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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan, hal ini 

juga diarahkan guna memicu peningkatan daya saing global dan pemasukan devisa, serta 

meningkatan citra pariwisata Indonesia. Dalam suatu negara perekonomian akan meningkat, salah 

satu faktornya dari pariwisata. Sektor ini apabila dikembangkan dengan berencana dan terpadu 

akan melebihi sektor-sektor lainnya, antaranta sektor migas dan industri lainnya. Upaya untuk 

memajukan kepariwisataan, antara lain melalui  pengenalan dan pemanfaatan sports tourism. Sport 

Tourism atau pariwisata olahraga merupakan hal baru dalam pemanfaatan pariwisata dan olahraga 

di Indonesia. 

Pariwisata dan olahraga dapat dipadukan sebagai dua komponen yang memiliki kekuatan 

dan efek ganda bagi pertumbuhan kepariwisataan yang berdampak pada perekonomian suatu 

negara. Maka dari itu, pariwisata dan olahraga (Sport Tourism) saat ini mendapatkan perhatian 

besar baik dari pihak pemerintah, swasta, industri olahraga, industri pariwisata, akademis maupun 

masyarakat luas untuk dikembangkan. Menurut Spillane (1987) pariwisata olahraga (Sport 

Tourism) dibagi dalam 2 kategori yaitu: Big Sport Even yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar 

seperti Olympic games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia dan olahraga-olahraga lainnya 

yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri tetapi juga ribuan penonton atau 

penggemarnya, dan yang kedua adalah Sporting Tourism of the Practicioners yaitu pariwisata 

olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, 

olahraga naik kuda, memancing, dan lain sebagainya. Sport tourism juga mengacu pada 

pengalaman perjalanan untuk terlibat atau melihat kegiatan yang berhubungan dengan olahraga 

baik dalam sport event tourism, active sport tourism dan nostalgia sport tourism (D.Ross, 2001). 

Di negara-negara industri, sport tourism telah berhasil menyumbang 4-6 % dari PDRB hingga 10% 

meskipun mengukur efektivitas dalam setiap negara berbeda (Gholam Reza, 2013).  

Kota Palembang adalah salah satu kota di Indonesia yang sedang mengembangkan 

pariwisata dibidang olahraga. Menjadi tuan  rumah  penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 

(PON) yang pertama di luar Pulau Jawa pada tahun 2004, Kota Palembang membangun Kawasan 

Jakabaring sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Kawasan ini 

memiliki 14 venue pertandingan olahraga dengan standar International dan akan dikembangkan 

menjadi 34 venue olahraga. Dengan adanya fasilitas olahraga yang lengkap ini, Kawasan 

Jakabaring kembali dipercaya sebagai tempat perhelatan event olahraga kelas internasional seperti 
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Piala Asia tahun 2007. Tak hanya itu saja, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring pada Piala Asia 

menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand  dan Vietnam. Pada tahun 2011, kawasan ini 

kembali menjadi tuan rumah acara Southeast Asian Games (SEA Games) ke-26, dimana acara ini 

merupakan salah satu ajang bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, pemerintah pusat 

kembali menunjuk Palembang sebagai tuan rumah penyelenggaraan  ISG (Islamic Sport Games)  

yang  dilaksanakan  pada 22 September–1 Oktober 2013. Pada tahun 2018 mendatang, Kawasan 

Jakabaring kembali ditunjuk sebagai tuan rumah pada ASIAN Games bersama dengan DKI 

Jakarta.  

Pada tahun 2016, Kawasan Jakabaring ditetapkan sebagai Model Nasional Sport Tourism 

di Indonesia oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan berganti nama menjadi Kawasan Jakabaring 

Sport City. Model Nasional Sport Tourism yang dimaksud adalah sebagai daerah percontohan atau 

role model dimana nantinya akan dikenal sebagai tempat penyelenggara ajang-ajang olahraga baik 

kelas nasioanal maupun internasional, seperti ASIAN Games 2018 sampai Moto GP. Kawasan 

yang awalnya dikembangkan sebagai kawasan olahraga ini, kini dimanfaatkan sebagai destinasi 

wisata olahraga di Kota Palembang. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi pilihan destinasi 

wisata terutama di Kota Palembang sebagai kawasan destinasi wisata olahraga, dan menjadi daya 

tarik wisata baru bagi Kota Palembang.  

Berkembangnya Kawasan Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di 

Kota Palembang mendorong pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. 

Awalnya kawasan ini hanya diperuntukan sebagai kawasan olahraga dan penyelenggara acara-

acara olahraga saja. Akantetapi, seiring perkembangan waktu kawasan ini muncul sebagai destinasi 

wisata baru di Kota Palembang. Kawasan Jakabaring Sport City adalah salah satu kawasan 

olahraga terbesar, sehingga diharapkan mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung.  

Pada kenyataannya, kawasan ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan 

peruntukannya sebagai destinasi wisata olahraga masih kurang. Hal ini terlihat dari tujuan 

wisatawan untuk berkunjung ke kawasan ini hanya sebagai tempat foto. Tak hanya itu saja, 

pemanfaatan sistem kepariwisataan, kelayakannya menjadi kawasan wisata olahraga serta sarana 

dan prasarana penunjang pariwisata seperti hotel atau penginapan, tourist information centre dan 

saran lainnya yang belum dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya konsep keterpaduan dalam 

pengelolaan Kawasan Jakabaring Sport City ini agar potensi-potensi wisata yang ada didalamnya 

dapat berkembang. Dalam pengembangan dan pengelolaan wisata olahraga ada beberapa 

komponen yang harus diperhatikan mulai dari transportasi, akomodasi, peralatan kompetisi, special 

events, emergency, special services dan promosi (D.Ross, 2001). Permasalahan lain yang muncul 

pada kawasan ini yaitu pada bulan atau tahun yang tidak terdapat event olahraga baik nasional 
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maupun internasional, kawasan ini akan mengalami penurunan pengunjung. Hal ini dikarenakan, 

kurangnya daya tarik pariwisata dikawasan ini. 

Pengembangan  Kawasan Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga 

diarahkan untuk mendapatkan keseimbangan antara aspek penawaran (supply) dan aspek 

permintaan (demand) wisata. Dua aspek ini akan saling terkait, karena apabila ada perkembangan 

dalam hal permintaan akan berpengaruh terhadap aspek-aspek lain dalam kepariwisataan dan 

pembangunan pariwisata akan cenderung meningkatkan kunjungan wisata di Kawasan Jakabaring 

Sport City sehingga berpengaruh dalam peningkatan penawaran pula.  

