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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah. Tak hanya 

kekayaan alamnya yang melimpah, kebudayaan di Indonesia pun sangat 

beragam. Setiap daerah memiliki budaya dan pesona alam yang menjadikan 

negeri ini semakin berwarna. Kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya melalui bidang pariwisata. 

Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat menyebabkan 

meningkatnya konsumsi barang dan jasa, salah satunya adalah jasa perjalanan 

wisata yang ditawarkan oleh industri pariwisata dewasa ini. Dorongan orang 

untuk melakukan perjalanan timbul karena kepentingan ekonomi, sosial, 

kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain atau hanya 

sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk belajar (Yoeti, 

1982).  

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 

bagi Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan sektor pariwisata  

dapat mendatangkan devisa lebih besar bagi negara. Disamping 

mendatangkan devisa bagi negara, juga membuka lapangan usaha baru, 

memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

terutama yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. 
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 Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur 

yang memiliki 12 wilayah kecamatan. Setiap kecamatan memiliki obyek 

wisata andalan yang menarik dan layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. 

Pacitan diberi julukan sebagai Kota Pariwisata atau Kota 1001 Goa, karena 

Pacitan menyimpan berjuta keindahan alam yang sangat luar biasa. Adapun 

obyek wisata yang berada di kabupaten Pacitan antara lain yaitu : 

1.   Goa Gong  ( Desa Bomo, Kecamatan Punung) 

2. Goa Tabuhan  ( Kecamatan Punung) 

3. Pantai Buyutan  ( Kecamatan Donorojo) 

4. Pantai Taman  ( Desa Hadiwarno, Kecamatan Nadirojo) 

5. Pantai Teleng Ria  ( Kecamatan Pacitan) 

6. Pantai Srau  ( Desa Candi, Kecamatan Pringkuku) 

7. Pantai Soge  ( Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo) 

8. Pantai Klayar  ( Kecamatan Donorojo) 

9. Pantai Watukarung  ( Kecamatan  Pringkuku) 

10. Pantai Banyu Tibo  ( Desa Widoro, Kecamatan Donorojo) 

11. Pantai Ngiroboyo  ( Desa Dersono, Kabupaten Pringkuku) 

12. Pemandian Air Hangat Tirto Husodo ( Desa Karangrejo, Kecamatan 

Arjosari) 

Kabupaten  Pacitan mempunyai peluang yang cukup prospektif untuk 

dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu bersaing dengan 

pariwisata di daerah lain. Hal ini cukup beralasan karena obyek wisata yang 

ada cukup beragam dan mempunyai ciri khusus dan nilai lebih dibanding 
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dengan daerah lain. Manajemen yang baik dalam pengelolaan obyek-obyek 

wisata di kabupaten Pacitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui 

dinas pariwisata dan masyarakat semakin membuat kabupaten Pacitan layak 

untuk dikunjungi dan menjadi daerah tujuan wisata.  

 Dengan dibangunnya jalur lintas selatan (JLS) yang melewati 

kecamatan Ngadirojo, Jetak, Sudimoro dan Pacitan maka akses menuju 

tempat wisata yang mempunyai potensi cukup besar sudah mulai terbuka, 

sehingga kendala di bidang akses jalan dan transportasi bisa diatasi. Dengan 

potensi wisata yang sangat bagus diharapkan minat wisatawan untuk datang 

ke Pacitan semakin besar. Dalam hal ini wisatawan merupakan sumber 

pendapatan yang secara langsung dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu 

obyek wisata. Semakin banyak wisatawan yang datang maka semakin 

terkenal obyek wisata, hal tersebut tentunya akan membawa nama besar 

daerah. Dengan terkenalnya daerah tersebut, maka akan bertambah kegiatan 

masyarakat untuk menjamu dan menyediakan kebutuhan wisatawan. 

 Dalam usaha pengelolaan pariwisata, yang perlu diperhatikan adalah 

mengerti dan memahami keinginan para wisatawan selaku pembeli atau 

pemakai jasa pariwisata, sehingga mereka semakin tertarik dan semakin 

banyak yang berkunjung ke obyek wisata yang berada di kabupaten Pacitan. 

