
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan yang 

semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal 

abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Indonesia sebagai 

negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha 

membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca 

perdagangan luar negeri yang berimbang. Industri ini diharapkan pemasukan 

devisa dapat bertambah (Pendit, 2002). Pariwisata bukan saja sebagai sumber 

devisa, tetapi juga merupakan faktor dalam menentukan lokasi industri dalam 

perkembangan daerah-daerah yang miskin sumber-sumber alam sehingga 

perkembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk memajukan ekonomi di 

daerah-daerah yang kurang berkembang tersebut sebagai akibat kurangnya 

sumber-sumber alam (Yoeti, 1997).  

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok 

manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat 

pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi (Abdulsyani, 

1994). Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata 

usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut (Literasi 

Publik, 2018). Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang 

dipastikan dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak 

langsung dan dampak tidak langsung antara usaha pariwisata dengan 

masyarakat, sehingga pariwisata akan menimbulkan berbagai dampak bagi 

obyek wisata dan masyarakat. Pengaruh setiap pariwisata pada sosial ekonomi 
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masyarakat yang akan menimbulkan dampak yang berkelanjutan di obyek 

wisata, diperlukan adanya penanganan terhadap dampak tersebut. 

Kecamatan Ayah merupakan kecamatan yang berada di pesisir pantai 

selatan  dengan memiliki daya tarik wisata yang berpotensi. Obyek wisata pantai 

dapat dikembangkan menjadi wisata alam unggulan di Kecamatan Ayah, hal ini 

dikarenakan obyek wisata pantai lebih dipengaruhi oleh proses alam, sehingga 

tidak semua wilayah memiliki karakteristik yang sama. Kecamatan Ayah 

memiliki 11 obyek wisata pantai yaitu Pantai Pedalen, Pantai Karangagung, 

Pantai Menganti, Pantai Sawangan, Pantai Mengkara, Pantai Pecaron, Pantai 

Surumanis, Pantai Lampon, Pantai Watu Bale, Pantai Patemon, dan Pantai 

Logending. Tabel 1.1 Berikut merupakan tabel obyek wisata pantai di 

Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2018. 

Tabel 1.1  Obyek Wisata Pantai di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen 

No Nama Obyek Wisata Lokasi 
Jarak Dari Ibukota 

Kabupaten (km) 

1 Pantai Pedalen Desa Argopeni 43,00 

2 Pantai Karangagung Desa Argopeni 43,00 

3 Pantai Menganti Desa Karangduwur 42,00 

4 Pantai Sawangan Desa Karangduwur 42,00 

5 Pantai Mengkara Desa Karangduwur 43,00 

6 Pantai Pecaron Desa Srati 40,00 

7 Pantai Surumanis Desa Pasir 38,00 

8 Pantai Lampon Desa Pasir 37,00 

9 Pantai Watu Bale Desa Pasir 36,00 

10 Pantai Patemon Desa Pasir 36,00 

11 Pantai Logending Desa Ayah 42,00 

Sumber : BPS Tahun 2018 
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Wisata pantai di Kecamatan Ayah dapat berpengaruh terhadap sosial 

ekonomi masyarakat, dimana masyarakat ikut andil dalam pembangunan wisata 

pantai, adanya penyerapan tenaga kerja dan juga menambah peluang usaha 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tabel 1.2  Berikut 

merupakan tabel jumlah pengunjung obyek wisata di Kecamatan Ayah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2018. 

Tabel 1.2 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Pantai Kecamatan 

Kebumen Tahun 2018 

No Jenis Obyek Wisata Jumlah Pengunjung Presentase (%) 

1 Wisata Gua 403.433 39 

2 Wisata Pantai 626.912 61 

Sumber : BPS Tahun 2018 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa selama tahun 2018, jumlah 

pengunjung obyek wisata Pantai yaitu berjumlah 626.912 dengan presentase 

61%. Jumlah pengunjung obyek wisata gua berjumlah 403.433 dengan 

presentase 39%. Wisata Pantai di Kecamatan Ayah memiliki kunjungan tinggi 

pada tahun 2018 dibanding wisata gua. Tingginya jumlah pengunjung 

meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berprofesi sebagai pedagang 

dengan harapan dagangan dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan mampu 

memuaskan pengunjung, sehingga pengunjung kembali datang untuk berwisata.  

