2 
Banyaknya 

sumberdaya 

Banyaknya ketersediaan 

sumberdaya 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

3 Kegiatan wisata 
Banyaknya kegiatan wisata 

yang dapat dilakukan 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

4 Kenyamanan 
Banyaknya faktor yang 

memberikan rasa nyaman 
Deskripsi 

5 Keamanan 
Banyaknya faktor yang 

memberikan rasa aman 
Deskripsi 

6 
Kebersihan 

lokasi wisata 

Ada atau tidaknya 

pencemaran yang 

mempengaruhi 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

7 

Supply 

Aksesibilitas 

Kondisi jalan 
Kondisi jalan menuju dan 

didalam wisata 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

8 
Jarak dari pusat 

kota 

Kedekatan dengan pusat 

kota 
Deskripsi 

9 Tipe jalan Perkerasan dan lebar jalan 
Dokumentasi dan 

deskripsi 

10 
Waktu tempuh 

dari pusat kota 

Waktu yang ditempuh dari 

pusat kota 
Deskripsi 

11 
Sarana 

Transportasi 

Ketersediaan sarana 

transportasi 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

12 

Amenitas 

Akomodasi Ketersediaan akomodasi 
Dokumentasi dan 

deskripsi 

13 Sarana 
Ketersediaan sarana 

penunjang 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

14 Prasarana 
Ketersediaan prasarana 

penunjang 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

15 Kondisi 

fisik 

lingkungan 

Iklim 
Kondisi suhu, curah hujan, 

dan kebersihan udara 
Deskripsi 

16 Rawan Bencana 
Kesesuaian bentuk lahan 

dengan aktivitas wisata 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

17 
Informasi 

dan Promosi 

Tourist 

Information 

Ketersediaan tourist 

information 

Dokumentasi dan 

deskripsi 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

d. Telaah dokumen 

Telaah dokumen atau kajian dokumen merupakan teknik mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen secara sistematis yang dapat 

berupa surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu 

dan bahan-bahan tulisan lainnya (Sarwono, 2006). Teknik ini merupakan teknik 
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pengumpulan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan. Teknik ini dilakukan terhadap dokumen kelurahan atau data monografi 

khususnya pada RT 6, RT 7, dan RT 9, RW 2 Kelurahan Jodipan seperti data geografis 

yang digunakan untuk mengetahui kondisi iklim dan rawan bencana, serta data 

demografi yang digunakan untuk mengetahui karakteristik penduduk di Kampung 

Jodipan. Selain itu dibutuhkan pula data yang dimiliki oleh pengelola wisata untuk 

mengetahui jumlah dan karakteristik wisatawan di Kampung Jodipan. 

1.7.4 Teknik Sampling 

Penelitian ini memerlukan data-data yang dikumpulkan dari responden atau yang biasa 

disebut populasi sasaran di dalam penelitian. Pemilihan atau penentuan responden bergantung pada 

beberapa faktor, sehingga dalam suatu situasi penelitian dapat dilakukan dengan sensus ataupun 

sampling. Sensus dilakukan apabila seluruh anggota dalam populasi dikenai penelitian, sedangkan 

sampling dilakukan apabila terjadi keterbatasan waktu dan biaya, sehingga tidak semua anggota 

dalam populasi dikenai penelitian (Sudjana, 2005).  

Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik 

probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel terhadap populasi yang bersifat homogen, sehingga memberikan peluang sama 

bagi seluruh anggota populasi. Terdapat beberapa macam teknik dalam probability sampling, namun 

dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Menurut Sugiyono (2001), 

teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel secara sederhana, karena pengambilan dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Teknik ini digunakan untuk 

menghitung jumlah responden masyarakat setempat dan wisatawan Kampung Wisata Jodipan, 

karena tidak diperlukan karakteristik khusus dalam penentuan responden, sehingga seluruh 

masyarakat setempat dan wisatawan Kampung Jodipan memiliki kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sebagai responden. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah responden yang 

akan diteliti dalam populasi masyarakat setempat dan wisatawan, dengan rumus sebagai berikut: 

n =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel yang dibutuhkan  

N = ukuran dari populasi yang akan diteliti 

e = margin error atau tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi  

Jumlah masyarakat yang secara administrasi tinggal dan masuk ke dalam Kampung 

Jodipan adalah 233 jiwa. Dengan menggunakan rumus Slovin, perhitungan responden untuk populasi 

masyarakat Kampung Jodipan adalah sebagai berikut: 



17 

 

 

 

n =
233

1 + 233(0,1)2
 

n =
233

3,33
 

n = 69,96997 

hasil yang didapat adalah 69,96997 yang jika dibulatkan menjadi 70, sehingga jumlah responden 

yang menjadi sampel dalam populasi masyarakat setempat adalah sebanyak 70. 

Selanjutnya untuk jumlah wisatawan Kampung Jodipan setiap harinya tidak sama antara 

hari kerja (weekday), akhir pekan (weekend) dan hari libur. Berdasarkan data yang dikutip dari 

http://pressreader.com, jumlah wisatawan Kampung Jodipan pada hari kerja (weekday) rata-rata 

adalah 100 orang, sedangkan menurut Wahyunik (2016) pada akhir pekan (weekend) terutama hari 

minggu, jumlah wisatawan yang datang sekitar 200 hingga 450 orang, dan pada hari libur seperti 

pada Libur Kemerdakaan Tahun 2016 jumlah wisatawan mencapai sekitar 600 orang. Apabila 

diambil rata-rata jumlah wisatawan setiap minggunya adalah sekitar 1.400 orang, yang berarti jika 

dirata-ratakan jumlah wisatawan perharinya adalah sekitar 200 orang, sehingga jumlah populasi yang 

digunakan untuk menghitung sampel adalah 200 orang. Maka jumlah responden dalam populasi 

wisatawan adalah sebagai berikut: 

n =
200

1 + 200(0,1)2
 

n =
200

3
 

n = 66,667 

hasil yang didapat adalah 66,6667 yang jika dibulatkan menjadi 67, sehingga jumlah responden yang 

menjadi sampel dalam populasi wisatawan adalah sebanyak 67. 

Sedangkan teknik non probability sampling digunakan untuk menghitung jumlah 

responden pada populasi pakar yang berkaitan dan pengelola wisata. Non probability sampling 

merupakan teknik yang sampling yang diambil dengan tujuan tertentu. Terdapat beberapa teknik 

pada non probability sampling¸ namun yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan 

responden pakar yang berkaitan adalah dengan purposive sampling. Teknik ini dilakukan karena 

penentuan responden dilakukan dengan pertimbangan tertentu, dimana sumber data berasal dari 

pakar yang berkaitan. Responden yang digunakan untuk menentukan bobot dari setiap indikator 

dalam komponen pariwisata adalah orang-orang yang secara umum mengerti dalam hal 

kepariwisataan dan secara khusus megetahui Kampung Wisata Jodipan. Responden yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang, terdiri dari: 

a. 1 orang responden yang berasal dari SKPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. 
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b. 1 orang responden yang berasal dari akademisi, dalam hal ini adalah staf pengajar 

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, yang memiliki 

pengetahuan khusus dalam bidang pariwisata. 

c. 1 orang responden yang berasal dari pengelola Kampung Wisata Jodipan yang memiliki 

pengetahuan lebih dan berpengaruh terhadap perkembangan Kampung Wisata Jodipan. 

Sedangkan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel pengelola wisata sebagai 

responden yang akan membantu memberikan informasi untuk pengukuran kesiapan Kampung 

Jodipan adalah teknik sampling jenuh (sensus), teknik ini dilakukan karena jumlah anggota populasi 

yang sedikit atau kurang dari 30, sehingga seluruh anggota dalam populasi digunakan sebagai 

responden (Sugiyono, 2001). Jumlah pengelola wisata Kampung Jodipan seluruhnya adalah 14 

orang, sehingga seluruhnya dijadikan responden penelitian. 