Kawasan Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di Kota Palembang 

harusnya dapat memberikan manfaat baik dalam perekonomian, socio-cultural dan dampak 

lingkungan, diantaranya menciptakan destinasi wisata baru, menciptakan pertumbuhan ekonomi 

dibidang perhotelan, rumah makan dan perusahan ritel, regenerasi dan pelestarian tradisi budaya 

(Millicent, 2014). Dalam rangka meningkatkan Kawasan Jakabaring Sport City menjadi destinasi 

wisata olahraga di Kota Palembang yang menarik, perlu disusun rencana yang menyeluruh, baik 

mengenai penyediaan saran dan prasarana pendukung pariwisata, bentuk kerjasama antara 

pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki. 

Dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi dan situasi kawasan pariwisata tersebut maka perlu 

dilakukan suatu studi mengenai penawaran dan permintaaan di Kawasan Jakabaring Sport City 

sebagai destinasi wisata olahraga di Kota Palembang agar dapat memberikan dampak positif bagi 

masyarakat dan pemerintah daerah.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Rumusan masalah adalah gambaran tentang permasalahan yang terjadi, pembatasan 

dimensi dan analisis variabel yang tercakup didalamnya. Sebagai salah satu kawasan olahraga 

terbesar di Indonesia. Kawasan Jakabaring Sport City menjelma sebagai destinasi wisata baru di 

Kota Palembang.  

Pada kenyataannya, Kawasan Jakabaring Sport City ini belum dimanfaatkan secara 

maksimal dan peruntukannya sebagai destinasi wisata olahraga masih kurang. Hal ini terlihat dari 

tujuan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan ini hanya sebagai tempat foto. Tak hanya itu saja, 

pemanfaatan sistem kepariwisataan, pemanfaatan menjadi kawasan wisata olahraga serta sarana 

dan prasarana penunjang pariwisata seperti hotel atau penginapan, tourist information centre dan 

saran lainnya yang belum dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya analisis penawaran dan 

permintaan di Kawasan Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di Kota Palembang 

melalui usaha pemasaran yang efektif dan efisien dengan menyesuaikan antara faktor penawaran 

yang meliputi atraksi wisata, sarana wisata, aksesibilitas, pengelolaan dan informasi-promosi 
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dengan faktor permintaaan yang meliputi karakteristik wisatawan guna meningkatkan pariwisata 

olahraga di Kawasan Jakabaring Palembang.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian ini yaitu “Bagaimana 

Penawaran dan Permintaan Kawasan Jakabaring Sport City sebagai Destinasi Wisata 

Olahraga di Kota Palembang?”  

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian  

Tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan penelitian. 

Sedangkan sasaran merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya untuk mencapai 

tujuan.  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penawaran dan permintaan Kawasan 

Jakabaring Sport City Palembang  agar pemanfaatannya sebagai destinasi wisata olahraga dapat 

dimanfaatkan secara maksimal.  

1.3.2 Sasaran Penelitian  

Adapun sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penelitian 

ini, sasaran-sasaran tersebut antara lain:  

a. Menganalisis Aspek Penawaran Wisata dari Pengunjung di Kawasan Jakabaring Sport 

City Palembang  

b. Menganalisis Aspek Permintaan Wisata dari Pengunjung dan Biro Perjalanan di 

Kawasan Jakabaring Sport City Palembang  

c. Menganalisis Posisi Penawaran dan Permintaan Wisata di Kawasan Jakabaring Sport 

City sebagai Destinasi Wisata Olahraga di Kota Palembang dalam Kuadran BCG 

(Boston Consulting Group) 

 

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan kajian dalam penelitian yang terdiri dari 

lokasi penelitian dan batasan substansi penelitian. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Kawasan Jakabaring Sport City Palembang  merupakan salah  satu  kawasan yang terletak 

di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.  Berikut ini merupakan batas administrasi Kawasan 

Jakabaring Sport City Palembang : 

Sebelah Utara  : Kawasan Jembatan Ampera  

Sebelah Timur  : Kecamatan Seberang Ulu II 
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Sebelah Selatan : Kabupaten Banyuasin 

Sebelah Barat  : Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Kertapati 

 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

GAMBAR 1.1 

PETA ADMINISTRASI KAWASAN JAKABARING SPORT CITY PALEMBANG 

 

Adapun justifikasi pemilihan Kawasan Jakabaring Sport City Palembang adalah sebagai berikut: 

a. Kawasan Jakabaring Sport City merupakan kawasan olahraga terbesar di Indonesia 

b. Kawasan Jakabaring memiliki sarana dan prasarana olahraga terlengkap dan menjadi 

destinasi wisata olahraga 

c. Kawasan Jakabaring Sport City ditetapkan menjadi kawasan  role model sport tourism 

di Indonesia 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang dikaji dalam penelitian ini memiliki fungsi untuk membatasi 

penelitian agar dapat difokuskan kepada beberapa pembahasan yang sesuai dengan tema penelitian. 

Berikut di bawah ini merupakan penjelasan lingkup materi di dalam penelitian ini secara detail:  

a. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek penawaran wisata dari pengunjung di 

Kawasan Jakabaring Sport City Palembang 
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Identifikasi terhadap berbagai aspek penawaran wisata seperti atraksi wisata yang 

ditampilkan yaitu berupa venue-venue pertandingan, fasilitas penunjang, akomodasi 

dan sarana dan prasarana pendukung pariwisata lainnya. Adapun venue olahraga yang 

diidentifikasi terdapat 14 venue.  

b. Mengidentifikasi dan menganalisis Aspek Permintaan Wisata dari Pengunjung dan 

Biro Perjalanan di Kawasan Jakabaring Sport City Palembang  

 Identifikasi terhadap berbagai aspek permintaan wisata seperti karakteristik 

pengunjung dan alasan pengunjung untuk datang kekawasan ini. Adapun 

pengunjung yang dimaksudkan adalah orang-orang yang datang ke kawasan ini 

dengan tujuan  untuk berkunjung tanpa maksud mencari keuntungan.  

