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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang 

digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa 

negara di samping sektor migas. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia 

terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

1969. Khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan “usaha-usaha pengembangan 

pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan dan pembangunan serta 

kesejahteraan masyarakat dan Negara (Yoeti,  1996:151) 

Menurut Fandeli dan Mukhlison kemampuan pariwisata dalam 

meningkatkan pendapatan negara, baik dalam bentuk devisa asing maupun 

perputaran uang di dalam negeri. Pembangunan di bidang pariwisata nampaknya 

perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk bagaimana menciptakan berbagai 

kreasi pariwisata termasuk di dalamnya pariwisata yang bernuansa edukasi dan 

lingkungan seperti ekowisata. Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola 

dengan pendekatan konservasi (Purwanto,   2013:90) 

Sektor pariwisata kini telah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten 

Malang sebagai sektor unggulan yang sangat menjanjikan. Pasalnya, Kabupaten 

Malang mempunyai beragam obyek wisata yang dapat dikembangkan sebagai 

sarana dalam pengembangan Kabupaten Malang pada sektor Pariwisata. Selain itu, 
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pengembangan ini juga bertujuan untuk dapat menaikkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Malang dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja guna untuk 

mengurangi tingkat pengangguran (Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, 2016) 

Di tahun 2015, data BPS Kabupaten Malang menyebutkan jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang sekitar 3,5 juta wisatawan 

domestik dan sekitar 99 ribu wisatawan asing. Kunjungan wisatawan domestik 

dan mancanegara sebesar 3,6 juta wisatawan. Angka tersebut mengalami 

peningkatan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya kenaikannya sebanyak 400an 

wisatawan atau naik sekitar 11 persen. Peningkatan ini sebagai wujud efektivitas 

promosi pariwisata. Bahkan jumlah wisatawan tahun 2015 melebihi target yang 

ditetapkan. Ini bisa menjadi kabar baik atau bisa menjadi bumerang bagi 

pemerintah ataupun masyarakat sekitar. Jika kapasitas tempat wisata tidak dapat 

menampung kelebihan wisatawan justru menimbulkan kerugian dari sisi 

lingkungan misalnya rusaknya lingkungan lokasi wisata. (Lita Lestianti, 2016) 

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan rencana besar 

untuk mengembangkan potensi pariwisata yang begitu banyak. Rencana ini 

bertujuan untuk mengemas dunia pariwisata dengan adanya potensi wisata guna 

sebagai ikon andalah tahun ini. Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, 

pariwisata KabupatenMalang memiliki beragam warna, seperti alam berbasis 

pantai, pegunungan yang memberikan destinasi keindahan alam. Kabupaten 

Malang memiliki itu semua (Muhammad Aminudin, 2016) 

Rencana pengembangan pariwisata ini membuktikan bahwa Kabupaten 

Malang dapat memanfaatakan sumber daya alam dengan baik guna kemajuan 
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daerah. Jika sektor pariwisata dapat berkembang maka banyak manfaat yang akan 

didapatkan. Sektor pariwisata bisa menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten 

Malang dalam penyumbangan Pendapatan Asli Daerah, bahkan jika terus 

berkembangan maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang akan terus 

meningkat. Selain itu jika sektor pariwisata dapat berkembang, maka Kabupaten 

Malang bisa mengurangi jumlah pengangguran (Dinas Pariwisata Kab.Malang, 

2016) 

Pembangunan suatu daerah selalu didasarkan kepada pemanfaatan suatu 

sumber daya alam. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan 

makin efisien pemanfaatan sumber daya alam tersebut, makin baiklah harapan akan 

tercapainya keadaan kehidupan ekonnomi yang baik dalam jangka panjang. Untuk 

menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi, maka perencanaan penggunaan, 

pengelolaan, dan penyelamatan sumber-sumber daya itu perlu dilakukan dengan 

lebih cermat, dengan memperhitungkan hubungan-hubungan ekologis yang berlaku 

untuk mengurangi akibat-akibat yang erugikan kelangsungan pembangunan secara 

menyeluruh (Moh. Soerjani ,  1987: 29) 

Salah satu Wahana bernuansa Alam yang telah dikembangan oleh  

Kabupaten Malang  adalah Obyek Wisata  Air Terjun Coban Rondo. Obyek Wisata 

Air Terjun Coban Rondo terletak 12 km dari Kota Wisata Batu, tepatnya berada di 

desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jalan menuju 

obyek wisata Air Terjun Coban Rondo bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi 

maupun kendaraan umum. Akses menuju lokasi pun sudah sangat baik, yakni sudah 

beraspal. Obyek Wisata Air Terjun Coban Rondo tak hanya menyuguhkan 
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pemandangan alam yang asri dan juga pemandangan air terjun saja, disini para 

wisatawan juga dapat menikmati permainan-permainan yang disediakan, dan tak 

hanya permainan para pengunjung juga dapat melihat hewan-hewan yang 

dipelihara di dekat lokasi permainan. 