1.7.5 Kebutuhan Data 

Terdapat beberapa variabel penelitian yang digunakan dalam studi Kajian Kesiapan 

Kampung Jodipan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang. Kebutuhan data penelitian diperoleh 

melalui kerangka pikir yang kemudian digunakan untuk mencari literatur-literatur yang berkaitan. 

Kemudian diperoleh variabel-variabel yang dibutuhkan dalam studi yang dilakukan. Variabel ini 

berguna untuk membantu dalam merinci data yang dibutuhkan. Kebutuhan data tersebut kemudian 

dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, variabel, data, tujuan data, teknik pengumpulan data, sumber, 

serta tahun. Berikut merupakan kebutuhan data dari studi ini (lihat Tabel I.2 halaman 19): 
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Tabel I.2 

Kebutuhan Data Penelitian 

No Sasaran Variabel Nama Data 
Analisis 

Data 

Bentuk 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 
Sumber Tahun 

1 

Mengidentifikasi 

komponen supply 

pariwisata yang 

terdapat di Kampung 

Wisata Jodipan 

Atraksi  

 Keunikan sumberdaya 

 Banyaknya sumberdaya 

 Kegiatan wisata 

 Kebersihan lokasi wisata 

 Keamanan 

 Kenyamanan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Deskripsi 

 Foto 

 Tabel 

Data Primer 

(observasi, 

kuesioner dan 

wawancara) 

 Lapangan 

 Pengelola 

kampung wisata 

 Wisatawan 

Terbaru 

Aksesibilitas 

 Kondisi jalan 

 Jarak dari pusat kota 

 Tipe jalan 

 Waktu tempuh 

 Transportasi 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Deskripsi 

 Foto 

 Tabel 

Data Primer 

(observasi dan 

kuesioner) 

 Lapangan 

 Wisatawan 

Amenitas  

 Akomodasi 

 Sarana 

 Prasarana 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Deskripsi 

 Foto 

 Tabel 

Data Primer 

(observasi dan 

wawancara) 

 Lapangan 

 Pengelola 

kampung wisata 

Kondisi fisik 

lingkungan 

 Iklim 

 Rawan Bencana 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Peta 

 Deskripsi 

Data Primer 

(observasi) dan 

Data Sekunder 

(pemetaan dan 

telaah dokumen) 

 Lapangan 

 Kelurahan 

Ancillary  

 Struktur organisasi 

 Tenaga kerja 

 Peraturan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

Data Primer 

(wawancara) 

Pengelola 

kampung wisata 

Informasi dan 

promosi 

 Tarif/harga 

 Media yang digunakan 

 Promosi oleh pihak lain 

 Tourist Information 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

Data Primer 

(kuesioner dan 

wawancara) 

 

 Pengelola 

kampung wisata 

 Wisatawan 

Masyarakat 

Setempat 

 Dukungan masyarakat 

 Penerimaan masyarakat 

 Konflik 

 Keterlibatan masyarakat 

 Bentuk partisipasi masyarakat 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Deskripsi 

 Diagram 

Data Primer 

(kuesioner dan 

wawancara)  

 

 Masyarakat 

setempat 

 Pengelola 

kampung wisata 



20 

 

 

 

No Sasaran Variabel Nama Data 
Analisis 

Data 

Bentuk 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 
Sumber Tahun 

 Manfaat yang didapatkan 

2 

Mengidentifikasi 

komponen demand 

pariwisata yang 

terdapat di Kampung 

Wisata Jodipan 

Wisatawan 

 Jumlah wisatawan 

 Asal wisatawan 

 Motivasi wisatawan 

 Biaya pengeluaran wisatawan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

Data Primer 

(kuesioner dan 

wawancara) dan 

Data Sekunder 

(telaah dokumen) 

 Pengelola 

kampung wisata 

 Wisatawan 

Terbaru 

3 

Mengidentifikasi 

komponen faktor 

eksternal yang 

mempengaruhi 

pengembangan 

Kampung Wisata 

Jodipan 

Kompetisi 
Keberadaan kawasan wisata sejenis 

disekitarnya 

Deskriptif 

Kuantitatif 
Deskripsi 

Data Primer 

(kuesioner) 
Wisatawan 

Terbaru 

Keuangan/ 

pembiayaan  
Ketersediaan dana 

Deskriptif 

Kuantitatif 
Deskripsi 

Data Primer 

(wawancara) 

Pengelola 

kampung wisata 

Institusi pendukung 

lainnya 

 Kepentingan pihak terkait 

 Bantuan yang diberikan 

Deskriptif 

Kuantitatif 
Deskripsi 

Data Primer 

(wawancara) 

Pengelola 

kampung wisata 

Kebijakan 

Pemerintah 

 Kebijakan/peraturan daerah 

terkait 

 Bantuan yang diberikan 

Deskriptif 

Kuantitatif 
Deskripsi 

Data Primer 

(wawancara) 

Pengelola 

kampung wisata 

4 

Menentukan bobot 

setiap indikator dalam 

komponen pariwisata 

yang digunakan untuk 

mengukur kesiapan 

Kampung Jodipan. 

Bobot indikator 

dalam komponen 

pariwisata 

 Bobot indikator dalam 

komponen supply pariwisata 

 Bobot indikator dalam 

komponen demand pariwisata 

 Bobot indikator dalam 

komponen faktor eksternal 

pariwisata 

Deskriptif 

Kuantitatif 
Tabel Kuesioner 

Pakar: 

 Disbudpar Kota 

Malang 

 Akademisi UB 

 Pengelola 

kampung wisata 

Terbaru 

5 

Mengukur kesiapan 

Kampung Jodipan 

sebagai destinasi 

Kampung Wisata di 

Kota Malang 

berdasarkan 

komponen pariwisata 

Kesiapan Kawasan 

Wisata Jodipan 

 Komponen supply pariwisata 

 Komponen demand pariwisata 

 Komponen faktor eksternal 

pariwisata 

Pembobotan 

dan Skoring 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Data Primer (hasil 

olahan) 

Data hasil olahan 

dari identifikasi 

komponen supply, 

demand, dan 

faktor eksternal 

Terbaru 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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1.7.6 Tahapan Analisis 

Tahapan analisis merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan pengumpulan data, 

baik melalui survei primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan pada setiap tahap pengolahan data. Teknik-teknik analisis yang 

dilakukan dalam tahapan pengolahan data untuk melakukan kajian kesiapan Kampung Jodipan 

sebagai Kampung Wisata Kota Malang adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi komponen supply pariwisata yang terdapat di Kampung Wisata Jodipan. 

Identifikasi terhadap komponen supply pada Kampung Wisata Jodipan ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang berguna untuk mengetahui 

ketersediaan ataupun keberadaan variabel yang tergolong dalam komponen supply, yaitu 

atraksi, amenitas, aksesibilitas, kondisi fisik, ancillary, informasi dan promosi, serta 

masyarakat setempat. Identifikasi ini juga dilakukan untuk mengetahui kondisi yang dilihat 

dari beberapa variabel yang termasuk kedalam komponen supply. 

Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan telaah dokumen. 