Kecamatan Ayah memiliki berbagai usaha pariwisata yang mempunyai 

daya tarik obyek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di 

obyek wisata pantai Kecamatan Ayah. Usaha pariwisata yang diberikan berupa 

jasa sarana pariwisata, antara lain penginapan, angkutan wisata, jasa boga, 

kawasan pariwisata, rekreasi dan hiburan umum seperti taman rekreasi.  Jenis 

usaha yang ada di obyek wisata pantai sebagian besar adalah pedagang. 

Perdagangan di obyek wisata pantai Kecamatan Ayah beragam seperti 

berdagang makanan dan minuman, berdagang souvenir, dan berdagang pakaian. 

Pedagang yang berjualan di obyek wisata pantai Kecamatan Ayah dapat 
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mendorong pengembangan pariwisata di obyek wisata pantai. Wisatawan yang 

berkunjung di obyek wisata pantai akan merasa puas dengan adanya jasa – jasa 

yang di sediakan. 

Kecamatan Ayah merupakan daerah dengan obyek wisata pantai yang 

memiliki potensi yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan 

pengembangan obyek wisata pantai satu dengan lainnya berbeda yang 

mengakibatkan perkembangan suatu obyek wisata pantai tidak merata. Pantai di 

Kecamatan Ayah memiliki karakteristik pantai yang berbeda –beda dari pantai 

satu dengan yang lain yang menyebabkan wisatawan lebih memilih berkunjung 

di pantai Kecamatan Ayah (Kompas.com). Pengelolaan yang baik akan 

berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan pariwisata daerah 

juga akan meningkat. Setiap obyek wisata memiliki potensi yang beragam, tak 

terkecuali pantai. Adanya obyek wisata pantai mendorong munculnya aktivitas 

ekonomi, dengan demikian secara tidak langsung adanya hubungan atau 

keterkaitan antar potensi obyek wisata khususnya pantai terhadap aktivitas 

ekonomi.  Aktivitas ekonomi adalah serangkaian tindakan yang menghasilkan, 

memperdagangkan dan menjual atau mendistribusikan barang atau jasa dengan 

keterlibatan transaksi moneter (Kompas.com). Maka dari itu, dibutuhkan 

perbaikan pengelolaan dan diperlukan pemikiran yang kreatif untuk 

pengembangan sebuah obyek wisata. Berdasarkan uraian yang ada, penulis 

tertarik mengadakan penelitian mengenai hubungan potensi obyek wisata 

dengan pedagang di Kecamatan Ayah, maka penulis mengambil judul : 

“ANALISIS HUBUNGAN POTENSI OBYEK DENGAN AKTIVITAS 

EKONOMI PADA WISATA PANTAI DI KECAMATAN AYAH 

KABUPATEN KEBUMEN”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. 

(1)  bagaimana potensi internal dan eksternal tiap obyek wisata pantai?, 

(2)  bagaimana aktivitas ekonomi yang terdapat di tiap obyek wisata pantai?, 

dan 

(3)  bagaimana hubungan potensi obyek (internal dan eksternal) dengan 

aktivitas ekonomi di wisata pantai Kecamatan Ayah?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1)  menganalisis  potensi internal dan eksternal tiap obyek wisata pantai, 

(2)  menganalisis aktivitas ekonomi yang terdapat di tiap obyek wisata pantai, 

dan 

(3)  menganalisis hubungan potensi obyek (internal dan eksternal) dengan 

aktivitas ekonomi di wisata pantai Kecamatan Ayah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini, manfaat dan kegunaan yang diharapkan sebagai berikut ini. 

(1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta pengembangan kawasan 

obyek wisata pantai di Kecamatan Ayah. 

