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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dan merupakan 

sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. World 

Tourism Organization (2005) dalam WTO Tourism 2020 Vision, 

memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan internasional di seluruh dunia 

akan mencapai 1,046 milyar orang pada tahun 2010 dan 1,602 milyar orang 

pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan 

diperkirakan sebesar 4,1 persen per tahun. Sedangkan untuk wilayah Asia 

Timur dan Pasifik diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih 

tinggi yaitu masing-masing 231 juta dan 438 juta orang atau sebesar 6,5 

persen dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun 

pada tahun 2020. (Sumber: World Tourism Organization, 2005, Data di Olah 

Penulis). 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Pariwisata Indonesia 

Tahun 2011 

Tahun  Pariwisata Indonesia Pariwisata Global 

2010 10,8% 6,6% 

2011 8,5% 6,5% 
Sumber: Data BPS, Perkembangan wisatawan, Oktober 2011 

Mengacu pada data WTO, pernyataan tersebut juga berpengaruh pada 

tingkat pertumbuhan pariwisata Indonesia. Terlihat pada tabel 1.1 bahwa 

pariwisata Indonesia pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan mencapai 
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10,8 persen dibanding pertumbuhan pariwisata global hanya 6,6 persen, pada 

tahun 2011 tingkat pertumbuhan pariwisata Indonesia mencapai 8,5 persen 

jauh melebihi tingkat pariwisata global hanya 6,5 persen. Untuk kontribusi 

terhadap devisa, sektor pariwisata ada di peringkat 5 setelah minyak dan gas 

bumi, minyak kelapa sawit, batubara, dan karet olahan. 

Untuk negara-negara ASEAN, industri pariwisata Indonesia masih jauh 

tertinggal dari Singapura dan Thailand. Tahun 2011 jumlah angka kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia baru mencapai 6 juta wisatawan per 

tahun, dan jumlah angka kunjungan tersebut tak sebanding dengan jumlah 

penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa. Sedangkan Thailand 

dengan penduduk 60 juta jiwa mampu mendatangkan wisatawan 

mancanegara hingga 18 juta orang per tahun. Begitu pun dengan Singapura 

yang mempunyai penduduk 4,5 juta jiwa, mereka mampu mendatangkan 

wisatawan mancanegara sebanyak 10 juta orang per tahun. Dapat dilihat 

dalam tabel 1.2 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

Tahun 2011 

Negara Jumlah Penduduk Jumlah Wisatawan 

Indonesia 240.000.000 6.000.000 

Thailand 60.000.000 18.000.000 

Singapura 4.500.000 10.000.000 
Sumber: Data BPS, Kunjungan wisatawan mancanegara, Oktober 2011 

Indonesia merupakan negara dengan potensi lokal budaya (wisata budaya), 

keanekaragaman agama (wisata religi), dan potensi alam (wisata alam) yang 

begitu besar seharusnya dapat menjadi peran utama dalam industri 
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kepariwisataan. Pada kenyataannya cukup banyak sektor industri pariwisata 

yang berada di Indonesia, namun semua sektor industri pariwisata tersebut 

masih belum terkelola dengan benar dan masih membutuhkan perbaikan agar 

angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. 

Meningkatnya jumlah industri pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, 

menyebabkan tingkat persaingan khususnya persaingan pelaku bisnis di 

bidang pariwisatapun semakin meningkat, berbagai fasilitas dan kegiatan-

kegiatan ditawarkan untuk upaya memajukan industri pariwisata dengan cara 

memperbaiki infrastruktur pariwisata serta promosi agar dapat menarik 

perhatian para wisatawan secara global. Para pengelola pariwisata juga selalu 

berupaya memperbaiki kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik, karena 

dengan adanya persaingan tersebut pengelola industri pariwisata akan lebih 

sulit untuk memikat minat wisatawan untuk dapat melakukan kunjungan 

kembali ke tempat tujuan wisata jika industri wisata tidak terkelola dengan 

baik. 

