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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam era globalisasi saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu industri 

terbesar dan terkuat di dunia, karena sektor pariwisata merupakan penyumbang 

yang cukup besar terhadap pemasukan pendapatan terutama dalam hal 

perekonomian masyarakat dan negara. Kegiatan pariwisata sudah menjadi bagian 

dari kehidupan masyarakat yang ada di kota sampai pada masyarakat yang ada di 

desa.  

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai 

multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor 

pariwisata  menyangkut  aspek  sosial  budaya,  ekonomi,  dan  politik  

(Spillane,1987:14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa 

penyelenggaraan   kepariwisataan   ditujukan   untuk   meningkatkan   pendapatan 

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, 

memperluas   dan   memeratakan   kesempatan   berusaha   dan   lapangan   kerja, 

mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan  dan mendayagunakan  obyek 

dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan 

mempererat persahabatan antar bangsa. Negara Indonesia harus siap dan 

memperhatikan sektor pariwisata agar selalu dikembangkan untuk memberikan 

dampak yang positif terutama dalam pemasukan pendapatan, dan perekonomian 

negara. 
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Pemerintah daerah perlu memperhatikan lebih jauh lagi tentang bagaimana 

menerapkan strategi pengembangan yang tepat pada sektor pariwisata masing – 

masing daerah guna menunjang dan memaksimalkan pemasukan pendapatan asli 

daerah (PAD). Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada 

jumlah wisatawan yang datang. Oleh karena itu harus ditunjang dengan 

peningkatan pemanfaatan daerah wisata sehingga industri pariwisata akan 

berkembang dengan baik. Kabupaten Sragen mempunyai potensi pariwisata yang 

cukup bagus untuk dikembangkan. Menurut data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

dan Pemuda Olahraga Kabupaten Sragen memiliki 4 sentra wisata yaitu :  

1. Museum Purbakala Sangiran (Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe). 

2. Pemandian Air Panas Bayanan (Desa Jambean Kecamatan Sambirejo). 

3. Kolam Renang Kartika ( Desa Kroyo Kecamatan Karangmalang) 

4. Gunung Kemukus ( Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang ) 

Keempat sentra wisata diatas masing – masing memiliki keunggulan dan keunikan 

yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, khususnya obyek wisata 

museum Sangiran yang mempunyai keistimewaan sebagai salah satu obyek 

pariwisata yang sudah diakui salah satu badan organisasi dunia yaitu UNESCO. 

Data perkembangan jumlah wisatawan pada tahun 2011 – 2015 di kabupaten 

Sragen dapat dilihat pada  grafik 1-1. 
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Grafik 1-1 

Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Sragen 

 

 
 Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen 

Grafik 1-1 menunjukan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di 

kabupaten Sragen dari tahun 2011 – 2015 mengalami fluktuasi dalam 

perkembangannya. Nampak bahwa obyek wisata museum Sangiran mempunyai 

jumlah pengunjung yang paling tinggi dibandingkan dengan obyek wisata kolam 

renang kartika, gunung kemukus, dan pemandian air hangat Bayanan. Hal ini 

diperjelas dengan data jumlah pengunjung dan pendapatan museum Sangiran tahun 

2011 - 2015  pada tabel 1-1. 

Tabel 1-1 

Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Obyek Wisata Museum Sangiran 

 

Tahun Jumlah pengunjung Pendapatan 

2011 135.556 jiwa Rp. 236.951.500 

2012 357.277 jiwa Rp. 748.413.500 

2013 425.651 jiwa Rp. 1.160.205.400 

2014 228.558 jiwa Rp. 1.218.816.000 

2015 262.310 jiwa Rp. 1.392.000.000 

 Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen 
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Berdasarkan tabel 1-1 terlihat bahwa pendapatan obyek wisata museum 

Sangiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya, akan tetapi berbeda dengan 

perkembangan jumlah pengunjung yang ada di obyek wisata museum Sangiran 

yang mengalami fluktuasi antara tahun 2011 – 2015. Hal ini dikarenakan adanya 

peningkatan retribusi tiket masuk, parkir kendaraan pada tahun 2014 dan semakin 

banyaknya wisatawan mancanegara berkunjung yang dikenakan tarif tiket masuk 

lebih mahal dibandingkan wisatawan domestik. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul “Analisis faktor – faktor yang 

mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di museum Sangiran, kabupaten 

Sragen.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan masalah – 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh pendapatan wisatawan terhadap frekuensi kunjungan 

wisatawan di museum Sangiran ?  