(2) Memberikan gambaran tentang potensi dan aktivitas ekonomi obyek wisata 

pantai di Kecamatan Ayah berdasarkan potensi yang dimiliki. 
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1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Geografi 

Geografi adalah disiplin ilmu yang berorientasi kepada masalah 

masalah (problem oriented) dalam rangka interaksi antara manusia dengan 

lingkungan (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979).  Kondisi geografis 

mencerminkan suatu integrasi wilayah yaitu bagaimana wilayah-wilayah itu 

tersusun oleh gejala-gejala fisik dan sosial. Pengaruh bumi terhadap kehidupan 

manusia dapat dilihat dari kondisi kondisi faktor geografisnya yang meliputi: 

relasi (lokasi, posisi, bentuk, luas dan jarak) atau topografi (tinggi rendahnya 

permukaan bumi), iklim (dengan permusimannya), jenis tanah (kapur. liat, pasir, 

gambut), flora dan fauna, air, tanah dan kondisi pembuangan air, sumber-sumber 

mineral dan relasi dengan laut. Faktor-faktor tersebut adalah jenis-jenis faktor 

alam dimana mempunyai pertalian langsung maupun tidak langsung dengan 

kehidupan manusia dalam arti memberikan fasilitas –fasilitas kepadanya untuk 

menghuni bumi sebagai wilayah.  

 

b. Pariwisata 

Pariwisata menurut UU No. 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata 

serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Namun, pada hakekatnya, pengertian pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang 

bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area), 

memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi 

masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada dasarnya 

merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan o!eh penduduk dunia. 

Eco-traveler ini pada hakekatnya konservasionis. Terdapat lima hal penting 

yang mendasari kegiatan pariwisata sebagai berikut. 
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1. Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua pelaku 

kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang 

ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya 

2. Kegiatan pariwisata dilakukan ke/di daerah-daerah yang masih alami 

(nature made) atau di/ke daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah 

alam. 

3. Tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena alam 

dan budaya. 

4. Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. 

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan akan membuat 

wisatawan merasa nyaman, sehingga semakin banyak wisatawan yang 

berkunjung. Salah satu yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu 

destinasi wisata adalah sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, 

rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan 

dilestarikan. Atraksi dapat berupa keseluruhan aktifitas keseharian penduduk 

setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya 

wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti belajar tari, bahasa, membatik seperti 

yang ada di Desa Wisata Krebet, memainkan alat musik tradisional, membajak 

sawah, menanam padi, melihat kegiatan budaya masyarakat setempat, dan lain-

lain (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011). Atraksi merupakan 

komponen yang sangat vital, oleh karena itu suatu tempat wisata tersebut harus 

memiliki keunikan yang bisa menarik wisatawan. Fasilitas-fasilitas 

pendukungnya juga harus lengkap agar kebutuhan wisatawan terpenuhi, serta 

keramahan masyarakat tempat wisata juga sangat berperan dalam menarik minat 

wisatawan. Faktor-faktor tersebut harus dikelola dengan baik, sehingga 

menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata dan wisatawan rela 

melakukan perjalanan ke tempat tersebut. 
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c. Wisatawan 

Definisi wisatawan menurut Norval (Yoeti, 1995) adalah setiap orang 

yang datang dari suatu Negara yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja 

di situ secara teratur, dan yang di Negara dimana ia tinggal untuk sementara itu 

membelanjakan uang yang didapatkannya di lain tempat, sedangkan menurut 

Soekadijo (2000), wisatawan adalah pengunjung di Negara yang dikunjunginya 

setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan motivasi sebagai 

berikut. 

1. Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, untuk 

alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya. 

2. Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis. 

3. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau 

sebagai utusan (ilmiah, administratif, diplomatik, keagamaan, olahraga 

dan sebagainya). 

4. Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau tinggal kurang dari 24 jam. 

Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi di mana perjalanan dilakukan 

wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Karyono, 1997). 

1. Foreign Tourist (Wisatawan Asing) 

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki 

suatu negara lain yang bukan merupakan Negara di mana ia biasanya 

tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau 

disingkat wisman. 

2. Domestic Foreign Tourist (Wisatawan Asing Domestik) 

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena 

tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia 

tinggal. Misalnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, 
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tetapi ia tidak pulang ke Belanda, tetapi melakukan perjalanan wisata di 

Indonesia (tempat ia bertugas). 

3. Domestic Tourist (Wisatawan Nusantara) 

Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata 

dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan 

negaranya. Misalnya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan 

ke Bali atau ke Danau Toba. Wisatawan ini disingkat wisnus.  