Pariwisata masih merupakan suatu aktivitas relatif baru bagi banyak 

daerah di Indonesia, yang mempunyai sedikit atau sama sekali tidak memiliki 

pengalaman dalam mengembangkan sektor ekonomi. Oleh karena itu, 

terdapat cukup banyak contoh mengenai bagaimana tidak terencananya suatu 

pengembangan pariwisata, sehingga peningkatan pariwisata yang ada 

memberi hasil kurang memuaskan dan pada akhirnya akan memberikan kesan 
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buruk kepada wisatawan yang berkunjung serta akan berakibat negatif pada 

perkembangan sektor industri pariwisata itu sendiri. 

Provinsi Jawa Timur banyak memiliki daerah-daerah objek wisata yang 

sangat menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Hal ini juga 

diindikasikan oleh semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke 

daerah tujuan wisata (DTW) setiap tahunnya di Jawa Timur. Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa jumlah wisatawan 

mancanegara (wisman) yang datang ke Jawa Timur pada periode Januari-

Agustus 2011 mencapai 120.612 orang atau naik sebesar 7,71 persen 

dibanding jumlah wisman periode yang sama tahun 2010 yang mencapai 

111.974 orang, (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2011). Namun 

tidak sedikit juga daerah-daerah di Jawa Timur yang sebenarnya memiliki 

potensi untuk banyak didatangi wisatawan akan tetapi pengolahan industri 

wisata tersebut tidak dapat memuaskan wisatawan secara kontinu, sehingga 

wisatawan yang berkunjung menjadi tidak berminat untuk kembali lagi dan 

lebih memilih daerah lain untuk melakukan wisata. 

Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang juga terdapat industri 

pariwisata cukup menarik perhatian wisatawan yaitu Kabupaten Situbondo 

dan masih tergolong belum berkembang dibandingkan dengan daerah lain. 

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah yang memilki petensi 

pariwisata berbasis alam, salah satunya adalah objek wisata pantai Pasir Putih 

yang terletak di pinggir jalan utama Surabaya-Banyuwangi. Obyek wisata 

pantai Pasir Putih ini merupakan wisata bahari yang mempunyai potensi 
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pariwisata berupa wisata alam (pantai) yang sedang dikembangkan dalam 

upaya menarik lebih banyak wisatawan berkunjung serta telah menjadi 

andalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya melalui 

kesempatan berusaha. 

Keistimewaan pantai Pasir Putih yaitu terdapat berbagai macam olahraga 

laut seperti berenang dan menyelam dapat dilakukan di pantai ini. Jika 

enggan berenang, wisatawan dapat menaiki perahu untuk berlayar dan 

menikmati pemandangan bawah laut. Beragam hiburan seperti konser musik 

dan bermacam lomba seperti lomba memancing dan lomba perahu nelayan 

tradisional sering diadakan pengelola wisata untuk memuaskan para 

wisatawan yang berkunjung pada hari libur. 

Selain itu, pada bulan Oktober para nelayan biasanya mengadakan upacara 

adat Petik Laut, yaitu melarung makanan, jajanan dan kepala lembu ke tengah 

laut sebagai uapaya memohon berkah hasil laut kepada Tuhan. Setelah 

upacara adat ini selesai kemudian diadakan pementasan musik Gandrung, 

yaitu musik  tradisional yang populer di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. 

Akomodasi dan fasilitas lain untuk pengunjung yang belum mahir 

berenang, terdapat banyak penyewaan pelampung di sekitar lokasi pantai. 

Wisatawan juga dapat menyewa perahu yang dilengkapi kotak kaca 

(katamaran) untuk menyaksikan pemandangan bawah laut. Pengelola wisata 

juga menyediakan fasilitas kamar mandi, musholla, dan beberapa tempat 

untuk beristirahat berupa bangku kayu dan beton yang dekat dengan para 

penjaja makanan. 
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Pada pinggiran pantai Pasir Putih juga terdapat kios-kios yang menjual 

souvenir seperti replika perahu serta hiasan dan aksesoris dari kerang. Bagi 

yang ingin menginap, di sekitar lokasi terdapat penginapan berupa hotel, 

motel, dan losmen. Bagi wisatawan yang ingin berkemah, terdapat area 

khusus untuk  melakukan perkemahan tidak jauh dari area pantai.  