Kuesioner diperuntukkan kepada wisatawan untuk mengetahui persepsi wisatawan 

terhadap keunikan sumberdaya, kenyamanan, keamanan, kebersihan, kondisi jalan, serta 

keterjangkauan tarif/harga. Selain itu kuesioner juga ditujukan kepada masyarakat 

setempat untuk mengetahui adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat, penerimaan 

masyarakat, bentuk partisipasi yang diberikan, manfaat yang didapatkan, keberadaan 

konflik yang pernah maupun sedang terjadi. Wawancara dengan pengelola Kampung 

Jodipan dilakukan untuk mengetahui persepsi mereka terhadap apa yang ditawarkan oleh 

Kampung Jodipan sudah cukup atau belum. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

kondisi-kondisi indikator dalam variabel atraksi, aksesbilitas, amenitas, kondisi fisik 

lingkungan, serta informasi dan promosi. Telaah dokumen dilakukan terhadap data 

monografi untuk mengetahui kondisi iklim dan rawan bencana serta terhadap data 

pengelolaan pariwisata untuk mengetahui banyaknya sumberdaya dan kegiatan wisata yang 

ditawarkan, ketersediaan akomodasi, sarana, dan prasarana, serta keberadaan media 

promosi dan promosi yang dilakukan oleh pihak lain. 

Identifikasi yang telah dilakukan dapat menjawab dan memberikan gambaran 

terhadap komponen supply yang terdapat di Kampung Jodipan. Hasil dari identifikasi ini 

digunakan untuk menilai kesiapan Kampung Jodipan sebagai Kampung Wisata dari segi 

supply. Hal tersebut dilakuan dengan melihat kondisi dan ketersediaan variabel-variabel 

dalam komponen supply yang terdapat di Kampung Jodipan yaitu, atraksi, aksesibilitas, 

amenitas, kondisi fisik lingkungan, ancillary, informasi dan promosi, serta masyarakat 

setempat. 
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b. Identifikasi komponen demand pariwisata yang terdapat di Kampung Wisata Jodipan. 

Identifikasi terhadap komponen demand pada Kampung Wisata Jodipan ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang berguna untuk mengetahui 

karakteristik wisatawan yang termasuk kedalam variabel pada komponen demand. Data 

diperoleh melalui kuesioner dan telaah dokumen. Kuesioner yang diperuntukkan kepada 

wisatawan dilakukan untuk mengetahui karakteristik wisatawan seperti asal, motivasi 

melakukan wisata, dan keterjangkauan biaya pengeluaran. Telaah dokumen dilakukan 

terhadap dokumen pengelolaan wisata untuk mengetahui jumlah dan asal wisatawan. 

Identifikasi yang telah dilakukan dapat menjawab dan memberikan gambaran 

terhadap komponen demand yang terdapat di Kampung Jodipan. Hasil dari identifikasi ini 

digunakan untuk menilai kesiapan Kampung Jodipan sebagai Kampung Wisata dari segi 

demand. Hal tersebut dilakuan dengan melihat ketersediaan dan kondisi variabel-variabel 

dalam komponen demand yang terdapat di Kampung Jodipan, yaitu wisatawan. 

c. Identifikasi komponen faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan Kampung 

Wisata Jodipan. 

Identifikasi terhadap komponen faktor eksternal pada Kampung Wisata Jodipan ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang berguna untuk mengetahui variabel 

pada komponen faktor eksternal, yaitu kompetisi, keuangan/pembiayaan, institusi 

pendukung lainnya dan kebijakan pemerintah. Data-data diperoleh melalui kuesioner dan 

wawancara. Kuesioner diperuntukkan kepada wisatawan untuk mengetahui keberadaan 

kawasan wisata sejenis disekitar Kampung Jodipan yang termasuk kedalam variabel 

kompetisi. Wawancara dilakukan terhadap pengelola wisata untuk mengetahui 

ketersediaan dana, keberadaan pihak terkait serta bantuan yang diberikan, dan 

kebijakan/peraturan daerah yang berkaitan serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah. 

Identifikasi yang telah dilakukan dapat menjawab dan memberikan gambaran 

terhadap komponen faktor eksternal yang terdapat di Kampung Jodipan. Hasil dari 

identifikasi ini adalah untuk menilai kesiapan Kampung Jodipan sebagai Kampung Wisata 

dari segi faktor eksternal. Hal tersebut dilakuan dengan melihat ketersediaan dan kondisi 

variabel-variabel dalam komponen faktor eksternal yang terdapat di Kampung Jodipan. 

d. Penentuan bobot setiap indikator dalam komponen pariwisata yang digunakan untuk 

mengukur kesiapan Kampung Jodipan. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besaran bobot yang dimiliki oleh setiap 

indikator dalam komponen pariwisata. Bobot tersebut yang selanjutnya akan digunakan 

untuk mengukur kesiapan Kampung Jodipan. Teknik analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan AHP (Anlytical Hierarchy Process). Analisis tersebut akan 
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menghasilkan tingkat kepentingan yang ditunjukan dengan bobot. Penentuan bobot ini 

dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang melibatkan 3 pakar sebagai responden. Pakar 

tersebut berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, akademisi 

Universitas Brawijaya, dan pengelola Kampung Wisata Jodipan. Berikut pada tabel I.3 

merupakan variabel dan indikator dalam komponen pariwisata yang menjadi kriteria dan 

subkriteria pada AHP: 

Tabel I.3 

Kriteria dan Sub Kriteria yang Digunakan Dalam Pembobotan Dengan AHP 

 
Komponen Kriteria (Variabel) Sub-Kriteria (Indikator) 

Supply 

Atraksi 

Keunikan sumberdaya 

Banyaknya sumberdaya 

Kegiatan wisata 

Kebersihan lokasi wisata 

Keamanan 

Kenyamanan 

Aksesibilitas 

Kondisi jalan 

Jarak dari pusat kota 

Tipe jalan 

Waktu tempuh 

Transportasi 

Amenitas 

Akomodasi 

Sarana 

Prasarana 

Kondisi fisik lingkungan 
Iklim 

Rawan Bencana 

Ancillary 
Struktur organisasi 

Tenaga kerja 

Peraturan 

Informasi dan Promosi 

Tarif/harga 

Media promosi dan informasi yang 

digunakan 

Promosi oleh pihak lain 

Tourist information 

Masyarakat setempat 

Dukungan masyarakat 

Penerimaan masyarakat 

Konflik 

Keterlibatan masyarakat 

Bentuk partisipasi masyarakat 

Manfaat yang didapatkan 

Demand Wisatawan 

Jumlah wisatawan 

Asal wisatawan 

Motivasi wisatawan 

Biaya pengeluaran wisatawan 

Faktor 

Eksternal 

Kompetisi 
Keberadaan kawasan wisata sejenis 

disekitarnya 

Keuangan Ketersediaan dana 

Institusi pendukung lainnya 
Kepentingan pihak terkait 

Bantuan yang diberikan 
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Komponen Kriteria (Variabel) Sub-Kriteria (Indikator) 

Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan/peraturan daerah terkait 

Bantuan yang diberikan 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

Pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan kepada para pakar tersebut berupa 

kuesioner tertutup dengan cara perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan kriteria-

kriteria penelitian dalam satu tabel. Pada penelitian ini, kriteria penelitian tersebut adalah 

seluruh variabel (kriteria) pada setiap komponen dan juga seluruh indikator (sub-kriteria) 

dalam setiap variabel. Misalnya untuk membandingkan antara variabel atraksi dengan 

aksesibilitas, maka contoh pertanyaan dalam kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 

Menurut Anda, manakah yang lebih penting antara atraksi dengan aksesibilitas  

Kriteria Penilaian Kriteria 

Atraksi 9 . 7 . 5 . 3 . 1 . 3 . 5 . 7 . 9 Aksesibilitas 

Keterangan: 1. Sama pentingnya, 3. Sedikit lebih penting, 5. Lebih penting, 7. Jauh lebih 

penting, 9. Mutlak lebih penting 

Data yang diperoleh melalui kuesioner terhadap 3 pakar, kemudian diolah dengan 

menggunakan software Expert Choice. Melalui software tersebut kemudian dihasilkan 

besaran bobot dari setiap variabel dan juga indikator yang digunakan dalam penilaian. 

