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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu sifat dasar manusia adalah mobilitas, oleh karena itu manusia 

selalu bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan itu 

semata-mata untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Manusia tidak 

pernah puas dengan apa yang ditempatinya. Ada beberapa sebab manusia 

melakukan mobilitas, ada yang melakukan perjalanan karena sebab-sebab 

yang erat berkaitan dengan eksistensi dan keselamatan hidup manusia. 

Misalnya untuk melarikan diri dari bencana alam, peperangan, dan musibah 

lainnya. Ada yang melakukan perjalanan karena didorong oleh alasan-alasan 

pragmatis yaitu mencari nafkah, misalnya berburu, membuka ladang, bekerja, 

dan sebagainya. 

Semua kegiatan di atas memerlukan suatu kegiatan perjalanan yang 

disebut travelling. Namun demikian, ditinjau dari maksud dan tujuannya 

menurut batasan atau definisi secara umum, perjalanan yang dilakukan itu 

tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan wisata. Sedangkan jenis perjalanan 

lain, yaitu jenis-jenis perjalanan untuk memenuhi rasa ingin tahu, untuk 

keperluan rekreatif dan edukatif, dikategorikan sebagai kegiatan wisata yang 

kita kenal dewasa ini (Kodhyat, 1996).  

Perjalanan wisata (tour) adalah kegiatan mengunjungi suatu tempat untuk 

sementara dengan tujuan menikmati objek dan daya tarik wisata. Pariwisata 

yang kita kenal sekarang merupakan suatu fenomena yang relatif baru sejak 

pertengahan abad ke-19, yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Cook 

dengan menyelenggarakan paket wisata (Muljadi, 2009). Dia 

menyelenggarakan perjalanan pergi pulang dengan kereta api dari Leicester 

ke Loughborough untuk melihat sebuah pameran yang diselenggarakan. 

Keberhasilan Thomas Cook kemudian menyebar dan ditiru di Eropa, 

Amerika, dan negara-negara lain termasuk Indonesia. 
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Dewasa ini kegiatan pariwisata mulai memiliki peranan penting dalam strategi-

strategi ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sektor pariwisata 

dianggap dapat menciptakan kemakmuran melalui pembangunan komunikasi, 

transportasi, dan ekonomi sehingga mengurangi pengangguran di dalam negeri. 

Pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan mengingat negara Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih kurang tujuh belas ribu pulau 

dengan keanekaragaman budaya dan potensi alam yang cukup besar. Keadaan 

potensi wisata yang cukup kompetitif tersebut membuat pemerintah berusaha 

untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu 

pemasukan devisa. Pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk 

memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Pengembangan 

pariwisata juga memberikan keuntungan bagi daerah, serta masyarakat yang 

tinggal di sekitar daerah tujuan wisata tersebut. Hal ini yang kemudian mendorong 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memajukan pariwisata 

dengan jalan memperbaiki fasilitas yang ada dan membangun fasilitas lain di 

daerah wisata. 

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah tujuan wisata di Indonesia, 

menawarkan berbagai macam objek wisata baik objek wisata alam, budaya, 

maupun buatan. Salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah yang kaya akan 

objek dan daya tarik wisata tersebut adalah Karanganyar. Kabupaten Karanganyar 

adalah salah satu kabupaten yang berada di kawasan karesidenan Surakarta yang 

memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik yang sudah berkembang maupun 

yang masih dalam binaan. Di Kabupaten Karanganyar, sektor pariwisata tersebut 

menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, sehingga terus 

diupayakan pengembangannya, mengingat potensi yang ada masih mungkin untuk 

terus ditingkatkan. 

Objek wisata memang pantas menjadi ciri khas dari Kabupaten Karanganyar, 

meskipun sumbangan terbesar dari nilai kegiatan ekonomi adalah sektor industri 

dan pertanian. Potensi yang dimiliki daerah yang terletak di kaki Gunung Lawu 

ini bermacam-macam, seperti: pemandangan, udara bersih dan sejuk, kebun 

bunga, kebun teh, peninggalan sejarah, dan wisata ziarah. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 dijelaskan bahwa 

pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang 

melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. Artinya, ada penentuan wilayah berdasarkan 

pemanfaatannya. Sebagaimana fungsi kawasan peruntukan pariwisata yaitu 

pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya 

tampung lingkungan, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang 

kegiatan pariwisata, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung 

pariwisata melalui pemanfaatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana yang 

sudah ada. 

Ngargoyoso adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa 

Tengah. Di Kecamatan Ngargoyoso terdapat beberapa objek wisata, antara lain: 

Candi Sukuh, air terjun Jumog, air terjun Parang Ijo, dan kebun teh Bon Wolu 

yang memasok teh ke pabrik teh Kemuning. Ngargoyoso kini menjadi daerah tren 

tujuan wisata di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Keindahan alamnya yang 

memesona ditambah udara yang sejuk menjadi daya tarik wisatawan. 