 Identifikasi wisata di Kawasan Jakabaring Sport City dari persepsi biro perjalanan 

di Kota Palembang. Seperti persepsi biro perjalanan mengenai kunjungan 

wisatawan non domestik di Kawasan Jakabaring Sport City, frekuensi kunjungan 

wisatawan terutama non domestik serta jenis wisata apa saja yang diminati oleh 

wisatawan non domestik.   

c. Menganalisis Posisi Penawaran dan Permintaan Wisata di Kawasan Jakabaring Sport 

City sebagai Destinasi Wisata Olahraga di Kota Palembang dalam Kuadran BCG 

(Boston Consulting Group). 

Analisis yang meliputi aspek penawaran dan permintaan wisata di Kawasan 

Jakabaring Sport City Palembang. Dari analisis tersebut dapat diketahui posisi 

penawaran dan permintaan wisata di Kawasan Jakabaring Sport City dalam kuadran 

BCG, posisi dalam matriks BCG tersebut akan digunakan untuk memberikan 

rekomendasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, pengelola kawasan, dan 

masyarakat mengenai pemanfaatan Kawasan Jakabaring sport City sebagai destinasi 

wisata olahraga di Kota palembang.  

  
1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian dengan judul “Analisis Penawaran dan Permintaan Wisata di Kawasan 

Jakabaring Sport City sebagai Destinasi Wisata Olahraga di Kota Palembang” ini akan meneliti 

beberapa aspek terkait diantaranya aspek penawaran dan permintaan wisata dari persepsi 

pengunjung di Kawasan Jakabaring Sport City dan persepsi biro perjalanan mengenai permintaan 

wisata di Kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Beberapa aspek tersebut kemudian akan 

dianalisis dan diolah menjadi arahan dan rekomendasi dalam pemanfaatan Kawasan Jakabaring 

Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di Kota Palembang. Diharapkan dari hasil analisis bisa 
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didapatkan output yang memiliki manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain sebagai 

berikut:  

a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap aspek penawaran wisata yang 

telah ditawarkan di Kawasan Jakabaring Sport City dari persepsi pengunjung yang 

datang kepada pemerintah dan pengelola Kawasan Jakabaring Sport City 

b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap aspek permintaan wisata  di 

Kawasan Jakabaring Sport City dari persepsi pengunjung yang datang kepada 

pemerintah dan pengelola Kawasan Jakabaring Sport City 

c. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap wisata  di Kawasan 

Jakabaring Sport City dari persepsi biro perjalanan kepada pemerintah dan pengelola 

Kawasan Jakabaring Sport City 

d. Dapat memberikan masukan dan mengidentifikasi aspek penawaran dan permintaan 

wisata di Kawasan Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di Kota 

Palembang, sehingga dapat memberikan dampak positif dan dapat memanfaatkan 

Kawasan Jakabaring Sport City Palembang sebagai destinasi wisata olahraga di Kota 

Palembang secara optimal.  

       

1.6 Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir adalah acuan kerja yang dilakukan selama melakukan penelitian. 

Pembuatan  kerangka pikir dimulai dari input proses hingga output.   
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Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 1.2 

Kerangka Pikir 

 

 



9 
 

 
 

1.7 Metodelogi Penelitian  

Dalam metodologi penelitian ini dibahas mengenai pendekatan studi yang akan 

digunakan serta mengenai metodologi studi yang berisis tahap-tahap pelaksanaan studi, dari tahap 

persiapan, pengumpulan data hingga tahap analisis. Dalam metodologi studi juga membahas 

mengenai analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tahapan pendekatan penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan setelah 

memperoleh data yang diperlukan. Tahapan ini dilakukan dengan metode pendekatan untuk 

menentukan langkah kerja dalam mencapai tujuan. Untuk metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian 

dengan metode kuantitatif dipilih karena metode ini mampu mengukur penawaran dan permintaan 

wisata di Kawasan Jakabaring Sport City Palembang sebagai destinasi wisata olahraga di Kota 

Palembang.  

Penelitian kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian 

dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, hipotesis diperlukan 

dalam penelitian ini dan tahapan-tahapan berikutnya perlu dilakukan pengujian. Kerangka teori, 

pendapat dan temuan para ahli dan pemahaman peneliti terhadap penilitian membentuk pendekatan 

pada metode ini dan dikembangkan menjadi permasalahan dan penanggulangan masalah dan 

sebagai pemecahan masalah yang bertujuan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk 

dukungan data empiris di lapangan (Mustofa, 2009).  

Selain pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. 

Menurut Maxwell (1996) metode sederhana berupa penjabaran faktual mengenai sesuatu yang 

terjadi, dan dapat menceritakan runtutan peristiwa yang terjadi secara kronologis disebut metode 

deskriptif. Sedangkan, menurut Nazir (1983) penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat 

deskripsi atau penjabaran, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Pendekatan 

kuantitatif yang dilakukan juga tetap didukung oleh analisis deskriptif untuk mempermudah 

penyampaian informasi. Data-data yang didapatkan tetap akan didukung dengan penjabaran secara 

kualitatif. 
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TABEL 1.1  

KERANGKA PENELITIAN  

 

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 4 

Sasaran  Menganalisis Aspek 

Penawaran Wisata dari 

Pengunjung di 

Kawasan Jakabaring 

Sport City  

Menganalisis Aspek 

Permintaan Wisata 

dari Pengunjung dan 

Biro Perjalanan di 

Kawasan Jakabaring 

Sport City  

Menganalisis Posisi 

Penawaran dan 

Permintaan Wisata di 

Kawasan Jakabaring 

Sport City sebagai 

Destinasi Wisata 

Olahraga di Kota 

Palembang dalam 

Kuadran BCG (Boston 

Consulting Group) 

Teknik Analisis Deskriptif  Deskriptif  Likert 

Boston Consulting 

Group (BCG) 

Teknik Pengumpulan Data Observasi  

Survei 

Kuisioner 

Survei instansi 

Telaah Dokumen 

Observasi  

Kuisioner 

 

Observasi  

Kuisioner  

Output  Mengetahui  

Penawaran Wisata di 

Kawasan  Jakabaring 

Sport City  sebagai 

destinasi wisata 

olahraga di Kota 

Palembang  menurut 

persepsi pengunjung 

Mengetahui 

Permintaan wisata di 

Kawasan Jakabaring 

Sport City sebagai 

destinasi wisata 

olahraga di Kota 

Palembang  menurut 

persepsi pengunjung 

Mengetahui  Persepsi 

Biro Perjalanan 

terhadap Wisata di 

Kawasan Jakabaring 

Sport City Palembang 

Mengetahui Posisi 

Penawaran dan 

Permintaan Kawasan 

Jakabaring Sport City 

sebagai destinasi wisata 

olahraga di Kota 

Palembang dalam 

kuadran BCG dan arahan 

pemanfaatan kawasan 

sebagai destinasi wisata 

olahraga 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

 

1.8 Metode Analisis 

Pada penelitian ini, analisis yang dibutuhkan untuk mengetahui penawaran dan 

permintaan di Kawasan  Jakabaring Sport City sebagai Destinasi Wisata Olahraga di Kota 

Palembang adalah teknik analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan model evaluasi 

BCG (Boston Consulting Group).  

