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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pariwisata merupakan salah satu sektor yang dimiliki daerah yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD 

merupakan salah satu penerimaan daerah yang sangat penting untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, sektor pariwisata, apabila 

dikembangkan dan dikelola serta dipromosikan secara baik akan memberi 

sumbangan yang besar terhadap PAD. 

Pengembangan sektor pariwisata daerah secara lebih luas juga akan memiliki 

efek ganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan 

adanya pariwisata, sektor ekonomi riil yang ada di masyarakat dapat 

dikembangkan, seperti kerajinan, makanan, penginapan/hotel, dan 

sebagainya.Bangkitnya sektor ekonomi riil tersebut diharapkan bisa meningkatkan 

derajat hidup masyarakat, baik sandang, pangan, papan, pendidikan dan 

kesehatan. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang 

diharapkan dapat menjadi sumber utama devisa, memperluas, dan menciptakan 

kesempatan berusaha serta lapangan kerja. Sektor pariwisata hendaknya 

ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi 

kepariwisataan yang ada supaya dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi yang 

dapat diandalkan. 
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Kota Wisata Batu yang didukung dengan letaknya yang berbukit dan 

memiliki panorama yang indah mendorong kunjungan wisatawan domestik di 

masing-masing objek wisata yang ada di kota Batu dari tahun 2009 sampai 2014 

secara umum mengalami kenaikan. Menjelaskan beberapa tempat wisata di Kota 

Batu seperti Songgoriti dan Cangar sedikit mengalami penurunan jumlah 

pengunjung dibandingkantahun 2009.Sebaliknya, objek wisata Jatim Park 2 

mengalami kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2014.Sebagai tempat wisata 

yang baru beroperasi Jatim Park 2 memang cukup menarik wisatawan untuk 

mengunjunginya. Pada penyusunan skripsi ini penulis memilih Jatim Park 2, 

karena peneliti mempunyai pertimbangan bahwa Jatim Park 2 merupakan tempat 

wisata yang baru saja didirikan. Dibandingkan dengan tempat wisata lainnya di 

Kota Batu yang lebih dulu berdiri, Jatim Park 2 menghadapi persaingan yang 

semakin ketat pada bidang jasa dan memerlukan strategi pemasaran yang tepat 

untuk meraih keunggulan dalam persaingan yang semakin tajam. 

Penulis juga memilih Jatim Park 2 karena merupakan tempat wisata yang 

memadukan unsur pendidikan dan pariwisata dalam satu ruang lingkup.Hal ini 

dapat memberikan informasi kepada pengunjung agar lebih mengenal teknologi 

danpengetahuan.Salah satu keunggulan Jatim Park 2 dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran di luar kelas dengan tujuan mendapatkan salah satu 

informasi mengenai berbagai macam fauna yang terdapat di seluruh manca 

negara. Konsep ini bisa dikatakan sebagai pioneer yang belum pernah ada dan 

diterapkan di kota-kota lain di Jawa Timur.Jatim Park 2 (Secret Zoo) yang berdiri 

di atas lahan seluas 14 hektar, merupakan tempat edukasi dan wisata yang tepat 
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untuk mengajak keluarga serta anak-anak. Di dalamnya terdapat serangkaian 

beberapa sajian baik pengetahuan teknologi, pengetahuan mengenai fauna, hobi, 

serta hiburan yang dikemas secara unik dan disajikan kepada pengunjung, dimana 

dapat dinikmati dalam satu area yang terintegrasi. 

Jatim Park 2 atau yang lebih dikenal dengan Secret Zooyang tentunya lebih 

menarik dan lebih lengkap dibanding dengan kebun binatang pada 

umumnya.Setelah melihat berbagai jenis hewan-hewan dari seluruh 

mancanegara, pengunjung disajikan beraneka ragam wahana permainan, mulai 

dari untuk anak-anak sampai untuk usia dewasa yang menantang adrenalin. 

Wahana ini juga disajikan untuk memunuhi hobi pengunjung seperti lapangan 

basket dan menguji ketangkasan kaki dengan memasukan bola pada lubang 

tertentu.Wahana ini disajikan tanpa memungut biaya lagi sehingga pengunjung 

leluasa untuk memilih dan mencoba beraneka ragam permainan. 

