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ABSTRAK 
 
 

 Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah 
wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan Daerah Tujuan 
Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Sektor 
industri pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah, 
maka Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi 
pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui 
terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah. Salah satu 
terobosan yang dimaksud adalah dengan peningkatan kualitas dan obyek-obyek 
kepariwisataan yang baru di Kota Yogyakarta. Hal ini akan mendorong meningkatnya 
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga akan 
meningkatkan penerimaan daerah terutama retribusi obyek wisata dan juga akan 
mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya. 
 Salah satu Kawasan wisata yang ada di Yogyakarta adalah Malioboro. 
Perkembangan Kawasan Malioboro sangat pesat dan mempunyai daya tarik tersendiri. 
Saat ini Malioboro menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Yogyakarta. Keberhasilan 
perkembangan Kawasan Malioboro membawa dampak bagi perkembangan masyarakat 
sekitar. Kampung Ketandan adalah salah satu kampung yang berada di Kawasan 
Malioboro.  
 Berdasarkan identifikasi permasalahan dan dampak pariwisata yang 
ditimbulkan terhadap masyarakat di daerah tujuan wisata, dan dengan perkembangan 
Kawasan Wisata Malioboro, maka muncul permasalahan pokok terhadap Bagaimanakah 
dampak ekonomi, dampak sosial fan dampak lingkungan perkembangan Kawasan Wisata 
Malioboro terhadap masyarakat Kampung Ketandan? 
 Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lingkungan perkembangan kawasan Wisata 
Malioboro terhadap masyarakat Kampung Ketandan. Untuk mencapai tujuan penelitian 
maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif 
kuantitatif. 
 Analisis yang dilakukan akan meliputi perkembangan aktivita Wisata Maliboro, 
analisa perkembangan Wisata Malioboro terhadap ekonomi masyarakat Kampung 
Ketandan, analisa dampak perkembangan aktivitas Malioboro terhadap sosial masyarakat 
Kampung Ketandan dan  analisa perkembangan aktivitas wisata Malioboro terhadap 
perkembangan lingkungan masyarakat Kampung Ketandan.  
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dampak ekonomi, sosial dan 
lingkungan di Ketandan ada yang positif dan ada yang negatif. 
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