1.8.1 Teknik Analisis  

Penelitian analisis penawaran dan permintaan wisata di Kawasan Jakabaring Sport City 

sebagai destinasi wisata olahraga di Kota palembang . Teknik atau cara analisis yang digunakan 

adalah sebagai berikut:   
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a. Statistik Deskriptif 

Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis data menggunakan penjelasan atau 

deskripsi dalam menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa mencari atau 

menerangkan hubungan, menguji hipotesis, atau melakukan penarikan kesimpulan. 

Teknik ini umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat eksplotrasi, misalnya 

pada penelitian untuk mennetukan aspek penawaran wisata dan permintaan wisata di 

Kawasan Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di Kota Palembang.   

b. Model analisis BCG 

Analisis ini digunakan untuk melihat sisi penawaran dan permintaan Kawasan 

Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di Kota Palembang agar dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan potensinya. Pada penelitian ini, sebagai acuan 

dari Healey (2013)  terdapat empat buah kuadran yang disebut sebagai Bintang 

(Stars), Anak masalah (Problem Child), Sapi Perah (Cash Cows), dan Anjing (Dogs), 

yang merupakan bagian kuadran dari The Boston Consulting Group Matrix berikut ini. 

Tiap-tiap kuadran diwakili dengan empat buah komponen, dibawah ini merupakan 

penjabarannya:  

 Kuadran I, Stars 

Pada kuadran ini nilai dari penawaran dan permintaan sudah dalam tahap bernilai 

tinggi. Hal ini menunjukan bahwa perkembangan pariwisata yang ada pada 

wilayah tersebut sudah sesuai, tinggal dilakukan upaya peningkatan dan pertahanan 

terhadap potensi yang ada serta memiliki daya saing yang tinggi.  

 Kuadaran II, Cash Cows 

Pada kuadran ini nilai dari penawaran masih lebih rendah dibandingkan dengan 

permintaan. Hal ini menunjukan jika diperlukan usaha untuk meningkatakan mutu 

penawaran wisata terutama produk wisata, serta fasilitas-fasilitas penunjang 

pariwisata lainnya.  

 Kuadran III, Problem Child 

Pada kuadran ini nilai dari penawaran masih dianggap lebih tinggi dibandingkan 

dengan permintaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan promosi terkait obyek 

wisata yang ditawarkan, sedangkan untuk produk wisata sendiri sudah dirasa baik. 

Dibutuhkan banyak pengeluaran atau dana untuk mempertahankan produk.  

 Kuadran IV, Dogs 

Pada kuadran ini nilai dari penawaran dan permintaan masih dianggap sangat 

rendah. Sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan yang lebih optimal 
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lagi karena sangat jauh dari standar yang ada. Langkah lebih cepat yaitu penutupan 

obyek wisata.  

 

Sumber: Healey (2013) 

Gambar I.3 

Pembagian Kuadran BCG 

 

Kondisi perkembangan penawaran dan permintaan wisata untuk mengetahui situasi 

pariwisata di Kawasan Jakabaring Sport City ditentukan oleh beberapa variabel penentu 

berdasarkan kajian teori yang telah digunakan. Variabel tersebut disajikan dalam tabel 

berikut ini.  

 

TABEL 1.2  

VARIABEL YANG DIAMATI 

No  Faktor  Variabel Penentu Uraian 

1 Penawaran Wisata  Atraksi Wisata  Jenis atraksi 

Kualitas atraksi wisata 

*14 Venue 

Kualitas pelayanan 

pariwisata 

*14 Venue 

Kondisi obyek wisata 

*14 Venue 
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Sarana Pendukung  Ketersediaan sarana 

pendukung 

Jaringan jalan  

Fasilitas peribadatan  

Fasilitas kesehatan 

Fasilitas perdagangan  

Restoran/tempat makan 

Keamanan  

Utilitas  

Kamar mandi umum 

Rambu-rambu 

Toko cenderamata 

Tempat parkir  

Fasilitas pejalan kaki  

Fasilitas penyewaan sepeda 

ATM center/bank    

Transportasi wisata Kondisi aksesibilitas 

Moda angkutan 

BRT 

Angkutan Kota 

Bis Kota  

Taksi  

Bajaj/Becak  

Akomodasi wisata Ketersediaan sarana 

akomodasi 

Hotel  

Motel  

Wisma Atlit  

Informasi/Promosi  Pusat Informasi 

Pusat Informasi dan 

Pelayanan  

Website  

Brosur/Leaflet  

Iklan/media massa 

Pemandu wisata 

TOTAL  72 Variabel 
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2 Permintaan Wisata   Profil Wisatawan  Asal wisatawan  

Jenis pekerjaan  

Alat angkut  

Media informasi yang 

digunakan 

Akomodasi  

Motivasi wisatawan  Alasan berwisata 

Frekuensi kunjungan 

Ketertarikan pengunjung 

untuk mencoba fasilitas  

Presentase pemanfaatan 

fasilitas olahraga  

Keinginan untuk datang 

kembali  

Presentase pengunjung 

dalam berpartisipasi pada 

kegiatan olahraga 

Rekan kunjungan  

TOTAL 14 Variabel 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

Tahapan yang sistematis untuk memperolah data yang diperlukan dalam suatu penelitian 

disebut tahapan pengumpulan data. Tahapan ini sangat erat hubungannya dengan permasalahan dan 

penelitian menurut Nazir (1983). Hal penting yang harus dikumpulkan adalah data, data yang 

diperolah akan melewati tahapan pengelolaan data agar menjadi sebuah informasi yang dapat 

menjelaskan variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya di dalam sebuah penelitian. 

