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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya peradaban, kebutuhan manusia telah 

berkembang dan beraneka ragam,  yang  bermula dari kebutuhan primer, yaitu 

makanan (pangan), kebutuhan sekunder yaitu pakaian (sandang), kebutuhan 

tersier yaitu kebutuhan akan tempat tinggal (papan), hingga muncul kebutuhan 

untuk bersantai atau berlibur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

manusia modern.  

Menurut undang-undang kepariwisataan nomor 10 tahun 2009, yang 

dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dari batasan mengenai pengertian 

pariwisata, disebutkan bahwa pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang 

dilakukan untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan tujuan 

bukan untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, melainkan semata-mata 

sebagai konsumen yang menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi 

keinginan yang bermacam-macam (Prasiasa, 2013).  

Dari kedua pengertian mengenai pariwisata tersebut dapat dikemukakan 

bahwa selama melakukan perjalanan, wisatawan akan memerlukan berbagai
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fasilitas dan adanya keinginan yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan 

perjalanannya. Tujuan perjalanan wisata, antara lain untuk bersenang-senang, 

mengunjungi teman atau kerabat, menghadiri pertemuan, kesehatan, olahraga, 

studi maupun keagamaan (Prasiasa, 2013). 

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah (Soemardjan, 1977), pariwisata dianggap sebagai suatu 

aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah – wilayah 

tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Sektor pariwisata semakin 

berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. Besar kecilnya pengaruh pariwisata secara ekonomis dapat 

digolongkan ke dalam empat kelompok, yaitu pengaruh terhadap pendapatan, 

lapangan pekerjaan, neraca pembayaran dan investasi (Sammeng, 2000). 

Selain peran yang dimilikinya, pariwisata juga merupakan suatu sektor 

yang tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi yang lain yaitu dalam proses 

perkembangannya juga mempunyai dampak atau pengaruh dibidang sosial dan 

ekonomi. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa pengaruh positif 

maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Untuk mencegah 

perubahaan itu menuju ke arah negatif maka diperlukan suatu perencanaan yang 

mencakup aspek sosial dan ekonomi, sehingga sedapat mungkin masyarakat 

setempat ikut terlibat di dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Hal ini 

perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengembangan daerah wisata 

yang bersangkutan ( Kodyat, 1982 : 4 ).  
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Demikian juga, dengan salah satu obyek wisata yang terdapat di 

Kabupaten Pasuruan yaitu Taman Safari Indonesia II yang dinilai mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbangunnya 

akses/infrastuktur yang pada mulanya sebagai sarana penunjang pariwisata guna 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan aktivitas pariwisata yang 

berlangsung namun secara tidak langsung hal ini juga menimbulkan pengaruh 

terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.  Hal tersebut sesuai 

dengan ungkapan Davyd J. Greenwood ( 1976 ) bahwa adanya kunjungan 

wisatawan di suatu tempat menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara 

masyarakat setempat dengan wisatawan yang dapat mengakibatkan perubahan 

pola atau tata nilai kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan pengaruh terhadap 

aspek sosial, pada kenyataannya, kegiatan pariwisata juga berpengaruh pada  

aspek ekonomi yaitu terbukanya lapangan kerja secara langsung dan lapangan 

kerja tidak langsung di dalam kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai juga dengan ungkapan James J. Spillan ( 

1987 : 138 – 141 ) bahwa pariwisata akan membawa berbagai hal yang 

menguntungkan dan sekaligus merugikan. Walaupun sebenarnya tujuan 

pemerintah memajukan suatu daerah wisata adalah untuk kemakmuran dan 

peningkatan pendapatan masyarakat setempat . 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kawasan wisata Taman Safari 

Indonesia II yang berada di Wilayah Prigen memerlukan adanya suatu studi untuk 

mengetahui kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah pengoperasian wisata. 

Dengan adanya studi ini diharapkan pengaruh–pengaruh yang ditimbulkan yakni 
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perubahan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat dapat diketahui. 

Hal tersebut perlu dilakukan karena masyarakat merupakan unsur yang sangat 

penting untuk mendukung keberhasilan pengembangan suatu wilayah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan malasah yang dapat ditarik dari latar belakang tersebut yaitu : 

1. Apakah adanya obyek wisata Taman Safari Indonesia II mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiarjo ? 

2. Bagaimana sikap masyarakat dengan adanya Taman Safari Indonesia II ? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari studi ini yaitu : 

1. Menganalisis perbedaan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah  

adanya pembangunan beserta aktivitas wisata.  

2. Mengetahui sikap masyarakat terhadap keberadaan Taman Safari 

Indonesia II. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasuruan pada umumnya dan pemerintah kecamatan di 

Kabupaten Pasuruan pada khususnya dalam mengambil keputusan untuk 

pengembangan objek wisata  dan pengembangan wilayah. 
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2. Bagi Pengelola Wisata Taman Safari Indonesia II 

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak pengelola untuk 

pengembangan kebijakan manajemen yang lebih mengikat semua unsur. 

3. Bagi pembaca 

Bagi peneliti dibidang yang sama berguna sebagai bahan pengembangan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode lain yang lebih 

mendalam dan alat ukur penelitian yang berbeda. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian didefinisikan sebagai 

berikut :  

1. Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan 

sementara dan tempat tinggal, ke sesuatu atau beberapa tujuan di luar 

lingkungan tempat tinggal yang didorong beberapa keperluan tanpa 

bermaksud untuk mencari nafkah tetap. 