Namun potensi ini belum sepenuhnya di eksploitasi dengan baik oleh 

pemerintah daerah dan dinas pariwisata maupun oleh masyarakat pariwisata 

sendiri, dengan masih banyaknya area-area dan fasilitas-fasilitas pada obyek 

wisata pantai Pasir Putih yang tidak beroperasi dengan tertib. 

Walaupun demikian, masih terdapat banyak pengunjung yang datang ke 

daerah tujuan wisata pantai Pasir Putih untuk melakukan liburan bersama 

keluarga atau pun sekedar melihat pemandangan pantai sepulang dari bekerja. 

Tidak sedikit juga pengunjung datang dari luar kabupaten bahkan pengunjung 

dari luar provinsi yang memilih berwisata ke tempat ini terutama pada hari 

libur. Kondisi ini bertolak belakang jika dilihat dari belum baiknya kualitas 

pelayanan dan infrastrukur yang ada, tidak ada jaminan keamanan bagi para 

pengunjung, tidak adanya petugas pantai (baywatch) yang mengawasi 

aktivitas pengunjung, tidak adanya jam kunjung yang jelas dan tidak ada 

pembatasan waktu dan jumlah pengunjung pada wisata pantai Pasir Putih. 

Berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Pantai Pasir 

Putih baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dapat dilihat 

dalam tabel 1.3. 
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Tabel 1.3 

Kunjungan Wisatawan Pantai Pasir Putih 

Tahun 2006-2009 

Tahun 
Jumlah Wisatawan 

Domestik Mancanegara 

2006 89.684 819 

2007 162.861 651 

2008 202.953 564 

2009 334.288 569 

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo 

Dari Tabel 1.3 di atas terlihat  bahwa terjadi variasi jumlah kunjungan 

wisatawan, tahun 2006 sampai tahun 2008 jumlah wisatawan mancanegara 

semakin menurun dan baru bertambah lagi pada tahun 2009. Berbeda dengan 

wisatawan domestik yang setiap tahunya selalu meningkat sampai dengan 

tahun 2009. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap tempat tujuan wisata pantai Pasir Putih. Disamping 

potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan tersebut peneliti ingin 

mengetahui variabel apa yang sebenarnya dipetimbangkan wisatawan ingin 

berkunjung pada daerah tujuan wisata Pantai Pasir Putih di Kabupaten 

Situbondo. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik menulis karya ilmiah 

dengan judul “Analisis Variabel Yang Dipertimbangkan Wisatawan 

Berkunjung Pada Tempat Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa yang dipertimbangkan wisatawan berkunjung pada tempat 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo? 

2. Faktor apa yang dominan dipertimbangkan wisatawan berkunjung pada 

tempat wisata Pantai Pasir Putih Situbondo? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memperjelas dan mempermudah permasalahan di atas agar tidak 

meluas, maka peneliti membatasi masalah pada faktor-faktor dalam bauran 

pemasaran jasa (marketing mix-7p) yang meliputi; Product, Price, 

Promotion, Place, People, Process, Dan Physical Evidence. (Zeithaml dan 

Bitner dalam Ratih Hurriyati, 2005:49) menjadi pertimbangan wisatawan 

dalam berkunjung pada tempat wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan 

wisatawan berkunjung pada tempat wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang dominan 

dipertimbangkan wisatawan berkunjung pada tempat wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, sebagai bahan evaluasi guna 

menyempurnakan segala fasilitas yang dapat menarik wisatawan 

berkunjung pada tempat wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

b. Bagi Peneliti, membantu pemerintah khususnya dinas pengelola wisata 

untuk melakukan pembenahan pada tempat wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya, untuk dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian lebih dalam pada tempat wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo di masa mendatang. 