4. Indigenous Foreign Tourist (Wisatawan Asing Asli) 

Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau 

jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan 

melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, 

warga negara Perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan 

asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Perancis dan melakukan 

perjalanan wisata di sana. Jenis wisatawan ini merupakan kebalikan dari 

Domestic Foreign Tourist. 

5. Transit Tourist (Wisatawan Melintas) 

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu Negara tertentu 

yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas 

kemauannya sendiri. 

6. Business Tourist (Wisatawan Bisnis) 

Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata 

tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama 

selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan 

primer yaitu bisnis selesai dilakukan. 
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d. Potensi Pariwisata 

Potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata 

yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat 

wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan 

wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke 

tempat tersebut (Mariotti dalam Yoeti, 1996). Sujali (dalam Amdani, 2008) 

menyebutkan potensi wisata sebagai kemampuan dalam suatu wilayah yang 

mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia 

serta hasil karya manusia itu sendiri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa potensi wisata adalah sesuatu yang dimiliki oleh tempat wisata yang 

merupakan daya tarik bagi para wisatawan untuk berwisata dan digunakan untuk 

mengembangkan industri wisata di daerah tersebut.  

Potensi pariwisata terdapat dua yaitu potensi internal dan potensi 

eksternal. Potensi internal adalah potensi yang dimiliki suatu wisata yang 

menjadi daya tarik bagi wisatawan dengan daya tarik dari dalam obyek wisata 

tersebut seperti kondisi obyek wisata dan kesenian obyek wisata. Potensi 

eksternal adalah potensi yang dimiliki suatu wisata yang menjadi daya tarik bagi 

wisatawan dengan daya tarik luar obyek wisata seperti aksesibilitas, ketersediaan 

prasarana dan sarana, fasilitas umum. 

Potensi pariwisata nasional yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya 

tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan nasional dan 

kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa 

benda hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka 

memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara 

(Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996).  
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e. Aktivitas Ekonomi 

Aktivitas ekonomi adalah serangkaian tindakan yang menghasilkan, 

memperdagangkan, menjual atau mendistribusikan barang dan jasa dengan 

keterlibatan transaksi moneter (Kompas.com). Kegiatan ekonomi ini dapat 

dikatakan sebagai  kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Selain 

definisi kegiatan ekonomi tersebut, kegiatan ekonomi juga dapat diartikan 

sebagai cara untuk mendapatkan maupaun untuk mencapai tujuan dalam hal ini 

barang dan jasa. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi bertujuan untuk 

kemakmuran hidup individu. Pada dasarnya kegiatan ekonomi ini dapat di 

kelompokkan menjadi tiga jenis kegiatan sebagai berikut. 

a. Kegiatan Produksi 

Kelompok pertama dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan produksi. 

Dalam hal ini kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang 

menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa, atau bisa 

juga diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan, mengolah, 

mengupayakan pelayanan, menghasilkan barang dan jasa atau usaha 

untuk meningkatkan suatu benda agar lebih berguna dan bermanfaat bagi 

kebutuhan manusia. Adapun orang (individu) atau badan yang mengolah, 

menciptakan dan menghasilkan barang atau jasa disebut dengan 

produsen.  

b. Kegiatan Distribusi 

Kelompok kedua dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan distribusi. 

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari hasil 

produksi dari tempat penghasil barang (produsen) ketempat pemakai 

barang (konsumen) dengan cara jual beli. Orang atau lembaga yang 

menjalankan proses distribusi ini disebut dengan distributor. Adapun 

tujuan dari kegiatan distribusi ini adalah untuk berikut ini. 

1. Menyebarluaskan dan mengusahakan pemerataan hasil produksi 

kepada konsumen., 

2. Untuk menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi., dan 
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3. Untuk usaha peningkatan, pengembangan, dan perluasan produksi. 

c. Kegiatan Konsumsi 

Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi 

adalah kegiatan memakai, menggunakan, mengurangi, atau 

menghabiskan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Adapun tujuan 

dari manusia melakukan konsumsi adalah tentunya untuk memperoleh 

kepuasan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan. Adapun barang 

– barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup disebut sebagai barang konsumsi. Ada banyak sekali contoh dari 

kegiatan konsumsi seperti kegiatan makan, minum, berpakaian, dan 

berkendaraan. Dan pada dasarnya barang-barang semacam ini dapat 

dibedakan menjadi dua macam sebagaimana berikut ini. 