Dalam proses pengumpulan data terdapat beberapa tahapan yang dilalui, tahapan untuk 

mengumpulkan data-data tersebut adalah:  

1. Metode Pengumpulan Data Primer  

Metode pengumpulan data primer adalah  metode yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti. Metode  pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi dan 

kuisioner. Responden yang dipilih sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah 

pengunjung yang datang ke Kawasan Jakabaring Sport City Palembang dan pengelola 

Biro Perjalanan (Tour and Travel) yang ada di Kota Palembang. 
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2. Metode Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dengan teknik telaah dokumen dan kajian literatur. Telaah 

dokumen didapat dari dokumen dari Dinas Pariwsisata dan Kebudayaan Kota 

Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Kota Palembang serta Bappeda 

Provinsi Sumatera Selatan. Kajian litelatur yang digunakan adalah penelitian tentang 

pariwisata olahraga di Kawasan Jakabaring Sport City Palembang. 

3. Metode Sampling  

Menurut Kartini (1996) sampel merupakan bagian dari suatu populasi dimana populasi 

tersebut merupakan obyek penelitian. Tujuan ditentukannya sampel dalam penelitian 

adalah terwakilinya populasi, artinya anggota atau elemen dalam sampel dapat 

dianggap menggambarkan keadaan atau ciri populasinya. Penentuan sampel perlu 

dibedakan beberapa kriteria yang akan menjawab sasaran penelitian, diantaranya:  

 Tempat Penelitian  

Tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Kawasan Jakabaring Sport 

City Sport City  

 Pelaku dan narasumber 

Pelaku atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengunjung di 

Kawasan Jakabaring Sport City dan biro perjalanan yang ada di Kota Palembang.  

 Aktivitas 

 Aktivitas yang diteliti dalam penelitian ini adalah kegiatan pengunjung selama 

berada di obyek wisata yang nantinya akan didapatkan penilaian para pengunjung 

mengenai penilaian penawaran wisata dan permintaan wisata di Kawasan 

Jakabaring Sport City Palembang.  

 Pada penelitian ini dilakukan dengan cara Accidental sampling. Accidental sampling 

adalah sebuah cara pengambilan sampel yang dilakukan tanpa menerapkan indikator 

tertentu dan secara spontan. Cara ini digunakan agar informasi yang didapatkan dari 

responden lebih bervariasi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat dengan 

mudah memilih responden, asalkan responden berada ataupun pernah melakukan 

kunjungan ke Kawasan Jakabaring Sport City. Pengumpulan data yang akan 

diberlakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Adapun 

cara menentukan responden yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 Respon Pengunjung  

Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi, maka dalam 

penentuan sampel ini digunakan rumus Slovin (2004) sebagai berikut:  
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Dimana:  

S= ukuran sampel  

N= ukuran populasi  

d= nilai derajat kesalahan  

Nilai derajat kesalahan yang diambil sebesar 10%. Nilai tersebut mempunyai arti 

pengambilan sampel akan mempunyai tingkat kepercayaan 90%. Rata-rata jumlah 

pengunjung pada Kawasan Jakabaring Sport City setiap hari adalah 354 orang 

(Dinas Pariwisata Kota Palembang).  

 

TABEL 1.3  

RATA-RATA PENGUNJUNG JULI-DESEMBER 2016 

No Bulan Rata-Rata per hari dalam 1 bulan 

1 Juli  350 orang 

2 Agustus  375 orang  

3 September 306 orang  

4 Oktober  319 orang  

5 November  387 orang  

6 Desember  390 orang  

 Rata-rata per Bulan 354 orang 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2017 

 

Dari rumus diatas akan diambil jumlah responden dengan perhitungan sebagai 

berikut:  

  
   

   
           

Jadi, dibutuhkan sekitar 78 sample pada penelitian ini. 

 

 1.8.3  Kebutuhan Data 

Kebutuhan data berisikan tentang data-data yang akan dicari untuk mendukung sebuah 

penelitian. Oleh karena itu, kebutuhan data sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses dalam 

pengumpulan data. Kebutuhan data yang dibutuhkan untuk mengetahui penawaran dan permintaan 
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di Kawasan Jakabaring Sport City Palembang sebagai destinasi wisata olahraga di Kota 

Palembang. Data yang dibutuhkan untuk mengetahui hal tersebut adalah : 

 

TABEL 1.3 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

No Sasaran 
Metode 

Analisis  
Data  Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 
Sumber 

1 Menganalisis 

Aspek 

Penawaran 

Wisata dari 

Pengunjung di 

Kawasan 

Jakabaring 

Sport City 

Palembang 

Deskriptif   Data 

penawaran 

wisata 

berdasarkan 

atraksi wisata 

dan fasilitas 

pendukungnya 

Primer  

Sekunder   

Kuisioner   

Observasi langsung  

Survei instansi 

Telaah dokumen  

Pengunjung 

Dinas 

Pariwisata 

BAPPEDA 

 

2 Menganalisis 

Aspek 

Permintaan 

Wisata dari 

Pengunjung 

dan Biro 

Perjalanan  

di Kawasan 

Jakabaring 

Sport City 

Palembang 

Deskriptif Data 

pengunjung 

berdasarkan 

indikator 

sosioekonomis

/demografis, 

geografis dan 

produk wisata  

Pariwisata di 

Kota   

Palembang  

Jumlah 

Wisatawan 

Frekuensi 

Kunjungan 

Primer Observasi 

Kuisioner  

Pengunjung 

Biro 

Perjalanan 

 

3 Menganalisis 

Posisi 

Penawaran 

dan 

Permintaan 

Wisata di 

Kawasan 

Jakabaring 

Sport City 

sebagai 

Destinasi 

Wisata 

Olahraga di 

Kota 

Palembang 

dalam 

Kuadran BCG 

(Boston 

Consulting 

Group) 

 
 

Analisis 

likert dan 

BCG 

Penawaran: 

Atraksi wisata  

Akomodasi 

wisata  

Transportasi 

wisata 

Informasi/pro

mosi wisata 

Permintaan: 

Wisatawan  

-Asal 

wisatawan 

-Kendaraan 

yang 

digunakan  

-Akomodasi 

yang 

digunakan  

-Informasi 

Wisata 

-Motif 

beriwisata 

Primer  

 

