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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya 

berintikan tiga segi,yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak) segi 

sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi-segi kebudayaan (memperkenalkan 

kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing). Ketiga segi tersebut 

tidak saja berlaku bagi wisatawan-wisatawan asing, tetapi juga untuk 

wisatawan-wisatawan domestik yang kian meningkat peranannya). Pariwisata 

tidak berbeda dari sektor ekonomi lainnya misalnya industri, dagang, atau 

transport, maksudnya ialah bahwa pariwisata dalam proses perkembangannya 

juga mempunyai pengaruh dalam bidang sosial dan budaya. Tidak hanya 

pariwisata internasional yang memberi pengaruh itu. Pariwisata dalam 

negeripun mempunyai pengaruh kebudayaan, Lebih-lebih kalau diingat bahwa 

melalui saluran pariwisata terjadi perjumpaan antara bermacam-macam 

kebudayaan yang ada pada tiap-tiap suku bangsa di wilayah Indonesia. 

Meskipun demikian harus diakui, bahwa pengaruh pada kebudayaan di dalam 

masyarakat Indonesia lebih kuat datangnya dari pariwisata internasional 

dibandingkan dengan pengaruh yang datang dari pariwisata dalam negeri. 

Yang demikian itu sebagian besar terjadi karena kekuatan ekonomi pariwisata 

internasional yang relatif lebih besar dan perhatian mereka yang lebih besar 

pula terhadap unsur-unsur kebudayaan Indonesia kita yang dianggap eksotik. 
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Pengeluaran-pengeluaran para wisatawan memang meningkatkan 

pendapatan penduduk setempat. Peningkatan pendapatan itu bisa menimbulkan 

akibat yang negatif. Pengembangan daerah pariwisata bisa menimbulkan 

dampak positif dan negatif terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Positif, 

jika pengembangannya itu merangsang perhatian lebih besar terhadap nilai-

nilai budaya mereka sendiri. Negatif jika pengembangan tadi melunturkan 

nilai-nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih terangsang untuk 

mengadopsi nilai-nilai budaya asing tanpa menghayati esensinya. 

Kepariwisataan juga dimaksudkan untuk meningkatkan nasib manusia di 

daerah-daerah dimana pelbagai industri jasa dapat ditawarkan dan 

diperdagangkan (James J:54-55). 

Tuhan yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan 

berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia,sumber daya alam 

hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya 

alam dan buatan dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan 

alam, flora, dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan 

budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan 

kepariwisataan di Indonesia. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal 

melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan 

pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan 

mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa 



3 
 

 
 

cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Untuk mencapai 

keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan langkah-

langkah yang serasi antara semua pihak yang terkait, baik pemerintah maupun 

masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral (Harvarindo:1999). 

Secara administrasi, pulau Lombok terdiri dari 4 pemerintahan 

kabupaten dan satu pemerintahan kota yaitu kabupaten Lombok barat, 

kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Timur, kabupaten Lombok 

Utara dan kota Mataram. Pulau Lombok merupakan pulau yang memiliki 

banyak daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik itu 

wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Namun karena kurangnya promosi 

membuat daerah wisata yang ada di pulau Lombok jarang dikenaloleh para 

wisatawan. Pulau Lombok dikenal sebagai daerah yang memiliki keindahan 

pantainya dan pulau kecilnya (yang disebut dengan Gili) oleh para wisatawan. 

Keberadaan daerah wisata ni memberikan pengaruh bagi masyarakat sekitar, 

baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Di pulau Lombok ada 

beberapa daerah wisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan, salah satu 

diantaranya adalah pantai Senggigi yang ada di wilayah Lombok Barat dan 

pantai Kuta di Lombok Tengah. Kedua pantai ini ramai akan pengunjung 

karena keindahan pantainya. (Irianto:2011) 

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di propinsi 

Nusa Tenggara Barat yang keadaan geografisnya menguntungkan. Pandangan 

alamnya yang indah, tanah yang subur, serta cadangan air yang melimpah 

menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh kabupaten ini. Secara 
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geografis, kabupaten ini berada di 115,46 ° - 116,20° bujur timur, dan 8,25°- 

8,55° lintang selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1.053,92 km persegi. 

Sebelah utaranya berbatasan dengan kabupaten Lombok Utara, sedangkan 

sebelah selatannya berbatasan dengan samudera Indonesia. Pariwisata 

merupakan salah satu sektor andalan di kabupaten Lombok Barat. Keadaan 

alam yang indah dan masih alami menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun 

asing. Banyak jenis objek wisata yang dimiliki oleh kabupaten Lombok barat, 

seperti pantai, taman pantai, hutan, peninggalan sejarah, air terjun dan 

sebagainya. (Lombok Barat dalam angka tahun 2012). Dimana dari objek 

wisata tersebut akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat setempat, 

baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Khususnya wisata pantai 

Senggigi yang ada di desa Senggigi Kecamatan Batu Layar di Kabupaten 

Lombok Barat. Kawasan wisata pantai senggigi merupakan kawasan yang 

paling banyak jumlah pengunjungnya yaitu sebanyak 429.343 orang, baik 

pengunjung Mancanegara maupun Nusantara (Dinas Pariwisata Lombok Barat 

Tahun 2014). Dari adanya pengembangan wisata pantai Senggigi tersebut 

dapat menggerakkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. 

B. Rumusan Masalah 

Banyaknya objek wisata yang ada di Lombok Barat khususnya kawasan 

wisata pantai Senggigi, diharapkan akan berdampak kepada aktivitas 

masyarakat khususnya aspek ekonomi. Penelitian ini merumuskan masalah 

terkait dengan dampak pengembangan objek wisata terhadap kegiatan ekonomi 

masyarakat dengan mengambil masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah pengembangan wisata pantai Senggigi mampu memperbaiki akses 

bagi masyarakat sekitar? 

2. Bagaimana perubahan fungsi lahan di sekitar pantai Senggigi? 

3. Kesempatan kerja apa saja yang tercipta sebagai dampak pengembangan 

wisata pantai Senggigi? 

4. Secara keseluruhan, pengembangan kawasan wisata pantai Senggigi, 

apakah berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan berbagai perbaikan akses oleh masyarakat sebagai 

dampak positif pengembangan wisata pantai Senggigi. 

2. Mengidentifikasi berbagai alih fungsi lahan di wilayah sekitar 

pengembangan wisata pantai senggigi. 

3. Mendiskripsikan dampak pengembangan kawasan wisata pantai Senggigi 

terhadap terciptanya kesempatan kerja.  

4. Mendiskripsikan dampak nyata pengembangan kawasan wisata pantai 

Senggigi terhadap pendapatan masyarakat.  

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata 
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dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola dan 

tetap melestarikan kawasan pariwisata pantai Senggigi. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat 

dalam merespon kebijakan pengembangan kepariwisataan di daerahnya 

dengan mengacu kepada keberhasilan / keunggulan di daerah lain. 

3. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam bagian 

pengembangan wisata di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan tambahan informasi bagi 

peneli selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 