Bobot tersebut yang kemudian digunakan pada tahapan selanjutnya dalam penelitian ini, 

yaitu pada analisis pembobotan dan skoring.  

e. Mengukur kesiapan Kampung Jodipan sebagai destinasi Kampung Wisata di Kota 

Malang berdasarkan komponen pariwisata. 

Analisis ini dilakukan terhadap seluruh komponen pariwisata, yaitu supply, demand, 

dan faktor eksternal untuk menganalisis atau mengukur kesiapan yang dimiliki oleh 

Kampung Jodipan untuk menjadi suatu destinasi kampung wisata. Teknik analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi komponen tersebut adalah dengan menggunakan 

pembobotan dan skoring data-data yang diperoleh melalui analisis deskriptif kuantitatif 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

1) Pembobotan 

Pembobotan dilakukan untuk mengetahui variabel dari setiap komponen yang 

paling berpengaruh dalam mengukur kesiapan suatu destinasi pariwisata. Bobot 

yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari hasil AHP yang telah dilakukan 

sebelumnya. Besarnya bobot tersebut dapat menunjukan bahwa semakin rendah 

bobot yang dimiliki oleh suatu indikator, maka pengaruh yang diberikan terhadap 

aktivitas wisata semakin kecil dengan total bobot pada penelitian ini adalah 100% 

atau 1.  
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2) Skoring 

Skoring dilakukan terhadap seluruh variabel dalam setiap komponen pariwisata, 

yaitu supply, demand, dan faktor eksternal. Pemberian skor diklasifikasikan ke 

dalam lima kelas. Skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 5. Pemberian 

skor bergantung pada kondisi dari setiap variabel yang ada di Kampung Jodipan. 

a) Komponen supply variabel atraksi, merupakan daya tarik wisata yang dapat 

menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata. Pada variabel ini 

terdapat beberapa indikator dengan penilaian yang berbeda setiap indikatornya 

yang didasari oleh penilaian menurut Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek 

dan Daya Tarik Wisata Alam Dirjen PHKA tahun 2003. Berikut merupakan 

indikator dalam variabel atraksi beserta penilaiannya: 

- Keunikan sumberdaya: ditunjukkan dari seberapa banyak hal unik yang 

dimiliki oleh suatu destinasi wisata, karena hal unik yang dimiliki oleh 

sumberdaya pada suatu destinasi wisata yang berbeda dengan tempat lain 

akan memberikan daya tarik bagi wisatawan. 

- Banyaknya sumberdaya: ditunjukkan dari berapa banyak sumberdaya wisata 

yang ditawarkan bagi wisatawan. 

- Kegiatan wisata: ditunjukkan dari berapa banyak kegiatan wisata yang dapat 

dilakukan oleh wisatawan pada destinasi wisata tersebut. 

- Kenyamanan: ditunjukkan dari berapa banyak hal yang memberikan faktor 

nyaman bagi wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Kenyamanan akan 

mempengaruhi persepsi dan kesan wisatawan terhadap destinasi wisata. 

- Keamanan: ditunjukkan dari berapa banyak hal yang memberikan faktor 

aman bagi wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Keamanan akan 

mempengaruhi persepsi dan kesan wisatawan terhadap destinasi wisata. 

- Kebersihan lokasi wisata: ditunjukkan dari berapa banyak pencemaran yang 

dirasakan oleh wisatawan pada destinasi wisata. Kondisi kebersihan lokasi 

wisata akan mempengaruhi persepsi dan kesan wisatawan. 

b) Komponen supply variabel aksesibilitas, merupakan penunjang wisatawan 

dalam melakukan perjalanan wisata yang akan mempengaruhi kemudahan 

wisatawan untuk menjangkau suatu destinasi wisata. Pada variabel ini juga 

terdapat beberapa indikator dengan penilaian yang berbeda setiap indikatornya 

yang didasari oleh penilaian menurut Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek 

dan Daya Tarik Wisata Alam Dirjen PHKA tahun 2003.  
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- Kondisi jalan: ditunjukkan dari bagaima kondisi jalan menuju destinasi 

wisata, karena jalan merupakan penghubung antara tempat tinggal dengan 

destinasi wisata. Semakin baik kondisi suatu jalan, maka semakin mudah 

dan nyaman perjalanan wisata yang dilakukan. 

- Jarak dari pusat kota: ditunjukkan dari seberapa jauh jarak dari suatu 

destinasi terhadap pusat kota. Semakin dekat destinasi tersebut dengan pusat 

kota, maka semakin tinggi aksesibilitasnya. 

- Tipe jalan: ditunjukkan dari bagaimana tipe jalan yang melalui suatu 

destinasi wisata. Semakin tinggi tipe jalan tersebut, maka semakin tinggi 

pula aksesibilitasnya. 

- Waktu tempuh dari pusat kota: ditunjukkan dari berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menuju suatu destinasi wisata dari pusat kota. Lamanya 

waktu tempuh ini dapat dipengaruhi oleh kondisi jalan, tingkat kemacetan, 

dan juga hambatan samping lainnya. 

- Transportasi: ditunjukkan dari ada atau tidaknya sarana transportasi yang 

melalui atau berada di sekitar suatu destinasi wisata. Semakin banyak sarana 

transportasi yang tersedia, maka semakin tinggi aksesibilitasnya. 

c) Komponen supply variabel amenitas, merupakan penunjang aktivitas wisata 

bagi wisatawan yang tersedia pada suatu destinasi wisata. Pada variabel ini juga 

terdapat beberapa indikator dengan penilaian yang berbeda setiap indikatornya 

yang didasari oleh penilaian menurut Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek 

dan Daya Tarik Wisata Alam Dirjen PHKA tahun 2003. 

- Akomodasi: ditunjukkan dari berapa banyak akomodasi yang disediakan 

oleh suatu destinasi wisata. 

- Sarana: ditunjukkan dari berapa banyak sarana yang disediakan untuk 

menunjang aktivitas wisata. Semakin lengkap sarana yang disediakan, maka 

semakin baik pula destinasi tersebut. 

- Prasarana: ditunjukkan dari berapa banyak prasarana yang disediakan untuk 

menunjang aktivitas wisata. Semakin lengkap prasarana yang disediakan, 

maka semakin baik pula destinasi tersebut. 

d) Komponen supply variabel kondisi fisik lingkungan, merupakan kondisi alam 

yang dapat mendukung aktivitas wisata. 

- Iklim: ditunjukkan dengan kondisi suhu dan kebersihan udara pada suatu 

destinasi wisata yang dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan dalam 

melakukan aktivitas wisata. 
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- Rawan bencana: ditunjukkan dari bagaimana kondisi lahan di suatu destinasi 

wisata dan apakah lahan tersebut terhindar dari bencana dan cocok untuk 

dijadikan sebagai tempat wisata. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi 

kenyamanan serta keamanan wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. 

e) Komponen supply variabel ancillary, merupakan kelembagaan pariwisata yang 

bertugas mengurus dan mengelola destinasi wisata. Kondisi kelembagaan yang 

baik akan mempengaruhi terhadap pengelolaan yang dilakukan dan juga 

mempengaruhi pengembangan wisatanya. 

- Struktur organisasi: ditunjukkan dari ada tidaknya pembagian struktur 

organisasi dalam kelembagaan tersebut dan jika ada apakah orang-orang 

yang terlibat dalam kepnegurusan tersebut telah bekerja sesuai dengan 

perannya dalam struktur organisasi.  

