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BAB I PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, semua aspek kehidupan berkembang dan bertambah 

pesat seiring kebutuhan hidup manusia dalam hal ini khususnya yaitu hiburan. Terdapat 

berbagai macam kegiatan dan tempat yang dapat dijadikan sarana hiburan bagi manusia 

yaitu wisata. Menurut UU RI no. 10 Tahun 2009, wisata adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Terdapat berbagai macam 

tempat wisata di Indonesia sebagai contoh yaitu desa wisata yang banyak tersebar di 

negara – negara Asia.  

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Desa Wisata merupakan suatu 

kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan 

keaslian pedesaaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, 

keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau 

kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk 

dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, 

makanan-minuman, cindera-mata, dan kebutuhan wisata lainnya. Salah satu desa 

wisata yang memiliki daya tarik unik yaitu Desa Melikan yang terdapat di Kecamatan 

Wedi, Kabupaten Klaten. Desa Melikan merupakan suatu desa yang memiliki 10 dusun, 

36 RT dan 15 RW. Desa Melikan ditetapkan sebagai desa wisata karena daya tariknya 

dibidang industri kerajinan gerabah yang merupakan ciri khas dari desa tersebut sejak 

dahulu kala.  

Mayoritas penduduk di Desa Melikan memiliki usaha dibidang industri gerabah 

dan menekuni pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian utama maupun 

sampingan. Keterampilan membuat gerabah ini diwariskan oleh nenek moyang 

penduduk Desa Melikan terdahulu dan dilestarikan hingga sekarang. Seiring dengan 

berjalannya waktu, Desa Melikan semakin mengembangkan potensi wisata dengan 

daya tariknya sebagai desa gerabah sehingga menarik pengunjung atau wisatawan baik 

dalam kota maupun luar kota untuk berkunjung. Banyaknya wisatawan yang berkunjung 

dan tertarik dengan objek wisata Desa Melikan menjadikan suatu perubahan bagi 

kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat Desa Melikan. Perubahan tersebut 
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dapat ditinjau melalui perekonomian dan kondisi sosial masyarakat yang terus 

mengalami kemajuan.  

Maka dari itu, diperlukan suatu penelitian yang mengkaji tentang analisis 

pengaruh desa wisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa 

Melikan. Setelah itu akan diketahui pengaruh status desa wisata gerabah terhadap 

kondisi sosial dan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat ataupun pemerintah 

desa diharapkan dapat terus mengembangkan potensi – potensi yang terdapat di Desa 

Wisata Gerabah Melikan agar dapat memajukan pariwisata di Kabupaten Klaten 

khususnya Kecamatan Wedi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkembangan Desa Melikan sebagai desa wisata secara tidak langsung turut 

merubah kehidupan masyarakat lokal yang terlibat langsung didalamnya. Perubahan 

yang dimaksudkan yaitu perubahan dalam hal perilaku sehari – hari, bahasa, 

keterampilan, taraf hidup, maupun perubahan dalam hal perekonomian. Dalam hal 

perekonomian perubahan dapat dilihat melalui pekerjaan utama maupun pekerjaan 

sampingan masyarakat, pendapatan perbulan, dan pengeluaran masyarakat perbulan. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mengkaji tentang pengaruh desa 

wisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Melikan serta berapa 

besarnya pengaruh tersebut bagi kehidupan warga.  

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari proyek akhir ini, sedangkan 

sasaran merupakan langkah – langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditentukan. 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari laporan proyek akhir ini yaitu untuk mengetahui pengaruh desa 

wisata gerabah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Melikan. 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan laporan proyek akhir yang 

dirumuskan untuk mencapai tujuan yaitu sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi sejarah terbentuknya Desa Wisata Gerabah Melikan 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi Desa Wisata Gerabah Melikan 

c. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sosial masyarakat Desa Melikan 
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d. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi ekonomi masyarakat di Desa 

Melikan 

e. Menganalisis pengaruh desa wisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat Desa Melikan 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada laporan proyek akhir ini yaitu ruang 

lingkup wilayah makro dan mikro, ruang lingkup materi dan ruang lingkup substansional. 

Berikut merupakan rincian dari hal diatas yaitu : 

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial 

Desa Melikan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten yang memiliki 10 Dusun, 15 RW dan 36 RT. Desa Melikan 

memiliki wilayah seluas 167.6280 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 3600 jiwa. 