Wisata Air Terjun Coban Rondo ini merupakan salah satu destinasi wisata 

yang sangat populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 

Air terjun setinggi 84 meter dan berada di ketinggian 1.135 MDPL ini berasal dari 

sumber mata air Cemoro Dudo yang terletak di lereng Gunung Kawi dengan debit 

150 liter per detik pada musim hujan dan 90 liter per detik di musim kemarau. 

Panorama air terjun yang menghembuskan butir-butir air yang dibalut dengan 

keindahan alam dan disempurnakan dengan udara sejuk pegunungan yang masih 

sangat alami ini memang menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan. 

Pada akhir pekan atau hari libur nasional, tempat ini dikunjungi oleh para 

wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Fasilitas yang bisa dinikmati oleh 

para wisatawan di Air Terjun Coban Rondo antara lain; Hotel atau penginapan, 

warung makan, toilet umum, tempat parkir toko souvenir atau oleh-oleh dan juga 

tepat ibadah. (Wisatapedi, 2015). 

Nilai ekonomi wisata Air Terjun Coban Rondo ini memiliki alasan karena 

sumber daya alam tidak bisa dinilai secara material. Tujuan dari nilai ekonomi 

wisata ini untuk mengetahui besar nilai ekonomi sumber daya alam yang dimiliki 

melalui biaya perjalanan pengunjung yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan 

wisata di Wisata Air Terjun Coban Rondo. Dengan adanya biaya perjalanan ini 

maka akan diketahui surplus konsumen yang dihasilkan. Surplus konsumen yang 
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dihasilkan dari biaya perjalanan ini lah yang akan menjadi nilai ekonomi wisata Air 

Terjun Coban Rondo. Peneliti tertarik untuk meneliti nilai ekonomi yang dimiliki 

oleh wisata Air Terjun Coban Rondo, agar hasilnya dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pengembangan wilayah wisata melalui pengambilan kebijakan, 

pengelolaan, konservasi dan optimalisasi aset untuk mencapat target peningkatan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Malang 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan Latar Belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana profil pengunjung Wisata Air terjun Coban Rondo 

Kabupaten Malang? 

2. Berapa besar pengaruh biaya perjalanan, pendapatan pengunjung, jarak 

tempuh terhadap jumlah kunjungan Wisata Air Terjun Coban Rondo di 

Kabupaten Malang? 

3. Berapa besar nilai ekonomi Wisata Air Terjun Coban Rondo di 

Kabupaten Malang? 

C. Batasan Masalah 

Referensi yang didapatkan oleh peneliti, dalam melakukan penilaian potensi 

kawasan wisata air terjun coban rondo menggunakan pendekatan metode biaya 

perjalanan (travel cost method) dengan menggunakan macam variabel independen, 

yaitu biaya perjalanan (X1), pendapatan pengunjung (X2), jarak tempuh (X3). 
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profil pengunjung Wisata Air Terjun Coban Rondo di

Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui besar pengaruh biaya perjalanan, pendapatan

pengunjung, dan jarak tempuh pengunjung terhadap jumlah kunjungan

Wisata Air Terjun Coban Rondo di Kabupaten Malang.

3. Untuk mengetahui besar nilai ekonomi Wisata Air Terjun Coban Rondo di

Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dari paparan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut; 

1. Pemerintah, untuk bahan referensi dalam rencana ke depan dalam

pengembangan Wisata Air Terjun Coban Rondo Kabupaten Malang

2. Pengelola, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam evaluasi Wisata Air

Terjun Coban Rondo Kabupaten Malang dalam hal pengelolaan,

pencapaian target dan juga pengambilan keputusan kebijakan.

3. Peneliti selanjutnya, untuk bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang

sejenis.