- Tenaga kerja: ditunjukkan dari ketersediaan tenaga kerja dalam 

kepnegurusan dan apakah tenaga kerja yang tersedia tersebut berkompeten 

dalam melakukan tugasnya. 

- Peraturan: ditunjukkan dari ada atau tidaknya peraturan yang berlaku dan 

mengatur jalannya kepengurusan. Adanya peraturan ini tentunya digunakan 

untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. 

f) Komponen supply variabel informasi dan promosi, merupakan upaya yang 

dilakukan untuk memperkenalkan suatu destinasi wisata kepada khalayak luas 

yang disertai dengan informasi baik yang tersedia di luar maupun di dalam suatu 

destinasi wisata. 

- Tarif/harga: ditunjukkan dari keterjangkauan harga yang ditawarkan bagi 

destinasi wisata terhadap wisatawan untuk menikmati sumberdaya dan 

aktivitas wisata yang ada. Semakin terjangkau harga tersebut, maka semakin 

mudah pula wisatawan untuk menikmatinya. 

- Media promosi dan informasi yang digunakan: ditunjukkan dari berapa 

banyak media yang digunakan oleh pengelola wisata untuk melakukan 

promosi. Promosi ini tentunya akan mempengaruhi kunjungan wisatawan. 

- Promosi oleh pihak lain: ditunjukkan dari ada atau tidaknya pihak lain yang 

membantu suatu destinasi wisata untuk mempromosikan wisatanya. 

Semakin banyak pihak yang membantu, maka semakin tersebar pula 

promosi serta informasi yang ada. 

- Tourist Information: ditunjukkan dari ada atau tidaknya informasi bagi 

wisatawan yang tersedia pada suatu destinasi wisata dan apakah informasi 
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yang tersedia tersebut bersifat infromatif. Kondisi tersebut membantu untuk 

memudahkan wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. 

g) Komponen supply variabel masyarakat setempat, sebagai penyedia pariwisata 

dan tinggal pada suatu destinasi wisata memiliki peran penting dalam 

pengembangan wisata. Masyarakat setempat juga merupakan pihak yang 

merasakan dampak paling besar dari adanya pengembangan tersebut. Semakin 

banyak masyarakat yang terlibat, maka semakin baik pengembangan yang 

dilakukan dan juga akan berpengaruh terhadap dampak yang akan dirasakan. 

- Dukungan masyarakat: ditunjukkan dari berapa banyak masyarakat 

setempat yang mendukung tempat tinggalnya dikembangkan menjadi 

tempat wisata. 

- Penerimaan masyarakat: ditunjukkan dari banyaknya gangguan yang 

dirasakan oleh masyarakat setempat. Semakin sedikit atau tidak ada 

gangguan yang dirasakan, maka menunjukkan bahwa masyarakat menerima 

perubahan dan pengembangan yang dialami oleh tempat tinggalnya. 

- Konflik: ditunjukkan dari ada atau tidaknya konflik yang pernah atau sedang 

terjadi, serta apakah konflik tersebut berpengaruh terhadap pengembangan 

wisata yang dilakukan.  

- Keterlibatan masyarakat: ditunjukkan dari berapa banyak orang yang terlibat 

dalam pengembangan wisata, tidak hanya mendukung tetapi masyarakat 

juga terlibat secara nyata. Kondisi tersebut juga dapat menunjukkan 

kepedulian masyarakat terhadap pengembangan yang dilakukan. 

- Bentuk partisipasi masyarakat: ditunjukkan dari apa saja bentuk partisipasi 

yang telah diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung dan 

membantu dalam pengembangan wisata. 

- Manfaat yang didapatkan: ditunjukkan dari berapa banyak manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat setempat dari adanya pengembangan wisata yang 

dilakukan terhadap tempat tinggalnya.  

h) Komponen demand variabel wisatawan, sebagai target pasar dari adanya 

destinasi wisata dan sebagai pihak yang memberikan permintaan pariwisata. 

- Jumlah wisatawan: ditunjukkan dari berapa banyak wisatawan yang datang 

pada suatu destinasi wisata jika dibandingkan dengan banyaknya wisatawan 

yang berkunjung ke kota/kabupaten tempat beradanya destinasi wisata 

tersebut. Semakin besar persentasenya, maka semakin besar pula permintaan 

terhadap destinasi wisata tersebut. 
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- Asal wisatawan: ditunjukkan dari mana saja asal wisatawan yang 

mengunjungi suatu destinasi wisata. Semakin beragam asal wisatawan 

tersebut, maka semakin luas pula jangkauan serta permintaan wisatanya. 

- Motivasi wisatawan: ditunjukkan dari berapa banyak motivasi atau alasan 

yang dimiliki wisatawan untuk melakukan perjalanan serta aktivitas wisata.  

- Biaya pengeluaran wisatawan: ditunjukkan dari keterjangkauan biaya yang 

dikeluarkan oleh wisatawan untuk melakukan perjalanan serta aktivitas 

wisata seluruhnya. Semakin terjangkau biaya yang dikeluarkan, maka 

semakin mudah pula wisatawan melakukan perjalanan serta aktivitas wisata. 

i) Komponen faktor eksternal variabel kompetisi, ditunjukkan dari ada atau 

tidaknya wisata sejenis yang berada di sekitar suatu destinasi wisata. Selain itu 

juga bagaimana pengaruh dari adanya wisata sejenis terhadap destinasi wisata 

tersebut. Kondisi demikian juga dapat menunjukkan bagaimana keunggulan 

dari suatu destinasi wisata. 

j) Komponen faktor eksternal variabel keuangan, ditunjukkan dari berapa banyak 

sumber dana yang didapatkan oleh suatu destinasi wisata untuk 

mengembangkan wisatanya. 

k) Komponen faktor eksternal variabel institusi pendukung lainnya, merupakan 

institusi lain yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan suatu destinasi 

wisata. Semakin banyak pihak yang memiliki kepentingan, maka semakin 

banyak bantuan yang diterima untuk pengembangan wisata. 

- Kepentingan pihak terkait: ditunjukkan dari berapa banyak institusi lain 

yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan suatu destinasi wisata. 

- Bantuan yang diberikan: ditunjukkan dari apa saja bentuk bantuan yang telah 

diberikan oleh pihak-pihak tersebut untuk membantu pengembangan wisata. 

l) Komponen faktor eksternal variabel pemerintah setempat, merupakan pihak 

yang juga dapat berpengaruh terhadap pengembangan suatu destinasi wisata. 

- Kebijakan/ peraturan daerah terkait: ditunjukkan dari ada atau tidaknya 

kebijakan atau peraturan terkait yang berpengaruh pada pengembangan 

suatu destinasi wisata, baik itu menghambat maupun membantu. 

- Bantuan yang diberikan: ditunjukkan dari apa saja bentuk bantuan yang telah 

diberikan oleh pemerintah setempat untuk membantu pengembangan wisata. 