1. Barang yang hanya di pakai sekali langsung habis., dan 

2. Barang yang dapat dipakai beberapa kali. 

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dimana dalam kegiatan sehari-

harinya tidak bisa direlakan lagi dari kegiatan ekonomi seperti kegiatan 

produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan, 

dimana jika salah satu kegiatan tidak berjalan maka akan berpengaruh terhadap 

yang lainnya.  

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai 

atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan 

sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan 

sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang 

secara langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000). 

 

f. Pelaku usaha  

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
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melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam 

pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, 

distributor, pedagang, dan lain-lain (UU No 8 tahun 1999). 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Gilang Adinugroho (2016) dalam penelitian yang berjudul Hubungan 

Perkembangan Wisata terhadap Ekonomi Wilayah di Gunungkidul Selatan, 

bertujuan  mengidentifikasi perkembangan sektor pariwisata dan menganalisis 

perubahan ekonomi wilayah terkait sektor wisata pantai di selatan Gunungkidul. 

Metode analisis statistik yang digunakan adalah paired sample t test dan korelasi 

pearson. Hasil analisis komparasi menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata 

pendapatan nominal kedua sektor tersebut pada tahun 2007 dan 2013. Analisis 

korelasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah 

kunjungan wisata dengan pendapatan sektor. Jumlah kunjungan yang tinggi 

belum tentu berhubungan dengan tingkat pendapatan sektor. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah pada studi kasus. 

Penelitian ini tentang hubungan perkembangan pariwisata terhadap ekonomi 

wilayah terkait sektor pariwisata, sedangkan penelitian penulis tentang 

hubungan antara potensi obyek wisata dengan aktivitas ekonomi di obyek 

wisata. Penelitian ini digunakan untuk acuan penulis dalam metode penelitian 

yang menggunakan metode analisis korelasi pearson.  

Ahmad Salikin (2018) dalam penelitian yang berjudul Potensi dan Strategi 

Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Boyolali Tahun 2018, bertujuan 

menganalisis potensi wisata yang ada di Kabupaten Boyolali, mengetahui 

strategi pengembanganan terhadap wisata yang ada di Kabupaten Boyolali. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitataif dan kuantitatif 

seperti deskripsi mengenai wilayah dan hasil perhitungan angka skoring dari 

obyek wisata yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan faktor pendukung dari 
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obyek wisata yang ada meliputi panorama pemandangan yang indah, 

keterbukaan masayarakat akan kunjungan wisatawan, kondisi keamanan yang 

baik, sarana aksesibilitas yang mudah serta sudah mulai lengkapnya fasilitas 

sarana dan prasarana di setiap obyek wisata yang ada di Boyolali sedangkan 

untuk faktor penghambat meliputi kendala akan pengambangan dalam hal ini 

terkait dana, tingkat untuk mempromosikan obyek wisata yang kurang, sarana 

transportasi umum yang masih kurang serta ketersediaan lahan yang dimiliki 

oleh Dinas Pemuda Olahaga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Boyolali. Hasil 

analisis SWOT untuk strategi arah pengembangan meliputi mengembangkan 

dan mendukung wisata-wisata yang sudah banyak dikenal dan yang berpotensi 

berkembang dengan pengelolaan dan manajemen perencanaan(planning) yang 

baik, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta 

infrastruktur, arus perkembangan teknologi dan informasi yang sudah maju dan 

berkembang pesat, dengan potensi daya tarik yang kuat perlu segera 

dilaksanakan sebuah program pengembangan dan pembangunan terhadap 

potensi yang terdapat pada tiap objek wisata di Kabupaten Boyolali. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada studi kasus. Penelitian ini 

menganalisis potensi obyek wisata yang digunakan untuk mengetahui strategi 

pengembangan pada masing – masing obyek wisata yang diteliti, sedangkan 

pada penelitian penulis menganalisis potensi obyek wisata yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan potensi obyek wisata dengan aktivitas ekonomi. 

Penelitian ini digunakan untuk acuan penulis dalam menganalis potensi obyek 

wisata.  