2. Bagaimana pengaruh jarak tempuh terhadap frekuensi kunjungan wisatawan 

di museum Sangiran ?  

3. Bagaimana pengaruhstatus wisatawan terhadap frekuensi kunjungan 

wisatawan di museum Sangiran ?  

4. Bagaimana pengaruh umur terhadap frekuensi kunjungan wisatawa di 

museum Sangiran ?  
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5. Bagaimana pengaruh kategori wisatawan terhadap frekunsi kunjungan 

wisatawa di museum Sangiran ? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan wisatawan terhadap frekuensi 

kunjungan wisatawan di museum Sangiran. 

2. Untuk menganalisis jarak tempuh perjalanan terhadap frekuensi kunjungan 

wisatawan di museum Sangiran.  

3. Untuk menganalisis pengaruh status wisatawan terhadap frekuensi kunjungan 

wisatawan di museum Sangiran.  

4. Untuk menganalisis pengaruh umur terhadap frekuensi kunjungan wisatawan 

di museum Sangiran.  

5. Untuk menganalisis pengaruh kategori wisatawan terhadap frekuensi 

kunjungan wisatawan di museum Sangiran 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:  

1. Pemerintah Kabupaten Sragen  

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan – masukan penting 

dan berharga untuk pemerintah kabupaten Sragen untuk meningkatkan 

perekonomian daerah.  
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2. Dinas Pariwisata 

Dapat dijadikan referensi untuk memperoleh ide – ide baru untuk 

mengembangkan dan memaksimalkan sektor pariwsata di kabupaten Sragen. 

3. Masyarakat setempat 

Dapat memberikan peluang usaha dan lapangan kerja baru untuk pemerataan 

kesejahteraan rakyat.  

4. Peneliti lain 

Diharapakan dapat memberikan masukan dan referensi bagi mereka yang 

melakukan penelitian dengan tema yang sama tentang kontribusi sektor 

pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. 

 

E. Metode Analisis  

Untuk menganalisis pengaruh pendapatan wisatawan, biaya perjalanan, jarak 

tempuh, dan umur terhadap frekuensi kunjungan wisatawan di museum Sangiran 

maka peneliti mernggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS) regresi 

linier berganda dengan rumus sebagai berikut (Gujarati 2003) :  

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 
 
Keterangan : 

 
a                            =Konstanta 

 
b1, b2, b3, b4, b5  =Koefisien garis regresi 

e                             =error/ variabel pengganggu 

Y                            =frekuensi kunjungan 

 
X1                          =pendapatan wisatawan 

 
X2                           =jarak tempuh ke obyek wisata 
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X3 =status wisatawan 

X4  =umur wisatawan 

X5         =kategori wisatawan 

F. Sistematika penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Pendahuluan terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Terdiri dari : berisi teori yang mendasari dan mendukung 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Terdiri dari : metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, 

populasi dan model penentuan sampel, hipotesis, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. Mengenaimetode 

penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menjelaskan 

identitas subyek penelitian dan wawancara serta observasi. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN HASIL ANALISIS DATA 

 Terdiri dari : data atau informasi diolah, dianalisis, ditafsirkan, 

dfikaitkan, dengan kerangka analisis yang dituangkan pada BAB 
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II sehingga jelas data hasil penelitian dapat menjawab 

permasalahan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi  kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan  atau 

kendala dalam penelitian, serta saran saran yang perlu untuk 

disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