Berikut untuk lebih jelasnya penilaian dapat dilihat pada Tabel I.4 hingga Tabel 

I.15 yang merupakan klasifikasi skor beserta kriterianya pada setiap indikator 

dalam variabelnya masing-masing. 
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Tabel I.4 

Kriteria Penilaian Komponen Supply Variabel Atraksi 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 
Keunikan 

sumberdaya 

Banyaknya keunikan yang 

dimiliki, seperti: 

- Sungai 

- Bentuk lahan 

- Bentuk dan warna 

bangunan 

- Karakteristik sosial-budaya 

- Aktivitas wisata 

Terdapat 5 

keunikan 

Terdapat 4 

keunikan 

Terdapat 3 

keunikan 

Terdapat 2 

keunikan 

Terdapat 1 

keunikan 

2 
Banyaknya 

sumberdaya 

Banyaknya ketersediaan 

sumberdaya pariwisata, 

seperti: 

- Sungai 

- Adat istiadat 

- Keindahan alam 

(topografi) 

- Kesenian dan arsitektur 

- Kuliner 

Terdapat 5 

sumberdaya 

Terdapat 4 

sumberdaya 

Terdapat 3 

sumberdaya 

Terdapat 2 

sumberdaya 

Terdapat 1 

sumberdaya 

3 Kegiatan wisata 

Banyaknya kegiatan wisata 

yang dapat dilakukan, 

seperti: 

- Menikmati pemandangan 

- Menikmati kebudayaan 

- Mempelajari kesenian dan 

sosial-budaya 

- Menikmati wisata kuliner  

- Wisata pendidikan 

Terdapat 5 

kegiatan wisata 

Terdapat 4 

kegiatan wisata 

Terdapat 3 

kegiatan wisata 

Terdapat 2 

kegiatan wisata 

Terdapat 1 

kegiatan wisata 

4 Kenyamanan 

Banyaknya faktor yang 

memberikan rasa nyaman, 

seperti: 

- Bebas dari bau 

- Udara sejuk 

- Tidak ada lalu lintas umum 

Terdapat 5 faktor 

kenyamanan 

Terdapat 4 

faktor 

kenyamanan 

Terdapat 3 

faktor 

kenyamanan 

Terdapat 2 faktor 

kenyamanan 

Terdapat 1 

faktor 

kenyamanan 
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No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

yang mengganggu 

- Bebas kebisingan 

- Tersedia sarana prasarana 

yang memadai 

5 Keamanan 

Banyaknya faktor yang 

memberikan rasa aman, 

seperti: 

- Bebas dari bencana alam 

- Bebas dari ancaman dan 

gangguan 

- Bebas dari tindak 

kriminialitas 

- Tidak merasa takut atau 

khawatir 

- Kondisi sarana dan 

prasarana cukup aman 

Terdapat 5 faktor 

keamanan 

Terdapat 4 

faktor keamanan 

Terdapat 3 

faktor keamanan 

Terdapat 2 faktor 

keamanan 

Terdapat 1 

faktor keamanan 

6 
Kebersihan lokasi 

wisata 

Ada atau tidaknya 

pencemaran yang 

mempengaruhi, seperti: 

- Polusi udara 

- Sampah 

- Pencemaran limbah pabrik 

- Pencemaran dari 

permukiman penduduk 

- Kondisi sarana penunjang 

yang kurang bersih 

Paling banyak 

terdapat 1 

pencemaran 

Terdapat 2 

pencemaran 

Terdapat 3 

pencemaran 

Terdapat 4 

pencemaran 

Terdapat 5 

pencemaran 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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Tabel I.5 

Kriteria Penilaian Komponen Supply Variabel Aksesibilitas 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 Kondisi jalan 
Kondisi jalan menuju dan 

didalam wisata 

Sangat baik, 

tidak terdapat 

jalan rusak 

Baik, hanya 

terdapat sedikit 

jalan rusak dan 

tidak 

menghambat 

Cukup baik, 

terdapat sedikit 

jalan rusak 

tetapi cukup 

menghambat 

Buruk, terdapat 

sebagian jalan 

rusak 

Sangat buruk, 

terdapat banyak 

jalan rusak 

2 
Jarak dari pusat 

kota 

Kedekatan dengan pusat 

kota 
<5 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km > 20 km 

3 Tipe jalan Perkerasan dan lebar jalan 
Jalan aspal 

Lebar > 3 m 

Jalan aspal 

Lebar < 3m 

Jalan non aspal 

Lebar > 3m 

Jalan non aspal 

Lebar < 3m 

Jalan non 

perkerasan 

4 
Waktu tempuh 

dari pusat kota 

Waktu yang ditempuh dari 

pusat kota 
< 1 jam 1-2 jam 2-3 jam 3-4 jam >4 jam 

5 Transportasi 
Ketersediaan sarana 

transportasi 

Dekat dengan 

pemberhentian 

angkutan umum 

dan dilalui 

angkutan umum 

Dilalui angkutan 

umum 

Tidak dilalui 

angkutan 

umum, tetapi 

dapat dilalui 

angkutan 

pribadi 

Hanya dapat 

dilalui kendaraan 

roda 2 

Tidak dapat 

dilalui kendaraan 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.6 

Kriteria Penilaian Komponen Supply Variabel Amenitas 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 Akomodasi Ketersediaan akomodasi 
Terdapat 4 atau 

lebih akomodasi 

Terdapat 3 

akomodasi 

Terdapat 2 

akomodasi 

Terdapat 1 

akomodasi 

Tidak 

menyediakan 

akomodasi 
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No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

2 Sarana 

Ketersediaan sarana 

penunjang, seperti: 

-Warung/toko 

-Rumah makan 

-Toilet 

-Tempat parkir 

-Tempat peribadatan 

Terdapat 5 

sarana penunjang 

Terdapat 4 

sarana 

penunjang 

Terdapat 3 

sarana 

penunjang 

Terdapat 2 sarana 

penunjang 

Terdapat 1 

sarana 

penunjang 

3 Prasarana 

Ketersediaan prasarana 

penunjang, seperti: 

-Jaringan air dan listrik 

-Jaringan telekomunikasi 

-Pelayanan kebersihan 

-Pelayanan kesehatan 

-Pelayanan pariwisata 

Terdapat 5 

prasarana 

penunjang 

Terdapat 4 

prasarana 

penunjang 

Terdapat 3 

prasarana 

penunjang 

Terdapat 2 

prasarana 

penunjang 

Terdapat 1 

prasarana 

penunjang 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.7 

Kriteria Penilaian Komponen Supply Variabel Kondisi Fisik Lingkungan 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 Iklim 
Kondisi suhu dan kebersihan 

udara 

Suhu 20-30° dan 

tidak terdapat 

polusi 

Suhu > 30° dan 

tidak terdapat 

polusi 

Suhu 20-30° 

terdapat polusi 

tapi 

mengganggu 

Suhu 20-30° dan 

terdapat polusi 

yang mengganggu 

Suhu > 30° dan 

terdapat polusi 

yang 

mengganggu 

2 Rawan Bencana 
Kesesuaian bentuk lahan 

dengan aktivitas wisata 

Sesuai dan tidak 

rawan bencana 

Tidak sesuai, 

tetapi tidak 

rawan bencana 

Sesuai, tetapi 

rawan bencana 

berdampak 

kecil 

Sesuai, tetapi 

rawan bencana 

berdampak besar 

Tidak sesuai dan 

rawan bencana 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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Tabel I.8 

Kriteria Penilaian Komponen Supply Variabel Ancillary 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 Struktur organisasi 
Pembagian kerja dalam 

mengelola wisata 

Ada pembagian 

kerja, berjalan 

dengan baik, 

dan sesuai 

dengan peran 

Ada pembagian 

kerja dan 

berjalan baik 

tetapi tidak 

sesuai peran 

Ada pembagian 

kerja tetapi 

terdapat 

beberapa yang 

tidak berjalan 

baik 

Ada pembagian 

kerja tetapi 

tidak berjalan 

baik 

Tidak ada 

pembagian kerja 

2 Tenaga kerja 
Ketersediaan tenaga kerja 

yang memadai 

Ada dan 

berkompeten 

Ada dan cukup 

berkompeten 

Ada tetapi 

kurang 

berkompeten 

Ada tetapi tidak 

berkompeten 
Tidak ada 

3 Peraturan 
Peraturan yang berlaku 

didalam lembaga/organisasi 

Ada peraturan 

dan dipatuhi 

seluruhnya 

Ada peraturan, 

tidak dipatuhi 

sepenuhnya 

tetapi tidak 

memberikan 

dampak buruk 

Ada peraturan 

tetapi tidak 

dipatuhi 

sepenuhnya dan 

memberikan 

sedikit dampak 

buruk 

Ada peraturan 

tetapi diabaikan 

dan 

memberikan 

berdampak 

buruk 

Tidak ada 

peraturan 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.9 

Kriteria Penilaian Komponen Supply Variabel Informasi dan Promosi 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 Tarif/harga 
Tingkat keterjangkauan 

harga tiket 

Harga tiket 

terjangkau dan 

sesuai dengan apa 

yang ditawarkan 

Harga tiket 

terjangkau tetapi 

kurang sesuai 

dengan apa 

yang ditawarkan 

Harga tiket 

terjangkau tetapi 

tidak sesuai 

dengan apa 

yang ditawarkan 

Harga tiket tidak 

terjangkau, tetapi 

sesuai dengan apa 

yang ditawarkan 

Harga tiket 

tidak terjangkau 

dan tidak sesuai 

dengan yang 

ditawarkan 
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No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