Desa Berjo merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata yang 

menakjubkan di Kabupaten Karanganyar. Objek wisata Air Terjun Jumog terletak 

di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Rasa lelah akan 

terbayarkan dengan suguhan pemandangan indah sepanjang perjalanan. Udara 

sejuk dan hamparan pepohonan rindang mengelilingi objek wisata Air Terjun 

Jumog. Fasilitas objek wisata Air Terjun Jumog antara lain: kolam renang, arena 

permainan anak-anak, spot foto, warung makan, penjual cinderamata, mushola, 

toilet, tempat pertemuan, dan panggung musik. Air Terjun ini menjadi satu-

satunya air terjun yang airnya sangat jernih dan murni yang berasal dari sumber 

mata air Pegunungan Lawu dan sempat dijuluki The Lost Paradise of Java. 

Pasalnya, sebelum resmi dibuka untuk umum pada 2004, air terjun ini tertutup 

semak belukar (“Kumparan,” 2017). 

Objek wisata Air Terjun Jumog memang memiliki keindahan khas wisata alam 

dan fasilitas yang lengkap. Jumlah wisatawan pada bulan November 2018 hanya 
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mencapai 5.006 orang yang notabene masih lebih sedikit dibandingkan 

dengan jumlah wisatawan Air Terjun Grojogan Sewu yang bisa mencapai 

19.263 orang (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 

Karanganyar, 2018). Padahal dari segi akses, objek wisata Air Terjun Jumog 

mudah dan tidak terlalu menanjak. Sedangkan pada Air Terjun Grojogan 

Sewu wisatawan harus menuruni tangga. Di samping itu, untuk harga tiket 

masuk pengunjung domestik pada Air Terjun Grojogan Sewu sebesar Rp 

18.500,-. merupakan tiga kali lipat dari Air Terjun Jumog yang hanya Rp 

5.000,-. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan objek wisata di Air 

Terjun Jumog dengan meninjau kebutuhan atau keinginan wisatawan supaya 

dapat meningkatkan jumlah dan daya tarik wisatawan. Motivasi atau 

dorongan wisatawan mengunjungi objek wisata Air Terjun Jumog terkait 

daya tarik wisatawan adalah air yang jernih dari mata air Gunung Lawu, 

keindahan alam nan hijau di antara tebing, dan udara yang sejuk jauh dari 

keramaian kota. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diperoleh rumusan masalah, 

yaitu: Bagaimana model struktur faktor pendorong wisatawan dalam 

meningkatkan jumlah wisatawan di objek wisata Air Terjun Jumog? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, batasan masalah 

digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran 

pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam 

pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan hanya di objek wisata Air Terjun Jumog. 

2. Pengambilan data dilakukan hanya kepada wisatawan lokal. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas 

berbagai masalah yang telah dirumuskan. Setiap penelitian pasti memiliki 
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tujuan yang akan dicapai. Demikian pula penelitian ini mempunyai tujuan, 

antara lain: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong wisatawan untuk mengunjungi 

objek wisata Air Terjun Jumog. 

2. Menentukan variabel laten dan variabel manifest dalam penelitian. 

3. Menghubungkan setiap variabel laten dengan variabel manifest yang 

terkait. 

4. Merancang model struktur faktor pendorong wisatawan dalam 

meningkatkan jumlah wisatawan di objek wisata Air Terjun Jumog. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

a. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pariwisata khususnya 

mengenai faktor pendorong wisatawan mengunjungi objek wisata Air 

Terjun Jumog. 

b. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas 

tentang objek wisata Air Terjun Jumog. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan objek wisata Air 

Terjun Jumog sehingga upaya peningkatan jumlah wisatawan lebih 

mudah dan terfokus. 

d. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan faktor pendorong wisatawan mengunjungi objek 

wisata serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penelitian tugas akhir, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar untuk memecahkan 

masalah tugas akhir dan untuk merumuskan hipotesis apabila memang 
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diperlukan dari berbagai referensi yang dijadikan landasan pada kegiatan 

penelitian yang dilakukan dan berkaitan langsung dengan permasalahan hingga 

tinjauan pustaka. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi uraian rinci tentang objek penelitian, jenis data yang dibutuhkan, desain 

penelitian, hingga kerangka pemecahan masalah. Uraian dapat meliputi model 

yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data (cara pengukuran 

dan alat yang digunakan), teknik analisis data, cara penafsiran dan pengumpulan 

data bila menggunakan metode kualitatif. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat data hasil penelitian yang bersifat terpadu. Data hasil pengujian dari hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, 

persamaan matematik, foto, atau bentuk lain. Adanya analisis dan pembahasan 

tentang hasil diperoleh berguna sebagai penjelasan teoritik baik secara kualitatif 

dan atau kuantitatif. 

BAB V PENUTUP 

Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari hasil analisis dan 

merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh atau 

dapat dibuktikan atau dijabarkan dari hipotesis (dalam kesimpulan tidak perlu ada 

uraian lagi). Saran memuat berbagai usulan atau pendapat yang sebaiknya 

berhubungan dengan peneliti sejenis. Saran dibuat berdasarkan pengalaman, 

kesulitan, kesalahan, serta temuan baru yang belum diteliti dan berbagai 

kemungkinan ke arah penelitian berikutnya. 

 