Dari sekian banyak obyek wisata yang ada di kabupaten Pacitan, penulis 

memfokuskan lokasi penelitian pada obyek wisata goa Gong, pemandian air 

hangat dan pantai Teleng Ria dengan pertimbangan ketiga lokasi tersebut 

paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Dari latar belakang masalah 
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diatas maka penulis mengangkat judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Wisatawan Melakukan Kunjungan ke Obyek Wisata di Kabupaten Pacitan 

Tahun 2014 ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor asal wisatawan, biaya transportasi, pendapatan 

dan umur wisatawan mempengaruhi wisatawan berkunjung ke obyek 

wisata di kabupaten Pacitan tahun 2014? 

2. Bagaimana tanggapan wisatawan mengenai obyek wisata goa Gong, 

pemandian air hangat dan pantai Teleng Ria di kabupaten Pacitan ? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh asal wisatawan, biaya transportasi, pendapatan 

dan umur wisatawan terhadap kunjungan wisatawan ke obyek wisata di 

kabupaten Pacitan tahun 2014. 

2. Menganalisis respon wisatawan mengenai obyek wisata goa Gong, 

pemandian air hangat dan pantai Teleng Ria di kabupaten Pacitan. 
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C. Manfaat Penelirian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Memberi masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Pacitan mengenai 

pengelolaan obyek wisata di kabupaten Pacitan. 

2. Memberi masukan bagi dinas pariwisata dalam mengembangkan 

industri pariwisata, sehingga lebih banyak memberi manfaat serta 

dampak positif  dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. 

3. Memberi masukan bagi dinas pendapatan daerah kabupaten Pacitan 

dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.  

4. Dapat membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar sehingga dapat 

menambah sumber pendapatan.   

5. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait di masa yang 

akan datang. 

 

D. Metode Analisis Data 

Guna menganalisis pengaruh asal wisatawan, biaya transportasi, 

pendapatan dan umur wisatawan terhadap frekuensi kunjungan obyek wisata 

di kabupaten Pacitan digunakan analisis regresi linier berganda metode 

ordinary least squares (OLS), replikasi dari jurnal “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Di Pantai Cahaya, Weleri 

Kabupaten Kendal” (2014) yang formulasinya sebagai berikut :  

Y =                             
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Keterangan : 

Y    = Frekuensi Kunjungan Wisatawan (kali) 

       = Asal Wisatawan  

      Untuk   = 0        lokal  

                   = 1        luar kota  

      =  Biaya Transportasi (Rp) 

          = Pendapatan (Rp) 

      = Umur Wisatawan (tahun) 

       = Koefisien Regresi  

     = Konstanta  

    = Variabel Pengganggu 

                   Selanjutnya guna menganalisis respon wisatawan mengenai obyek 

wisata di kabupaten Pacitan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, 

wawancara dan penyebaran kuesioner. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 

2001:3) metode diskriptif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu Arikunto (1998:54) 

menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu 

variabel, gejala atau keadaan.  

Sementara itu tujuan penelitian kualitatif menurut Nasution (1996:8) 

adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis data dan informasi yang 
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dikumpulkan. Metode deskriptif menurut Nazir (1999:63) adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. 

Whitney (Nazir, 1999:63) menyebutkan bahwa metode deskriptif 

adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

 

E. Sistematika Penulisan 

          Agar penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah 

pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab  I PENDAHULUAN 

          Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

manfaat dan tujuan serta sistematika penulisan penelitian. 

Bab II LANDASAN TEORI  

         Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar 

teoritis penelitian, pengertian tentang pariwisata dan wisatawan, jenis 
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pariwisata dampak sektor pariwisata, penelitian terdahulu dan uraian hipotesis 

dalam penelitian ini. 

Bab III METODE PENELITIAN 

         Dalam bab ini menguraiakan tentang variable penelitian dan 

Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data yang diguanakan dalam 

penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta 

uraian tentang metode analisis yang digunakan.  

Bab IV PEMBAHASAN 

         Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, Analisis 

data yang menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan 

teknik analisis yang digunakan, dalam bab ini juga akan diuraikan interpertasi 

hasil. 

Bab V PENUTUP 

         Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat 

simpulan,dan saran. 

 

 


