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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya revitalisasi kawasan Malioboro 

terhadap kepuasan wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

revitalisasi kawasan Malioboro terhadap kepuasan wisatawan di Yogyakarta. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini 

adalah para wisatawan yang berkunjung di kawasan Malioboro pada periode Februari 2017. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik insidental sampling atau pengambilan 

sampel secara kebetulan. Sampel dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung di 

kawasan Malioboro pada periode Februari 2017 sebanyak 50 responden. Uji validitas 

menggunakan teknik korelasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan rumus 

cronbrach alpha. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara revitalisasi kawasan 

Malioboro terhadap kepuasan wisatawan di Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai thitung 

> ttabel  (10,63 > 2,01063); signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), hal ini berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

antara revitalisasi kawasan Malioboro terhadap kepuasan wisatawan di Yogyakarta. Hasil uji 

R
2 

(R square) pada penelitian ini diperoleh nilai R
2 

sebesar sebesar 0,702. Hal ini 

menunjukkan bahwa keputusan berwisata dipengaruhi oleh variabel revitalisasi kawasan 

Malioboro sebesar 70,2% sedangkan sisanya 29,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. Artinya, masih terdapat variabel lainnya yang dapat 

mempengaruhi kepuasan wisatawan. 

 

Kata Kunci: Revitalisasi, Kawasan, Malioboro, Kepuasan Wisatawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Revitalisasi Kawasan adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali 

kawasan yang cenderung mati, dan mengembangkan kawasan untuk 

menemukan kembali potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat 

memberikan peningkatan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berdampak 

pada kualitas kehidupan masyarakat. Revitalisasi kawasan bertujuan untuk 

meningkatkan vitalitas kawasan lama melalui program usulan dan 

pelaksanaan yang mampu menciptakan kualitas ruang publik dan kepuasan 

wisatawan. 

Kehidupan manusia dalam konteknya sebagai pengguna suatu 

kawasan membutuhkan suatu kepuasan dan kenyamanan baik dari segi sosial, 

biologis, psikologis maupun fisik maka dari itu dibutuhkan ruang publik yang 

berkualitas. Kawasan yang berkualitas merupakan kawasan yang mampu 

merespon kebutuhan manusia dari berbagai aspek dan sendi kehidupan. 

Sedangkan peningkatan kepuasan wisatawan sangat diharapkan dalam 

petumbuhan nilai pada kawasan sehingga memberikan manfaat atas kebijakan 

revitaliasasi suatu kawasan. 

Program revitalisasi kawasan di Indonesia dimulai pada tahun 2001 

yang merupakan salah satu bentuk program yang berkelanjutan oleh 
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Pemerintah Pusat yaitu Departemen Pekerjaan Umum dalam bentuk dana 

stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanan program penataan 

revitalisasi kawasan didasarkan pada hasil bantuan teknis yang menyangkut 

perencanaan fisik penataan kawasan, rencana pembiayaan, pembangunan 

fisik, rencana pengembangan ekonomi lokal, rencana pengembangan 

kelembagaan pengelola pasca proyek. Salah satu kawasan di kota Yogyakarta  

yang telah di revitalisasi yaitu kawasan Malioboro. 

Malioboro merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi 

wisatawan asing maupun domestik. Oleh karena itu, tidak heran jika hamper 

setiap hari Malioboro tidak pernah sepi dari pengunjung. Terlebih pada hari-

hari tertentu, seperti hari libur, pengunjung Malioboro lebih banyak dari pada 

hari-hari biasa. Jika hari-hari biasa jumlah kunjungan rata-rata 60 ribu hingga 

80 ribu orang, ketika libur tiba jumlah pengunjung mencapai 130 ribu orang 

pengunjung. Selain itu, omset penjualan para pedagang di sepanjang jalan 

Malioboro pada hari libur meningkat 30 persen dari pada hari-hari biasa. 

Kawasan Malioboro menawarkan wisata belanja, kuliner, budaya,hingga 

nostalgia yang didukung oleh fasilitas yang cukup lengkap serta kemudahan 

aksesibilitas setelah dilakukannya program kerja revitalisasi. 

Menurut Muhammad Mansur Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-

ESDM, pekerjaan revitalisasi kawasan Malioboro dibagi dalam empat tahap, 

pada tahap I pekerjaan fisik dimulai dari sisi timur depan Hotel Inna Garuda ke 

selatan tepat Pasar Bringharjo, seluruh PKL di depan Hotel Inna Garuda sampai ke 
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selatan Pasar Beringharjo dipindahkan sementara, pemindahan PKL ini untuk 

memperlancar pekerjaan fisik. Pekerjaan fisik pada tahap I telah selesai dilakukan  

pada tahun 2016. Pada tahap II pedestrian sisi timur yang akan direvitalisasi dimulai 

dari Pasar Beringharjo-Benteng Verdeberg - Monumen Sebelas Maret atau Titik Nol, 

di sisi barat dimulai dari Ngejaman sampai Titik Nol serta pembangunan toilet 

underground di depan Kantor Bank Indonesia.  revitalisasi Malioboro tahap II akan 

dimulai Bulan Maret atau April 2017 dengan anggaran mencapai Rp17 miliar . 

Anggaran tersebut  lebih sedikit dibanding tahap I yang mencapai Rp23,7 miliar. 