Fakta ini dijadikan Jatim Park 2 sebagai keunggulan yang dimilikinya dan 

digunakan sebagai ciri khas, sehingga Jatim Park 2 mempunyai target pasar 

tersendiri diantara perkembangan persaingan perusahaan sejenis  

yang semakin pesat dan mampu mempertahankan perusahaannya sebagai 

pemimpin pasar dengan keunikan-keunikan yang dimilikinya. 

Alasan lain penulis membahas mengenai Jatim Park 2 karena saat ini 

JatimPark 2 sedang menunjukkan perkembangan dalam membantu meningkatkan 

perekonomian dari masyarakat Kota Batu. Jatim Park 2 untuk lebih 

meningkatkan pemasarannya, maka perlu diketahui dan dianalisis mengenai cara 

pemasarannya. 
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Seiring berjalannya waktu, saat ini tempat wisata berkembang menjadi 

suatu fenomena global dan menjadi salah satu kebutuhan yang melibatkan ratusan 

juta manusia.Tempat wisata telah menjadi kebutuhan penting dan merupakan 

bagian dari kehidupan manusia saat ini untuk mengisi waktu 

liburan.Pengembangan tempat wisata merupakan suatu keharusan, karena 

refreshing dan pleasure merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan 

oleh setiap manusia. Kepadatan jam kerja, kemacetan dan hiruk pikuk perkotaan, 

rutinitas bekerja, tekanan hidup, dan sebagainya, mendorong manusia atau 

individu untuk ingin memiliki waktu luang guna melepaskan diri dari ketegangan 

dan tekanan hidup. Kegiatan berwisata untuk menjawab kondisi tersebut dan 

telah memunculkan fenomena “gaya berwisata” yang berbeda antara satu 

kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain yang ada dalam masyarakat. 

Keanekaragaman tempat tujuan dari wisata pun, akan mewarnai pemilihan obyek 

dan aktivitas wisata yang dipilih. Keragaman segmentasi wisatawan berdasarkan 

berbagai kriteria inilah yang memungkinkan untuk dikembangkannya obyek, 

aktivitas, dan fasilitas wisataJatim Park 2 merupakan tempat wisata yang terbaru 

dan modern sesuai dengan moto Jatim Park 2 yang menyebutkan“Taman Belajar 

dan Rekreasi”,yakni berarti jawa timur park 2 bukan hanya merupakan tempat 

rekreasi saja, namun sekaligus juga dapat dijadikan tempat untuk belajar 

(edukasi). Selain itu Jatim Park 2 menerapkan sarana edukasi seperti 

pembelajaran satwa sehingga pengunjung tidak hanya sekedar berekreasi 

melainkan pengunjung dapat bersosialisasi langsung dengan hewan-hewan yang 

ada di Jatim Park 2, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti Jatim Park 2. 
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Fenomena yang menarik adalah jawa timur park 2 bukan hanya merupakan 

tempat rekreasi saja, namun sekaligus juga dapat dijadikan tempat untuk belajar 

(edukasi). Dinas Pariwisata kota batu dinas teknis yang menangani 

kepariwisataan daerah memiliki peran yang penting untuk mempromosikan 

potensi wisata yang dimiliki Kota batu kepada masyarakat luas, baik secara 

nasional maupun internasional.Dengan mengangkat kembali potensi sektor 

pariwisata ini, diharapkan dapat meningkatkan kembali lapangan kerja dan 

pendapatan masyarakat terutama di sekitar objek wisata, serta berperan dalam 

peningkatan PAD.Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai strategi marketing apa yang diterapkan oleh jatim park 2 untuk 

membidik wisatawan domestik untuk berwisata dijatim park 2 sebagai tujuan 

utama wisata, sehingga penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul : 

“Strategi Promotion Mix Theme Park Dalam Meningkatkan Wisatawan 

Domestik”(Studi Pada Marketing Communication Jatim Park 2 Kota Wisata Batu) 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah: “Bagaimana Strategi Promotion Mix Jatim Park 2 Dalam 

Meningkatkan Wisatawan Domestik?” 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  
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Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang 

ingin dicapai lewat penelitian ini adalah:  

Ingin mengetahui Strategi Promotion Mix Communication Theme Park Dalam 

Meningkatkan Wisatawan Domestik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dimanfaatkan oleh berbagai 

pihak yang terkait antara lain : 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya 

mengembangkan ilmu komunikasi, khususnya dalam penelitian tentang 

komunikasi pemasaran yang efektif. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Jatim Park 2 yang 

efektif dalam mempromosikan dan menjual produk jasa nya di masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik. 