Putri Kusuma Ningrum (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis 

Karakteristik Sosial Ekonomi Wisata Tebing Breksi Di Kecamatan Prambanan 

Kabupaten Sleman, bertujuan mengkaji karakteristik (daerah asal, umur, 

pendidikan, status kawin, pekerjaan sekarang, pendapatan) pada pedagang 

wisata Tebing Breksi di Kabupaten Sleman dan mengkaji faktor – faktor yang 

mendorong seseorang untuk memilih menjadi pedagang di Wisata Tebing 

Breksi, serta mengkaji dampak sosial ekonomi pedagang di Wisata Tebing 

Breksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara survei. Metode 
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pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

pengolahan data menggunakan teknik tabel frekuensi dari tabel dan tabel silang 

atau tabel perbandingan untuk menentukan hasil dari responden. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa jenis kelamin pedagang mayoritas perempuan 

dengan persentase 77% dan 26% yang berjenis kelamin laki – laki dengan usia 

produktif serta banyak dari pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan akhir 

SMA. Banyaknya para pedagang yang berasal dari satu desa dengan tempat 

pariwisata memudahkan para pedagang untuk melakukan kegiatan ekonomi 

terutama terhadap masyarakat setempat serta dapat memajukan perekonomian 

masyarakat setempat. Perubahan terhadap ekonomi dan sosial pelaku usaha 

dimana penghasilan para pedagang tidak menentu yang dipengaruhi jumlah 

pengunjung, para pedagang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 

secara keseluruhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada 

studi kasus. Penelitian ini untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi yang 

ada pada suatu obyek wisata, sedangkan penelitian penulis untuk menganalisis 

bagaimana aktivitas ekonomi di obyek wisata. Penelitian ini digunakan untuk 

acuan penulis dalam metode penelitian yang menggunakan analisis deskriptif 

dengan tabel frekuensi. Tabel 1.3 berikut merupakan tabel perbandingan dengan 

penelitian sebelumnya. 
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Tabel   1.3  Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ahmad Salikin 

(2018) 

Potensi dan Strategi 

Pengembangan Obyek 

Wisata di Kabupaten 

Boyolali Tahun 2018 

- menganalisis potensi 

wisata yang ada di 

Kabupaten Boyolali 

- mengetahui strategi 

pengembanganan 

terhadap wisata yang 

ada di Kabupaten 

Boyolali 

metode deskriptif kualitataif 

dan kuantitatif dengan 

perhitungan skoring 

- Faktor pendukung dan 

faktor penghambat dari 

obyek wisata.   

- strategi arah 

pengembangan meliputi 

mengembangkan dan 

mendukung wisata-

wisata yang sudah 

banyak dikenal dan yang 

berpotensi berkembang 

dengan pengelolaan dan 

manajemen 

perencanaan(planning) 

yang baik 

Putri Kusuma 

Ningrum (2018) 

Analisis Karakteristik 

Sosial Ekonomi Wisata 

Tebing Breksi Di 

- mengkaji karakteristik 

(daerah asal, umur, 

pendidikan, status 

metode survei dengan metode 

analisi deskriptif kualitatif 

- jenis kelamin pedagang 

mayoritas perempuan 

dengan persentase 77% 
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Kecamatan Prambanan 

Kabupaten Sleman 

kawin, pekerjaan 

sekarang, pendapatan) 

pada pedagang wisata 

Tebing Breksi di 

Kabupaten Sleman 

- mengkaji faktor – 

faktor yang 

mendorong seseorang 

untuk memilih 

menjadi pedagang di 

Wisata Tebing Breksi 

- mengkaji dampak 

sosial ekonomi 

pedagang di Wisata 

Tebing Breksi. 

dan 26% yang berjenis 

kelamin laki – laki 

dengan usia produktif 

serta banyak dari pelaku 

usaha yang memiliki 

tingkat pendidikan akhir 

SMA. 

- Banyaknya para 

pedagang yang berasal 

dari satu desa dengan 

tempat pariwisata  

pariwisata memudahkan 

para pedagang untuk 

melakukan kegiatan 

ekonomi. 