Secara administrasi, Desa Melikan berbatasan dengan beberapa desa yaitu : 

Utara : Desa Brangkal 

Timur : Desa Paseban 

Selatan : Desa Kadilanggon, Desa Kaligayam 

Barat : Desa Pacing 

(Peta Administrasi Desa Melikan dapat dilihat di Gambar 1.1 halaman 7) 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penyusunan laporan proyek akhir ini meliputi : 

a) Desa Wisata 

Hal – hal yang dibahas pada pada desa wisata yaitu sejarah terbentuknya 

desa wisata, objek desa wisata, elemen – elemen desa wisata, dan 

perkembangan desa wisata serta kondisi eksisting desa wisata. 

b) Sosial dan Budaya 

Adapun hal – hal yang dibahas pada aspek sosial budaya yaitu mengenai 

adat istiadat, perilaku atau kegiatan, organisasi dan kelembagaan sehingga 

dapat diketahui kebiasaan hidup masyarakat dan keadaan sosial budaya 

Desa Melikan. 

c) Ekonomi 

Aspek ekonomi membahas mengenai pendapatan perkapita daerah, 

pendapatan dan pengeluaran masyarakat, industri gerabah, tenaga kerja, 

kunjungan wisatawan dan perdagangan dan jasa. 
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d) Analisis  Cross Tab 

Analisis cross tab  merupakan analisis tabulasi silang yang digunakan 

sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh desa wisata terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 
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1.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2019 

Latar Belakang 

Perkembangan Desa Wisata Gerabah Melikan menimbulkan beberapa perubahan terhadap kondisi masyarakat khususnya terhadap kondisi 
sosial masyarakat Desa Melikan 

Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh status desa wisata gerabah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 
Desa Melikan. 

 

Sasaran 

a. Mengidentifikasi sejarah terbentuknya Desa Wisata Gerabah Melikan 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi Desa Wisata Gerabah Melikan 

c. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sosial masyarakat Desa Melikan 

d. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi ekonomi masyarakat di Desa Melikan 

e. Menganalisis pengaruh desa wisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

Primer Sekunder 

Pengumpulan 

Data  
Bappeda 
BPS 
Profil Desa 
Monografi Desa 
 

Observasi 
Kuesioner 
Wawancara 

Identifikasi sejarah Desa 

WIsata Gerabah 

Analisis GIS dan Identifikasi 

kondisi Desa Wisata  

Analisis deskriptif 

identifikasi kondisi sosial 

masyarakat Desa Melikan 

Identifikasi kondisi ekonomi 

masyarakat Desa Melikan 

Analisis Crosstab 

Pengaruh  Desa Wisata Gerabah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Desa Melikan 

INPUT 

OUTPUT 

PROSES 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan proyek akhir ini maka disusunlah 

sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada pada proyek akhir terdiri dari 4 bab dengan 

rinciannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, ruang lingkup 

spasial dan ruang lingkup materi, kerangka pikir, kerangka analisis dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR DAN METODE ANALISIS PENGARUH DESA WISATA 

TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MELIKAN 

Bab ini berisi kajian literatur yang sudah direview dan dasar-dasar hukum dalam melakukan 

analisis serta pembahasan mengenai pariwisata, desa wisata, serta dampak sosial budaya. 

Selain itu juga membahasa mengenai metode yang akan dilakukan serta proses penyusunan 

laporan akhir. 

BAB III GAMBARAN UMUM DESA WISATA MELIKAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Desa Melikan yang didapatkan melalui 

pengolahan data dan telaah dokumen. Adapun aspek aspek yang dibahas yaitu penggunaan 

lahan, infrastruktur, demografi, ekonomi dan sosial budaya 

BAB IV PENGARUH DESA WISATA TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI 

MASYARAKAT DESA MELIKAN 

Bab ini, berisi tentang pengolahan data, analisis data serta penyajian data mengenai 

pengaruh desa wisata terhadap kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat serta besarnya 

pengaruh tersebut mulai dari perilaku masyarakat sampai pendapatan masyarakat Desa 

Melikan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka dan lampiran yang berisi hasil 

dokumentasi, wawancara dan kuesioner. 
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Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031 

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Desa Melikan