2. Kesejahteraan adalah kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan 

kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa 

bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian 

sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-

hubungan sosial.   
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3. Perkembangan kesejahteraan adalah segala upaya yang dilaksanakan 

secara sadar, terencana, terarah, terpadu dan bertanggung jawab dalam 

menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan usaha-usaha 

kesejahteraan serta lingkungannya.  

4. Ekonomi adalah kegiatan manusia dengan masyarakat untuk 

memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-

baiknya guna memenuhi berbagai rupa kebutuhan. 

5. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, 

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat 

oleh kesamaan. 

6. Perubahan Sosial adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk 

memperbaiki kondisinya menjadi lebih baik menyesuaikan dengan 

keadaan lingkungannya. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Sikap masyarakat terhadap keberadaan Taman Safari Indonesia II di ukur 

menggunakan analisis validitas dan reliabilitas dalam kuesioner berbentuk skala 

likert. Jawaban terdiri dari 4 (empat) jawaban yang terdiri dari  

1. Sangat setuju, memiliki skor 4. 

2. Setuju, memiliki skor 3. 

3.  Tidak setuju, memiliki skor 2. 

4. Sangat tidak setuju, memiliki skor 1. 
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Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan 8 indikator 

yang setiap indikatornya terdiri dari beberapa pertanyaan, berikut penjelasannya :  

1. Indikator gizi dan kesehatan, terdiri dari 3 pertanyaan yaitu akses terhadap 

air bersih untuk minum, kecukupan pangan, akses pelayanan kesehatan 

yang diukur menggunakan pilihan jawaban dengan skor 1, 2 dan 3. Skor 3 

memiliki nilai paling tinggi untuk penilaian jawaban yang dipilih 

responden, skor 2 memiliki nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai rendah.  

2. Indikator kekayaan materi, terdiri dari 3 pertanyaan yaitu kepemilikan 

sepeda motor, hiburan (radio, tape, tv, dvd), pendingin (alam, kipas angin, 

lemari es, AC), ketiga pertanyaan tersebut diukur menggunakan 

penjumlahan skor dari setiap jawaban yang dipilih.  

3. Pengetahuan/pendidikan yang terdiri dari 3 pertanyaan yaitu tingkat 

pendidikan tertinggi anggota rumah tangga dewasa, persentase jumlah 

anggota rumah tangga yang mengenyam pendidikan dan apakah ada 

anggota keluarga yang memiliki keterampilan atau pengetahuan diluar 

bidang pertanian yang tidak didapatkan melalui sekolah seperti membuat 

kerajinan, sopir, tukang urut dll). Tiga pertanyaan tersebut diukur 

menggunakan skor 1, 2 dan 3. Skor 3 adalah nilai tertinggi, skor 2 

memiliki nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai rendah. 

4. Indikator lingkungan sosial, terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan yang terdiri 

dari tingkat tolong-menolong antar masyarakat, rasa saling percara antar 

orang dalam masyarakat dan sering tidaknya terjadi permasalahan antar 

orang atau keluarga. Tiga (3) pertanyaan tersebut diukur dengan skor 1, 2 
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dan 3. Skor 3 memiliki nilai paling tinggi untuk penilaian jawaban yang 

dipilih responden, skor 2 memiliki nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai 

rendah. 

5. Lingkungan ekonomi, terdiri dari 5 (lima) pertanyaan yaitu jumlah 

pendapatan, jumlah jenis pendapatan, sifat pendapatan (tetap atau tidak 

tetap), persediaan beras (kebutuhan pokok), kemampuan membeli 

kebutuhan pokok. Lima (5) pertanyaan tersebut diukur dengan skor 1, 2 

dan 3. Skor 3 memiliki nilai paling tinggi untuk penilaian jawaban yang 

dipilih responden, skor 2 memiliki nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai 

rendah. 

6. Keadaan rumah, yang terdiri dari 10 pertanyaan yaitu atap yang digunakan 

(welid, seng, asbes, genteng), bilik yang digunakan (bambu, bambu kayu, 

kayu, setengah tembok, tembok), status tempat tinggal (numpang, sewa, 

milik sendiri), lantai tempat tinggal (tanah, papan, plester, ubin, keramik), 

luas perumahan yang di ukur dengan meter persegi (m²), sumber 

penerangan (lampu, petromaks, listrik), kemudian jika menggunakan 

listrik berapa watt daya yang terpasang, bahan bakar yang digunakan 

(kayu, minyak tanah, gas), sumber air (sungai, air hujan, mata air, sumur 

gali, PAM) dan tempat buang air besar (sungai, kamar mandi umum, 

kamar mandi sendiri). Sepuluh pertanyaan tersebut diukur menggunakan 

penjumlahan skor dari setiap jawaban yang dipilih.  

7. Perasaan sejahtera, yang terdiri dari 3 pertanyaan yaitu perasaan miskin, 

perasaan bahagia dan perasaan sejahtera. Tiga (3) pertanyaan tersebut 
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diukur dengan skor 1, 2 dan 3. Skor 3 memiliki nilai paling tinggi untuk 

penilaian jawaban yang dipilih responden, skor 2 memiliki nilai sedang 

dan skor 1 memiliki nilai rendah. 

8. Teknologi informasi dan komunikasi, yang terdiri dari 5 pertanyaan yaitu 

kepemilikan telepon rumah, penggunaan telepon seluler, jumlah anggota 

keluarga yang memiliki nomor Hp aktif, jumlah nomor yang dimiliki dari 

tiap telepon seluler dan kepemilikan komputer atau laptop. Lima 

pertanyaan itu di nilai menggunakan skor.  
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