2 

Media promosi 

dan informasi 

yang digunakan 

Banyaknya media promosi 

dan informasi yang 

digunakan, seperti: 

- Brosur/leaflet 

- Surat kabar atau majalah 

- Televisi atau radio 

- Media online 

(website/instagram/facebook) 

- Baliho/spanduk 

Terdapat 5 media 

yang digunakan 

Terdapat 4 

media yang 

digunakan 

Terdapat 3 

media yang 

digunakan 

Terdapat 2 media 

yang digunakan 

Terdapat 1 

media yang 

digunakan 

3 
Promosi oleh 

pihak lain 

Banyaknya pihak lain yang 

membantu melakukan 

promosi 

Terdapat minimal 

4 pihak yang 

membantu 

Terdapat 3 

pihak yang 

membantu 

Terdapat 2 

pihak yang 

membantu 

Terdapat 1 pihak 

yang membantu 
Tidak ada 

4 
Tourist 

Information 

Keberadaan tourist 

information 

Ada dan sangat 

informatif 

Ada dan cukup 

informatif 

Ada tetapi 

kurang 

informatif 

Ada, tetapi tidak 

informatif 
Tidak ada 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.10 

Kriteria Penilaian Komponen Supply Variabel Masyarakat Setempat 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 
Dukungan 

masyarakat 

Persentase masyarakat yang 

mendukung pengembangan 

pariwisata 

81-100% 

masyarakat 

mendukung 

pengembangan 

wisata 

61-80% 

masyarakat 

mendukung 

pengembangan 

wisata 

41-60% 

masyarakat 

mendukung 

pengembangan 

wisata 

21-40% 

masyarakat 

mendukung 

pengembangan 

wisata 

1-20% 

masyarakat 

mendukung 

pengembangan 

wisata 

2 
Penerimaan 

masyarakat 

Banyaknya gangguan yang 

dirasakan masyarakat, 

seperti: 

-Merasa tidak aman 

-Merasa tidak nyaman 

-Merasa bising 

Masyarakat tidak 

merasa terganggu 

Terdapat 1 hal 

yang membuat 

masyarakat 

terganggu 

Terdapat 2 hal 

yang membuat 

masyarakat 

terganggu 

Terdapat 3 hal 

yang membuat 

masyarakat 

terganggu 

Terdapat lebih 

dari 3 hal yang 

membuat 

masyarakat 

terganggu 
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No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

-Merasa lingkungannya 

tercemar 

-Merasa terganggu oleh 

media dan pemberitaan" 

3 Konflik 

Kondisi konflik yang terjadi 

antara masyarakat dengan 

pihak pengembang dan 

pengelola 

Tidak pernah ada 

konflik yang 

terjadi 

Pernah ada 

konflik, sudah 

tidak terjadi lagi 

tetapi tidak 

begitu 

menghambat 

pengembangan 

wisata 

Ada konflik 

hingga saat ini 

tetapi tidak 

begitu 

menghambat 

pengembangan 

wisata 

Pernah ada 

konflik, sudah 

tidak terjadi lagi 

saat ini tetapi 

menghambat 

pengembangan 

wisata 

Ada konflik 

hingga saat ini 

dan 

menghambat 

pengembangan 

wisata 

4 
Keterlibatan 

masyarakat 

Persentase masyarakat yang 

terlibat dalam 

pengembangan pariwisata 

81-100% 

masyarakat 

terlibat dalam 

pengembangan 

wisata 

61-80% 

masyarakat 

terlibat dalam 

pengembangan 

wisata 

41-60% 

masyarakat 

terlibat dalam 

pengembangan 

wisata 

21-40% 

masyarakat 

terlibat dalam 

pengembangan 

wisata 

1-20% 

masyarakat 

terlibat dalam 

pengembangan 

wisata 

5 
Bentuk partisipasi 

masyarakat 

Banyaknya bentuk 

partisipasi yang diberikan 

oleh masyarakat, seperti: 

-Uang 

-Harta benda 

-Tenaga 

-Keterampilan 

-Buah pikir 

-Sosial 

-Pengambilan keputusan 

Terdapat 5 bentuk 

partispasi yang 

diberikan 

Terdapat 4 

bentuk 

partispasi yang 

diberikan 

Terdapat 3 

bentuk partispasi 

yang diberikan 

Terdapat 2 bentuk 

partispasi yang 

diberikan 

Terdapat 1 

bentuk 

partispasi yang 

diberikan 

6 
Manfaat yang 

didapatkan 

Banyaknya manfaat yang 

didapatkan oleh masyarakat, 

seperti: 

-Perbaikan lingkungan 

permukiman 

-Perkembangan sarana dan 

prasarana 

-Peningkatan pendapatan 

Terdapat 5 

manfaat yang 

didapatkan 

Terdapat 4 

manfaat yang 

didapatkan 

Terdapat 3 

manfaat yang 

didapatkan 

Terdapat 2 

manfaat yang 

didapatkan 

Terdapat 1 

manfaat yang 

didapatkan 
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No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

masyarakat 

-Bertambah baiknya perilaku 

hidup masyarakat 

-Bertambahnya 

pembelajaran dan 

keterampilan masyarakat 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.11 

Kriteria Penilaian Komponen Demand Variabel Wisatawan 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 Jumlah wisatawan 
Banyaknya wisatawan 

secara kuantitatif 

>50% wisatawan 

kota/minggu 

38-50% 

wisatawan 

kota/minggu 

24-37% 

wisatawan 

kota/minggu 

10-23% 

wisatawan 

kota/minggu 

<10% 

wisatawan 

kota/minggu 

2 Asal wisatawan 
Tempat tinggal asal 

wisatawan 
Mancanegara 

Luar kota, beda 

pulau 

Luar kota, satu 

pulau 

Luar kota, satu 

provinsi 
Dalam kota 

3 
Motivasi 

wisatawan 

Alasan wisatawan 

melakukan kunjungan 

wisata, seperti: 

- Menikmati pemandangan 

- Suasana tenang dan 

nyaman        

- Alasan 

pendidikan/penelitian 

- Menikmati kebudayaan 

- Mengisi waktu luang 

Terdapat 5 hal 

yang menjadi 

alasan/motivasi 

wisatawan untuk 

melakukan 

kunjungan wisata 

Terdapat 4 hal 

yang menjadi 

alasan/motivasi 

wisatawan untuk 

melakukan 

kunjungan 

wisata 

Terdapat 3 hal 

yang menjadi 

alasan/motivasi 

wisatawan 

untuk 

melakukan 

kunjungan 

wisata 

Terdapat 2 hal 

yang menjadi 

alasan/motivasi 

wisatawan untuk 

melakukan 

kunjungan wisata 

Terdapat 1 hal 

yang menjadi 

alasan/motivasi 

wisatawan 

untuk 

melakukan 

kunjungan 

wisata 

4 
Biaya pengeluaran 

wisatawan 

Keterjangkauan biaya yang 

dikeluarkan untuk 

melakukan perjalanan wisata 

Sangat terjangkau Terjangkau 
Cukup 

terjangkau 

Kurang 

terjangkau 

Tidak 

terjangkau 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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Tabel I.12 