Selanjutnya untuk tahap ke III pekerjaan di jalur pejalan kaki sisi barat Malioboro 

dari depan Hotel Inna Garuda sampai Ngejaman serta pembanguan underpass 

penyeberangan dari Taman Parkir Senopati ke Taman Pintar yang rencana dilakukan 

pada tahun 2018,  Sedangkan tahap IV dilakukan pada 2019 berupa penataan jalan 

Pangarukan dan Margo Utomo sisi barat dan timur. Pekerjaan fisik yang telah selesai 

digarap yaitu pada tahap I tahun 2016. 

Pekerjaan fisik revitalisasi sisi timur Malioboro akan bersamaan dengan 

pekerjaan fisik pembangunan toilet mewah bawah tanah di kawasan Malioboro yang 

dikerjakan secara pararel. Anggaran revitalisasi pedestrian Kawasan Malioboro 

sekitar Rp.16 sampai 17 Miliar, sedangkan anggaran untuk toilet bawah tanah sekitar 

Rp. 5 sampai 6 miliar. Langkah pertama dalam persiapan pekerjaan fisik sisi timur 

Malioboro yaitu melakukan pendekatan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di area 

tersebut. Dalam waktu dekat DPUP-ESDM DIY akan berdialog dengan paguyuban 

PKL bersama UPT Malioboro dan Pemkot Yogyakarta dengan  harapan dalam dialog 

tersebut tidak muncul gejolak sehingga pembangunan bisa terlaksana sesuai harapan. 
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Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta implementasi revitalisasi 

kawasan Malioboro bisa lebih cepat satu tahun dibanding yang direncanakan DPUP-

ESDM yang menjadwalkan tuntas 2019.  

Implementasi revitalisasi kawasan wisata Malioboro yang dibagi 

berdasarkan empat tahap, yakni tahap I telah dilakukan tahun 2016, tahap ke 

II yang direnvakan bulan Maret atau April 2017, serta tahap ke III dan IV 

pada tahun 2018 – 2019, dengan harapan dalam kurun waktu mendatang 

penataan kawasan Malioboro akan terlihat, sehingga konsep dan desain yang 

telah disusun benar-benar direalisasikan dilapangan secara bertahap. Kondisi 

eksisting Kawasan Malioboro saat ini sudah tersedianya fasilitas street 

furniture seperti tempat duduk untuk wisatawan, penataan pedestrian, relokasi 

tempat parkir dan tersedianya tempat sampah yang cukup banyak akan tetapi 

masih terdapat lingkungan kawasan yang dipenuhi oleh daun-daun pohon 

yang gugur. diharapkan dengan terealisasinya pekerjaan fisik revitalisasi 

kawasan Malioboro dapat meningkatkan serta memberikan pengaruh terhadap 

kepuasan wisatawan. karena mengingat kepuasan wisatawan adalah prioritas 

utama dalam mencapai target yang telah ditentukan. 

Kepuasan wisatawan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan produk atau jasa yang dirasakan setelah pemakaian dengan 

harapan sebelumnya terhadap produk atau jasa tersebut. Sesuatu dikatakan 

puas, apabila hasil (produk atau jasa) kenyataan yang diterima melebihi yang 
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diharapkan, dan dikatakan tidak memuaskan bila hasil yang diterima tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam usaha mencapai suatu keunggulan dalam industri pariwisata 

adalah dengan memperoleh banyak pengunjung dan bisa mengungguli 

pesaing. Untuk itulah setiap orang yang terkait di dalamnya dituntut agar 

dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik, yang memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan wisatawan secara maksimal. Beberapa faktor untuk 

mengukur tingkat kepuasan wisatawan adalah objek wisata itu sendiri, atraksi 

wisata yang ada di dalamnya, kenyamanan wisatawan selama berada di lokasi, 

keterjangkauan lokasi, fasilitas pendukung yang tersedia di lokasi dan 

lingkungan di sekitar lokasi wisata.  

Dengan adanya fasilitas  yang baik di dalam suatu usaha pariwisata, 

akan menciptakan kepuasan bagi wisatawannya. Wisatawan yang merasa 

benar-benar puas akan kembali bahkan memberikan rekomendasi kepada 

orang lain untuk berkunjung. Namun apabila wisatawan tidak merasa puas 

dari objek wisata tersebut, maka mereka akan meninggalkannya dengan 

membawa kesan yang kurang baik. Dalam jangka panjang hal tersebut akan 

menyebabkan penurunan jumlah kunjungan yang dapat merugikan objek 

wisata itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas objek wisata tersebut agar wisatawan bisa memperoleh 

apa yang diharapkan bahkan lebih. 
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Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Revitalisasi 

Kawasan Malioboro Terhadap Kepuasan Wistawan di Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh revitalisasi kawasan 

Malioboro terhadap kepuasan wisatawan? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukakan untuk mempermudah penulis dalam 

melakukan suatu penelitian dengan arah dan maksud yang jelas dan juga tidak 

keluar dari kontek penelitian yang dimaksud. Adapun batasan masalahnya 

yaitu pengaruh revitalisasi kawasan malioboro terhadap kepuasan wisatawan 

di Yogyakarta. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan untuk mengetahui pengaruh 

revitalisasi kawasan Malioboro terhadap kepuasan wisatawan. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah adanya penelitian yang 

diperoleh penulis adalah sebagai berikut :  

1. Bagi pengelola kawasan Malioboro, hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan dan masukan kepada para pemerintah Kota 
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Yogyakarta dalam penataan dan pengelolaan  kawasan Malioboro lebih 

baik lagi. 

2. Bagi Institusi AMPTA, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian 

lebih lanjut mengenai penataan suatu kawasan wisata, terutama mengenai 

kebijakan pemerintah di sektor pariwisata. 

3. Bagi peneliti tulisan ini dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 
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