Kuisioner   

Observasi langsung  

Survei instansi 

Telaah dokumen 

Pengunjung 

Dinas 

Pariwisata 

BAPPEDA 

Biro 

perjalanan 

 



18 
 

 
 

-Frekuensi 

kunjungan 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

 

1.9 Kerangka Analisis 

Kerangka analisis pada penelitian ini terdiri dari input, proses dan output. Pada bagian 

input didasarkan pada variabel penelitian yang kemudian dari input tersebut akan dilakukan proses 

analisis dengan teknik analisis berdasarkan masing-masing variabel pada input. Kerangka 

penelitian ini akan digambarkan dalam alur  di bawah ini: 

Suatu penelitian dengan pendekatan kuantitatif akan menggunakan suatu analisis dengan 

menggunakan beberapa instrumen pendukung. Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa 

analisis dengan teknik-teknik yang telah dijelaskan diatas hingga akhirnya dapat menemukan hasil 

yang akan diuji terhadap hipotesis yang ada. Berikut adalah jenis analisis yang akan digunakan:  

a. Skala Likert  

Skala Likert merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sikap dari yang sangat 

positif ke jenjang yang sangat negatif dan menunjukkan tingkat persetujuan ataupun 

ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk 

kuesioner (Kusmayadi, 2000). Penggunaan skala Likert membutuhkan pemberian skor 

tertinggi dan terendah dari masing-masing alternatif jawaban yang diberikan oleh 

responden dalam kuesioner, karena hal ini skala Likert disebut juga sebagai summated 

ratings method. Penentuan skor tertinggi alternatif jawaban dalam penelitian ini adalah 

sebesar 5, sedangkan untuk skor terendahnya adalah 1.  

 

 

TABEL 1.4 

SKALA LIKERT 

Jawaban Skor 

Sangat Baik/ Sangat setuju 5 

Baik / Lebih dari setuju 4 

Cukup / Setuju 3 

Buruk / Tidak Setuju  2 

Sangat Buruk / Sangat Tidak setuju  1 
Sumber: Manalu, 2012 

 

b. Analisis Aspek Penawaran Wisata dari Pengunjung di Kawasan Jakabaring Sport City 

Palembang 

Analisis aspek penawaran wisata adalah analisis untuk mengidentifikasi penawaran 

wisata yang ada di wilayah studi berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun 
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sebelumnya. Setelah dilakukan analisis terhadap indikator tersebut kemudian dilakukan 

analisis skoring untuk mengetahui tingkat penawaran wisata di Kawasan Jakabaring 

Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di Kota Palembang. Berikut adalah 

skoring dan klasifikasi yang akan digunakan pada masing-masing indikator:  

 

TABEL 1.5 

SKOR ANALISIS PENAWARAN WISATA 

No Koding  Indikator Klasifikasi Skor Keterangan  

1 P1 Jenis Atraksi 

Sangat Baik 5 Atraksi yang ditampilkan lebih dari 4 atraksi 

Baik  4 Atraksi yang ditampilkan terdiri dari 3-4 

atraksi 

Cukup  3 Atraksi yang ditampilkan terdiri dari 2-3 

atraksi 

Buruk  2 Atraksi yang ditampilkan hanya 1  

Sangat Buruk  1 Tidak ada atraksi wisata  

2 P2 
Kualitas Atraksi 

Wisata 

Sangat Baik 5 Terdapat sangat banyak atraksi wisata aktif 

dan pasif 

Baik  4 Terdapat banyak atraksi wisata aktif dan pasif 

Cukup  3 Terdapat kegiatan wisata pasif dan aktif tetapi 

jumlahnya sedikit 

Buruk  2 Hanya terdapat kegiatan wisata pasif saja  

Sangat Buruk  1 Tidak terdapat kegiatan wisata apapun 

3 P3 

Kualitas 

Pelayanan 

Pariwisata  

Sangat Baik 5 SDM yang ada banyak dengan pelayanan yang 

sangat baik 

Baik  4 SDM yang ada banyak dengan pelayanan yang 

baik  

Cukup  3 SDM yang ada cukup dengan pelayanan yang 

baik 

Buruk  2 SDM yang ada kurang dengan pelayanan yang 

tidak maksimal 

Sangat Buruk  1 Tidak terdapat SDM dan tidak ada pelayanan  

4 P4 
Kondisi Obyek 

Wisata 

Sangat Baik 5 Kondisi obyek wisata sangat terawat dan 

sangat baik  

Baik  4 Kondisi obyek wisata terawat dan baik  

Cukup  3 Kondisi obyek wisata cukup terawat namun 

masih ada tempat yang perlu diperbaiki  

Buruk  2 Kondisi obyek wisata tidak terawat   

Sangat Buruk  1 Kondisi obyek wisata sangat tidak terawat dan 

rusak  

5 P5 

Ketersediaan 

Sarana 

Pendukung  

Sangat Baik 5 Jumlah dan jenis fasilitas banyak dan mudah 

dijangkau 

Baik  4 Jumlah dan jenis fasilitas cukup dan mudah 

dijangkau  

Cukup  3 Jumlah fasilitas kurang namun jenisnya cukup 

banyak atau sebaliknya  

Buruk  2 Jumlah dan jenis fasilitas kurang dan sulit 

dijangkau  

Sangat Buruk  1 Tidak tersedia fasilitas pendukung  

6 P6 
Kondisi 

Aksesibilitas 

Sangat Baik 5 Kondisi sarana dan prasarana sangat baik dan 

kapasitas memadai  

Baik  4 Kondisi sarana dan prasarana baik dan 

kapasitas memadai  
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Cukup  3 Kondisi sarana dan prasarana kurang baik dan 