- Perubahan terhadap 

ekonomi dan sosial 

pelaku usaha dimana 

penghasilan para 

pedagang tidak menentu 

Lanjutan Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya
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yang dipengaruhi 

jumlah pengunjung. 

Gilang Adinugroho 

(2016) 

Hubungan 

Perkembangan Wisata 

terhadap Ekonomi 

Wilayah di Gunungkidul 

Selatan 

- mengidentifikasi 

perkembangan sektor 

pariwisata 

- menganalisis 

perubahan ekonomi 

wilayah terkait sektor 

wisata pantai di 

selatan Gunungkidul 

Metode analisis paired 

sample t test dan korelasi 

pearson 

- terdapat perbedaan 

nyata pendapatan 

nominal kedua sektor 

tersebut pada tahun 

2007 dan 2013.  

- terdapat hubungan   

signifikan antara jumlah 

kunjungan wisata 

dengan pendapatan 

sektor. Jumlah 

kunjungan yang tinggi 

belum tentu 

berhubungan dengan 

tingkat pendapatan 

sektor 

Rizka Noviyanti 

(2019) 

Analisis Hubungan 

Potensi Obyek dengan 

Aktivitas Ekonomi pada 

- menganalisis  potensi 

internal dan eksternal 

Metode survey dengan 

observasi dan daftar 

pertanyaan (kuesioner) dan 

- Potensi internal dan 

eksternal obyek wisata 

paling tinggi adalah 

Lanjutan Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
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Wisata Pantai di 

Kecamatan Ayah 

Kabupaten Kebumen  

tiap obyek wisata 

pantai, 

-  menganalisis aktivitas 

ekonomi yang terdapat 

di tiap obyek wisata 

pantai, dan 

-  menganalisis 

hubungan potensi 

obyek (internal dan 

eksternal) dengan 

aktivitas ekonomi di 

wisata pantai 

Kecamatan Ayah. 

menggunakan metode 

analisis skoring, analisis 

deskriptif kualitatif dan 

analisis korelasi bivariet 

pearson. 

Pantai Menganti, 

sedangkan potensi 

internal dan eksternal 

obyek wisata paling 

rendah adalah Pantai 

Pecaron. 

- Aktivitas ekonomi 

paling dominan di 

obyek wisata pantai 

adalah perdagangan. 

- Terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

potensi obyek wisata 

dengan aktivitas 

ekonomi. 

Sumber : Skripsi dan Jurnal 

Lanjutan Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan kepariwisataan yang semakin meningkat secara pesat pasti akan 

menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya tidak menguntungkan semua 

pihak. Pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan, akan dapat 

menimbulkan masalah –masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat 

dimana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang dan penduduk 

setempat. Penelitian dilakukan berdasarkan kesenjangan antara obyek wisata pantai 

satu dengan yang lainnya, dimana terdapat masalah yang ada yaitu jumlah 

pengunjung dan pengelolaan yang tidak merata. Maka dari itu, dibutuhkan 

perbaikan pengelolaan dan diperlukan pemikiran yang kreatif untuk pengembangan 

sebuah obyek wisata. 

 Obyek wisata pantai dengan berbagai daya tarik yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Potensi internal dan eksternal yang terdapat pada obyek wisata 

pantai yang menarik daya tarik wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata pantai. 

Banyak orang yang terlibat dalam usaha pariwisata, salah satunya adalah 

masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Obyek wisata pantai 

memiliki potensi obyek yang beragam pada masing – masing pantai, adanya potensi 

obyek wisata mulai muncul aktivitas ekonomi yang beragam. Maka dari itu, 

dilakukannya penelitian hubungan antara potensi obyek wisata pantai dengan 

aktivitas ekonomi untuk mengetahui potensi obyek wisata yang berdampak pada 

aktivitas ekonomi obyek wisata pantai. 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Wisata Pantai 

Pertumbuhan dan 

perkembangan obyek wisata 

pantai 

Potensi internal dan potensi 

eksternal obyek wisata pantai 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh 

berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah (Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 10 Tahun 2009). 

2. Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok mengunjungi suatu tempat dan bertujuan untuk rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik suatu 

tempat wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara (Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009). 

3. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata 

(Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009). 

4. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009). 

5. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (UU No 8 tahun 1999). 

 

 

 