Kriteria Penilaian Komponen Faktor Eksternal Variabel Kompetisi 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 

Keberadaan 

kawasan wisata 

sejenis 

disekitarnya 

Ada atau tidaknya wisata 

serupa disekitar kawasan 

dan seberapa besar 

pengaruhnya 

Tidak ada wisata 

serupa 

Ada 1 wisata 

serupa, tetapi 

tidak 

berpengaruh 

Ada lebih dari 1 

wisata serupa, 

tetapi tidak 

berpengaruh 

Ada  1 wisata 

serupa dan 

berpengaruh 

Ada lebih dari 1 

wisata serupa 

dan 

berpengaruh 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.13 

Kriteria Penilaian Komponen Faktor Eksternal Variabel Keuangan 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 Ketersediaan dana 
Sumber dana pengelolaan 

pariwisata 

Terdapat 5 

sumber dana 

Terdapat 4 

sumber dana 

Terdapat 3 

sumber dana 

Terdapat 2 

sumber dana 

Terdapat 1 

sumber dana 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.14 

Kriteria Penilaian Komponen Faktor Eksternal Variabel Institusi Pendukung Lainnya 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 
Kepentingan pihak 

terkait 

Banyaknya 

institusi/lembaga/organisasi 

yang memiliki kepentingan 

tersendiri 

Terdapat minimal 

4 institusi/ 

lembaga/ 

organisasi yang 

memiliki 

kepentingan 

Terdapat 3 

institusi/ 

lembaga/ 

organisasi yang 

memiliki 

kepentingan 

Terdapat 2 

institusi/ 

lembaga/ 

organisasi yang 

memiliki 

kepentingan 

Terdapat 1 

institusi/ 

lembaga/ 

organisasi yang 

memiliki 

kepentingan 

Tidak ada 

2 
Bantuan yang 

diberikan 

Bentuk bantuan yang 

diberikan dapat berupa: 

-Uang 

-Benda 

Terdapat 5 bentuk 

bantuan yang 

diterima dari 

institusi 

Terdapat 4 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari institusi 

Terdapat 3 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari institusi 

Terdapat 2 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari institusi 

Terdapat 1 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari institusi 
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No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

-Tenaga 

-Keterampilan 

-Buah pikir 

pendukung 

lainnya 

pendukung 

lainnya 

pendukung 

lainnya 

pendukung 

lainnya 

pendukung 

lainnya 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

Tabel I.15 

Kriteria Penilaian Komponen Faktor Eksternal Variabel Kebijakan Pemerintah 

 

No Indikator Parameter 
Nilai (Skor) 

5 4 3 2 1 

1 

Kebijakan/ 

peraturan daerah 

terkait 

Ada atau tidaknya kebijakan 

yang berdampak pada 

pariwisata 

Ada lebih dari 1 

kebijakan dan 

berdampak baik 

Ada 1 kebijakan 

dan berdampak 

baik 

Tidak ada 

Ada 1 kebijakan 

dan berdampak 

buruk 

Ada lebih dari 1 

kebijakan dan 

berdampak 

buruk 

2 
Bantuan yang 

diberikan 

Bentuk bantuan yang 

diberikan dapat berupa: 

-Uang 

-Benda 

-Tenaga 

-Keterampilan 

-Buah pikir 

Terdapat 5 bentuk 

bantuan yang 

diterima dari 

pemerintah 

Terdapat 4 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari pemerintah 

Terdapat 3 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari pemerintah 

Terdapat 2 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari pemerintah 

Terdapat 1 

bentuk bantuan 

yang diterima 

dari pemerintah 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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Skor atau nilai yang diberikan kepada setiap variabel kemudian dikalikan 

dengan bobot, yang dapat dihitung dengan rumus:  

S = B x N 

Ket: S = total skor/nilai tiap indikator 

         B = bobot 

         N = nilai/skor tiap indikator 

Untuk mempermudah melakukan pembobotan dan skoring, maka digunakan 

tabel dengan contoh sebagai berikut: 

Tabel I.16 

Pembobotan dan Skoring Kesiapan Kampung Jodipan 

Komponen Variabel Indikator 
Bobot 

(B) 

Nilai 

(N) 

Total Skor 

(B x N) 

Supply … … … … … 

Demand … … … … … 

Faktor 

Eksternal 
… … … … … 

Total 1 - … 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

Hasil akhir yang diperoleh dari perhitungan tersebut akan menunjukan tingkat 

kesiapan atau kelayakan Kampung Jodipan sebagai kampung wisata. Indeks 

kesiapan atau kelayakan suatu kawasan ekowisata diklasifikasikan sebagai 

berikut (lihat Tabel I.17): 

Tabel I.17 

Klasifikasi Penilaian Kesiapan Destinasi Wisata 

No Tingkat Kelayakan Keterangan 

1 > 66,6% Siap atau layak dikembangkan 

2 33,3 – 66,6% Belum siap atau belum layak dikembangkan 

3 < 33,3% Tidak siap atau tidak layak dikembangkan 
Sumber: Karsudi et al, 2010 (modifikasi) 

 

Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan tersebut kemudian dibentuk ke dalam sebuah 

kerangka, yaitu kerangka analisis penelitian. Kerangka analisis penelitian digunakan dalam 

penelitian untuk memberikan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan mulai dari input, proses, 

hingga menghasilkan output. Berikut ini merupakan kerangka analisis yang terbentuk dalam 

penelitian ini (lihat Gambar 1.2 halaman 41). 
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Sumber: Hasil Analisis, 2017 

Gambar 1.2 

Kerangka Analisis Penelitian 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penyusunan studi Kajian Kesiapan Kampung Jodipan sebagai Kampung 

Wisata di Kota Malang ini meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan juga 

sasaran penelitian, manfaat dari penelitian, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup 

materi dan ruang lingkup wilayah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR PARIWISATA, KAMPUNG KOTA, DAN KAMPUNG 

WISATA 

Kajian literatur ini berisi mengenai beberapa literatur pendukung yang diperoleh dari 

berbagai sumber yang berkaitan dengan pariwisata, kampung kota, dan kampung kota 

sebagai kampung wisata, serta sintesis literatur dari beberapa rujukan yang disusun untuk 

menemukan berbagai variabel yang dibutuhkan dalam studi ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN KAMPUNG WISATA JODIPAN 

Berisi mengenai kondisi eksisting dari wilayah studi yang ditinjau secara fisik maupun non 

fisik yang berkaitan dengan pariwisata. 

BAB IV ANALISIS KESIAPAN KAMPUNG JODIPAN SEBAGAI KAMPUNG WISATA 

KOTA MALANG 

Berisi mengenai analisis-analisis yang berkaitan dengan penilaian terhadap kesiapan 

Kampung Jodipan sebagai kampung wisata berdasarkan komponen-komponen pariwisata. 

Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi 

variabel-variabel dari komponen supply, demand, dan faktor eksternal, penentuan bobot 

melalui AHP, dan menilai tingkat kesiapan Kampung Jodipan sebagai kampung wisata 

dengan analisis pembobotan dan skoring. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan, serta menyertakan 

rekomendasi yang diberikan baik kepada pemerintah Kota Malang maupun pengelola 

Kampung Jodipan. 
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