kapasitas memadai, atau sebaliknya  

Buruk  2 Kondisi sarana dan prasarana kurang baik dan 

kapasitas kurang memadai  

Sangat Buruk  1 Kodisi sarana dan prasarana sangat buruk  

7 P7 Moda Angkutan  

Sangat Baik 5 Angkutan yang digunakan mudah ditemukan, 

jumlahnya banyak, murah dan aman  

Baik  4 Angkutan yang digunakan mudah ditemukan, 

jumlahnya banyak dan murah  

Cukup  3 Angkutan yang digunakan mudah ditemukan 

dan jumlahnya banyak  

Buruk  2 Angkutan sedikit jumlahnya 

Sangat Buruk  1 Angkutan tidak tersedia 

8 P8 

Ketersediaan 

Sarana 

Akomodasi  

Sangat Baik 5 Sarana akomodasi dekat dengan lokasi wisata, 

nyaman digunakan, dan terjangkau 

Baik  4 Sarana akomodasi dekat dengan lokasi dan 

nyaman digunakan  

Cukup  3 Sarana akomodasi jauh, tetapi nyaman 

digunakan  

Buruk  2 Sarana akomodasi jauh dari kawasan wisata  

Sangat Buruk  1 Sarana akomodasi tidak ada 

9 P9 Pusat Informasi 

Sangat Baik 5 Terdapat pusat informasi, sering 

menggunakannya dan sangat membantu dalam 

hal pariwisata  

Baik  4 Terdapat pusat informasi dan sering 

menggunakan jasanya  

Cukup  3 Terdapat pusat informasi tetapi pernah 

menggunakan jasanya 

Buruk  2 Terdapat pusat informasi tetapi tidak berfungsi 

secara maksimal/ jarang digunakan  

Sangat Buruk  1 Tidak terdapat pusat informasi yang jelas  
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

 

c. Analisis penawaran wisata terdiri dari 9 komponen dengan jumlah variabel total 72 variabel. 

Setiap variabel mempunya nilai T (tinggi) dengan skor 5 dan yang mempunyai nilai R 

(rendah) dengan skor 1.  Dengan jumlah variabel 72 maka jumlah maksimal adalah 360, 

jumlah minimal 72 dan nilai tengah 180. Berikut tabel analisis penawaran:  

 

 

 

TABEL 1.6 

ANALISIS PENAWARAN 

No Variabel 1 2 3 4 5 

1 Jenis Atraksi      

2 Kualitas atraksi wsiata      

3 Kualitas pelayanan 

pariwisata 

     

4 Kondisi obyek wisata      

5 Ketersediaan sarana      
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pendukung  

6 Kondisi aksesibilitas       

7 Moda angkutan      

8 Ketersediaan sarana 

akomodasi  

     

9 Pusat informasi       

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

1=   Sangat Buruk 

2= Buruk 

3= Cukup 

4=  Baik 

5= Sangat Baik  

 

d. Analisis Aspek Permintaan Wisata dari Pengunjung di Kawasan Jakabaring Sport City 

Palembang  

Analisis aspek permintaan wisata adalah analisis untuk mengidentifikasi permintaan wisata 

yang ada di wilayah studi berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun sebelumnya. 

Setelah dilakukan analisis terhadap indikator tersebut kemudian dilakukan analisis skoring 

untuk mengetahui tingkat permintaan wisata di Kawasan Jakabaring Sport City sebagai 

destinasi wisata olahraga di Kota Palembang. Berikut adalah skoring dan klasifikasi yang akan 

digunakan pada masing-masing indikator: 

  

TABEL 1.7 

SKOR DAN KRITERIA ANALISIS PERMINTAAN WISATA 

No Indikator Koding  Klasifikasi Skor Keterangan 

1 Asal Wisatawan  D1 

Mancanegara  5 

Kunjungan dari wisatawan 

mancanegara atau luar kota 

mengindikasikan jika cakupan 

wisata yang ada dikawasan ini 

sudah cukup luas 

Luar Kota, Beda 

Pulau  

4 

Luar Kota, Satu 

Pulau  

3 

Luar Kota, Satu 

Provinsi  

2 

Dalam Kota  1 

2 Jenis Pekerjaan  D2 

Atlit/ Olahragawan 5 Jenis pekerjaan pengunjung 

apabila seorang atlit akan 

mempengaruhi alasan kunjungan 

pada wilayah ini. Terutama 

dalam memanfaatkan kawasan 

ini sebagai destinasi wisata 

olahraga 

Wiraswasta  4 

Pegawai Swasta 3 

PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) 

2 

Pelajar/Mahasiswa 1 

3 Alat Angkut   D3 Trans Musi/BRT 5 Alat angkut pengunjung berupa 
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Angkutan Kota/ 

Angkot 

4 transportasi umum dapat 

menekan angka penggunaan 

pribadi pada kawasan ini Mobil  3 

Motor 2 

Jalan Kaki  1 

4 Akomodasi   D4 

Wisma Atlit  5 Akomodasi pengunjung apabila 

menginap di wisma atlit atau 

hotel/penginapan dapat 

mengindikasikan jika kawasan 

ini memiliki cakupan wisatawan 

yang cukup besar karn 

aumumnya pengunjung dari luar 

kota akan memilih kedua jenis 

akomodasi ini 

Hotel/Penginapan  4 

Rumah Singgah/ 

Homestay 

3 

Rumah Keluarga  2 

Rumah Sendiri 

1 

5 
Media Informasi 

yang Digunakan   
D5 

Internet 5 Media informasi yang disebarkan 

melalui internet dan media massa 

karna dianggap paling mudah 

apalagi diera teknologi seperti ini 

dan memiliki jangkauan yang 

sangat luas. 

Media Massa 4 

Brosur 3 

Keluarga  2 

Teman  
1 

6 
Kegiatan yang 

dilakukan  
D6 

Berolahraga  5 Kegiatan yang dilakukan 

pengunjung terutama yang 

berhubungan dengan kegiatan 

olahraga dapat mengindikasikan 

jika pemanfaatan kawasan ini 

sebagai destinasi wisata olahraga 

telah tercapai. 

Menonton 

pertandingan 

olahraga 

4 

Berwisata 3 

Kunjungan Belajar  2 

Piknik  1 

7 
Rekan 

Kunjungan 
D7 

Tim Olahraga 5 Rekan kunjungan ke kawasan ini 

bersama tim olahraga atau club 

olahraga yang diiukuti 

mengindikasikan jika 

pengunjung tersebut akan 

memanfaatkan fasilitas olahraga 

di kawasan ini. 

