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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.       Latar Belakang Masalah  

 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. 

Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan 

devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Dengan 

berkembangnya pariwisata diindonesia menjadi salah satu industri dibidang jasa 

untuk dapat menarik dan memberikan pelayanan untuk memuaskan wisatawan. 

Dengan berkembangnya pariwisata di indonesia sangat berdampak positif pada 

perekonomian karena tidak hanya dalam pembangunan melainkan dapat 

menciptakan lapangan kerja , menambah pendapatan masyarakat, serta dapat 

memperkenalkan seni budaya dan keindahan alam indonesia. 

Kota Batu yang terletak di dataran tinggi daerah Malang memang cocok 

dijadikan sebagai tempat wisata. Udara yang sejuk, segar dan bersih dapat 

menjadi tempat menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk kota. Batu memiliki 2 

wisata yaitu wisata alam ( songgoriti, pemanndian air panas, selecta), dan wisata 

buatan ( JTP 1, JTP 2, Museum angkut, Predator fun park, Eco green park, 

Museum Tubuh dll). Selecta memiliki kelebihan yaitu wisata alam, taman bunga 

yang tidak ada di wisata lain dan memiliki nilai sejarah yang melegenda. 

Berdirinya Taman Rekreasi Selecta tahun 1930  didasari keinginan warga 

Belanda De Ruyter de Wildt  untuk mencari tempat rekreasi yang kondisinya 

mirip dengan hawa Eropa. Hal ini didukung oleh faktor geografis Kota Batu yang 
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merupakan kota strategis terletak di wilayah pegunungan, serta panorama dan 

hawa Desa Tulungrejo yang mirip dengan kondisi di Eropa. Selain faktor 

geografis, faktor ekonomi  juga turut dalam latar belakang berdirinya Taman 

Rekreasi Selecta yaitu tumbuhnya perkebunan di Malang dan Surabaya,faktor 

terakhir yang ikut mempengaruhi ialah  faktor hiburan  sebagai tempat 

peristirahatan favorit bagi warga Belanda yang bekerja di perkebunan.Taman 

Rekreasi Selecta tahun 1930 sampai 2014 dapat terlihat dari yang awalnya  

didirikan untuk memenuhi wisata warga Belanda saja berkembang menjadi 

perusahaan umum  dan bermanfaat dalam segi ekonomi. Taman Rekreasi Selecta 

pernah dibumihanguskan tahun 1949 dan dibangun kembali oleh masyarakat 

setempat. Sekitar tahun-tahun 1980an Taman Rekreasi Selecta menjadi Taman 

Rekreasi favorit wisatawan asing dan wisatawan nusantara. Taman Rekreasi 

Selecta juga menarik hati Presiden Soekarno dan wakil presiden Moch. Hatta. 

Pada tahun 2010 ditambahkan beberapa fasilitas dan tahun 2012 kunjungan 

tertinggi wisata di Kota Batu terdapat di Taman Rekreasi Selecta. (Reviadillah, 

2014) 

Bermacam fasilitas , arena bermain dan unit – unit lain yang ada di Selecta 

Kota Batu. Tempat ini sudah lama dikenal karena Selecta sudah menjadi tempat 

wisata sejak tahun 1930-an, sejak masih penjajahan Belanda. selecta ini, 

mempunyai ciri khas yaitu taman– taman bunga . Oleh karena itu banyak faktor 

yang mempengaruhi wisatwan  untuk mengunjungi taman wisata Selecta antara 

lain pendapatan, biaya perjalanan, kualitas taman wisata,jarak, pendidikan , umur, 

keamanan ke Taman Wisata Selecta Kota Batu. 
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Dalam penelitian Rina Mulyani (2006) pendapatan, biaya perjalanan 

berpengaruh positif. sedangkan jarak yang ditempuh berpengaruh negatif , jika 

jarak yang ditempuh semakin jauh menurunkan jumlah pengujung. Dalam 

penelitian Suchaina (2014) kualiatas sarana dan prasarana berpenagruh positif. 

Dalam penelitian Surya Sandy Levinanda ( 2015) pendapatan berpengaruh positif, 

sedangkan biaya perjalanan dan jarak yang ditempuh berpengaruh negatif. 

Agustin, Sri Ulfa Sentosa, Hasdi Aimon (2014) keamanan berpengaruh positif. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada 

variabel yang diteliti, obyek, waktu dan metode penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini menggunkan variabel kualitas saran dan prasarana, pendapatan, 

biaya perjalanan, jarak, pendidikan, umur, keamanan. Sehingga diambil judul 

penellitian “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah 

kunjungan Taman Wisata Selecta  Kota Batu”. 
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B.       Perumusan Masalah  

 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut  : 

1. Bagaimana profil kondisi sosial, ekonomi pengunjung terhadap jumlah 

kunjungan di Taman Wisata Selecta Kota Batu? 

2. Bagaimana deskripsi kondisi sarana prasarana terhadap jumlah 

kunjungan di Taman Wisata Selecta Kota Batu? 

3. Apakah kondisi sosial, ekonomi dan sarana prasarana mempengaruhi 

jumlah kunjungan di Taman Wisata Selecta Kota Batu terhadap jumlah 

kunjungan? 

C.        Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan suatu batasan terhadap 

permasalahan yang akan dibahas, sehingga pembahasan akan selalu terarah dan 

sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini hanya 

menggunakan 7 variabel  yaitu faktor sosial (pendidikan, umur), faktor ekonomi 

(pendapatan ,Jarak dan biaya perjalanan), dan faktor sarana prasarana ( kualitas 

fasilitas, keamanan) pada kecamatan Tulungrejo di kota batu tahun 2017, pada 

obyek wisata dan tidak termasuk unit – unit lain Selecta dikarenakan keterbatasan 

waktu dan tenaga.  

D  Tujuan dan Manfaat  

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka studi ini 

bertujuan untuk  : 
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D.1      Tujuan 

1. Menganalisis profil kondisi Sosial, ekonomi pengunjung di Taman Wisata 

Selecta  Kota Batu 

2. Mendiskripsikan kondisi sarana prasarana pengunjung di Taman Wisata 

Selecta  Kota Batu. 

3. Menganalisis pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan Sarana Prasarana 

Taman Wisata Selecta  Kota Batu terhadap jumlah kunjungan. 

  D.2     Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

dan pengembangan pengetahuan pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan. Selain itu diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi 

penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari. 

2. Manfaat Praktis 

Menjadikan masukan bagi instansi pihak pengelolaan  taman wisata 

selecta  dan informasi untuk pengelola pariwisata dan Kota Batu  batu untuk 

mengembangkan taman wisata selecta. sebagai bahan evaluasi dan referensi 

untuk mengembangkan Objek Wisata Taman Selecta Kota Batu 

 

 