Keluarga 4 

Rekan Kerja 3 

Teman 2 

Sendiri  
1 

8 
Alasan 

Berkunjung   
D8 

Ingin memanfaatkan 

fasilitas olahraga 

yang ada  

5 

Alasan berkunjung yang 

berhubungan dengan kegiatan 

olahraga terutama dalam hal 

pemanfaatan sarana, dukungan 

terhadap pemain dan nostalgia 

wisata merupakan 3 komponen 

dari wisata olahraga / sport 

tourism 

Menonton 

pertandingan 

olahraga  

4 

Bernostalgia dengan 

kawasan olahraga 

3 

Kenyamanan dan 

keindahan kawasan  

2 

Dekat dengan tempat 

tinggal 

1 

9 
Frekuensi 

Kunjungan  
D9 

>6 kali  5 
Frekuensi kunjungan yang tinggi 

mengindikasikan jika kawasan 

ini sudah sangat menarik untuk 

dikunjungi 

4-5 kali  4 

2-3 kali  3 

1 kali  2 

Tidak Pernah  1 

10 

Persepsi 

Pengunjung 

terhadap 

Kawasan 

D10 

Sangat Cocok 5 Presepsi pengunjung terhadap 

Kawasan Jakabaring Sport City 

sebagai destinasi wisata olahraga 

dapat menjadi bahan acuan 

Cocok  4 

Ragu-ragu  3 

Tidak Cocok  2 
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Jakabaring Sport 

City sebagai 

Destinasi Wisata 

Olahraga   

Sangat Tidak Cocok  

1 dalam peningkatan kualitas 

kawasan ini. 

11 

Ketertarikan 

Pengunjung 

untuk Mencoba 

Fasilitas 

Olahraga di 

Kawasan 

Jakabaring Sport 

City  

D11 

Sangat Tertarik 5 

Tingkat ketertarikan pengunjung 

dalam mencoba fasilitas olahraga 

dikawasan ini akan menguatkan 

citra kawasan menjadi destinasi 

wisata olahraga 

Tertarik  4 

Ragu-ragu 3 

Tidak Tertarik 2 

Sangat Tidak Tertarik  

1 

12 

Frekuensi  

Pemanfaatan 

Fasilitas 

Olahraga Oleh 

Pengunjung di 

Kawasan 

Jakabaring Sport 

City  

D12 

>6 kali  5 

Frekuensi pemanfaatan  fasilitas 

olahraga yang tinggi 

mengindikasikan jika kawasan 

ini sudah sangat dimanfaatkan 

menjadi kawasan wisata 

olahraga. 

4-5 kali  4 

2-3 kali  3 

1 kali  2 

Tidak Pernah  

1 

13 

Keinginan 

Untuk Datang 

kembali 

D13 

Sangat Ingin  5 
Keinginan untuk datang kembali 

mengindikasikan jika persepsi 

pengunjung terhadap kawasan ini 

sudah sangat baik. 

Ingin 4 

Ragu-ragu  3 

Tidak Ingin 2 

Sangat Tidak Ingin 1 

14 

Frekuensi 

Partisipasi 

Pengunjung 

pada Kegiatan 

Olahraga di 

Kawasan 

Jakabaring Sport 

City  

D14 

>6 kali  5 
Frekuensi partisipasi pengunjung 

pada kegiatan olahraga di 

kawasan ini yang tinggi 

mengindikasikan jika kawasan 

ini sudah sangat dimanfaatkan 

menjadi kawasan wisata 

olahraga. 

4-5 kali  4 

2-3 kali  3 

1 kali  2 

Tidak Pernah  

1 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

 

e. Analisis permintaan wisata terdiri dari 14  variabel. Setiap variabel mempunya nilai T 

(tinggi) dengan skor 5 dan yang mempunyai nilai R (rendah) dengan skor 1.  Dengan jumlah 

variabel 14 maka jumlah maksimal adalah 70, jumlah minimal 14 dan nilai tengah 35. 

   

TABEL 1.8 

ANALISIS PERMINTAAN 

No Variabel 1 2 3 4 5 

1 Asal wisatawan       

2 Tingkat Pendidikan      

3 Alat angkut      

4 Media informasi yang 

digunakan 
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5 Akomodasi      

6 Alasan berwisata      

7 Frekuensi kunjungan      

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

 

Keterangan :  

1=    Sangat Buruk 

2= Buruk 

3= Cukup 

4=  Baik 

5= Sangat Baik  

 

f. Analisis Posisi Penawaran dan Permintaan Wisata di Kawasan Jakabaring Sport City sebagai 

Destinasi Wisata Olahraga di Kota Palembang dalam Kuadran BCG (Boston Consulting 

Group). 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi penawaran dan permintaan wisata yang ada 

di Kawasan Jakbaaring Sport City dengan cara memberikan nilai pada setiap jawaban dari 

pertanyaan pada setiap aspek penawaran dan permintaan dengan menggunakan skala likert. 

Apabila sudah diketahui jumlah masing-masing dari analisis penawaran dan permintaan 

maka terbentuklah posisi koordinat yang terdiri dari x dan y seperti  rumus dibawah ini: 

( x,y) = ( Jumlah analisis penawaran, Jumlah analisis permintaan)  

 

 

Sumber: Healey (2013) 

Gambar I.4 

Kuadran BCG 
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1.10 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu akan dijelaskan lebih lanjut 

sebagai berikut.  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan merupakan bab awal yang membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penilitan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka pikir, 

metodelogi penulisan hingga sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENAWARAN DAN PERMINTAAN KAWASAN 

JAKABARING PALEMBANG SEBAGAI DESTINASI WISATA OLAHRAGA 

Bab kajian literatur merupakan bab hasil kajian dari berbagai literatur yang digunakan 

untuk mendukung penelitian ini. Pada bab ini, terdapat beberapa literatur mengenai 

elemen-elemen pariwisata dan pariwisata olahraga.   

BAB III JAKABARING SPORT CITY  

Pada bab gambaran umum akan dijabarkan tentang Kawasan Jakabaring Sport City 

Palembang.  

BAB IV ANALISIS PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI KAWASAN 

JAKABARING SPORT CITY SEBAGAI DESTINASI WISATA OLAHRAGA DI 

KOTA PALEMBANG  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisis yang dilakukan guna mengkaji penawaran 

dan permintaan di Kawasan Jakabaring Sport City sebagai destinasi wisata olahraga di 

Kota Palembang. Analisis pada bab ini berupa analisis penaawaran dan permintaan baiik 

dari sisi pengunjung maupun biro perjalan di Kota Palembang. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi temuan studi, kesimpulan dari hasil studi, keterbatasan studi dan 

rekomendasi yang dapat digunakan sebagai studi lanjutan.  

 


