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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman membuat kebutuhan manusia semakin kompleks tidak 

hanya meliputi sandang, pangan, dan papan saja akan tetapi juga memiliki 

kebutuhan lainnya seperti kebutuhan mendapatkan pendidikan, kesehatan, hiburan, 

dan lain sebagainya. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia akan hiburan sebagai 

alat untuk menyegarkan fikiran dari kejenuhan bekerja, menjadikan jarak bukan 

masalah pada era modern saat ini. Kemajuan teknologi lebih memudahkan setiap 

orang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan hal ini juga mengacu 

pada pengembangan pariwisata khususnya di Indonesa baik wisata pantai, wisata 

gunung, maupun yang berbasis pertanian yang biasa disebut sebagai agrowisata. 

Agrowisata merupakan wisata berbasis pertanian yang terus berkembang 

hingga sekarang dan menjadi tujuan alternatif destinasi wisatawan baik dari dalam 

Negeri maupun Mancanegara. Ketertarikan wisatawan dalam mengunjungi 

agrowisata selain berlibur dan menghilangkan kejenuhan, juga dapat menambah 

pengetahuan tentang komoditas pertanian yang dikunjungi. Sutjipta (2001) 

mendefinisikan, agrowisata adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan 

terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya 

untuk pelestarian lingkungan dan peningkatan kesajahteraan masyarakat petani. 

Agrowisata sebagai salah satu alternatif pariwisata berkelanjutan merupakan bagian 

dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata 

yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan 

hubungan usaha dibidang pertanian (Deptan, 2012). 
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Jawa Timur dikenal sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah tempat wisata 

terbanyak di Indonesia. Dirangkum dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

tahun 2016, hingga bulan Juni 2016 jumlah wisatawan Mancanegara yang masuk 

melalui jalur Bandar Udara Juanda sebanyak 95.850 orang yang berasal dari 10 

negara.  Salah satu Kota yang berpotensi sebagai kunjungan wisata baik dari dalam 

maupun luar negeri adalah Kota Blitar. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil 

kedua di Provinsi Jawa Timur namun memiliki potensi yang cukup besar pada 

bidang pariwisata. Potensi dasar wisata Kota Blitar adalah banyaknya peninggalan 

bersejarah yang berhubungan dengan Bung Karno dan penjajahan PETA, selain itu 

ada beberapa tempat wisata yang mengakibatkan kota ini ramai dikunjungi oleh 

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara diantaranya yaitu Makam Aryo 

Blitar, Istana Gebang, Kebon Rojo, Sumber Udul, Kampung Coklat, Kebun 

Binatang Mini, serta Agrowisata Belimbing Karangsari yang ada di Kelurahan 

Karangsari Kota Blitar. Keberadaan wisata tersebut membuat masyarakat 

berinovasi menciptakan wisata baru yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah (Blitar Kota, 2015). 

Menurut Widodo (2016) kepala pengelola Agrowisata Belimbing Karangsari, 

Agrowisata Belimbing merupakan salah satu inovasi yang digagas oleh masyarakat 

setempat sebagai tempat wisata edukasi yang dikelola mulai tahun 2007 dengan 

memanfaatkan tanah desa (tanah bengkok) dengan luas lahan mencapai ±5 Hektare 

dengan jumlah tanaman hingga 2500 pohon. Agrowisata Belimbing Karangsari 

terus melakukan evaluasi dan pengembangan dengan tujuan dapat menarik jumlah 

wisatawan yang datang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengelola, 
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jumlah pengunjung perbulan mencapai ±2000 orang. Para pengunjung didominasi 

oleh masyarakat umum baik dari TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi hingga 

para Pejabat. Keberadaan tempat wisata tersebut menjadi sorotan bagi Pemerintah 

Daerah untuk lebih memperkenalkan agrowisata sebagai wisata alternatif selain 

wisata religi yang ada di Kota Blitar.  

Perkembangan teknologi saat ini membuat Agrowisata Belimbing Karangsari 

lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas dan hal ini memberikan dampak yang 

sangat positif kepada banyak kalangan baik dari petani, masyarakat sekitar, para 

pedagang maupun Pemerintah Daerah yang akan meningkatkan PAD (pendapatan 

asli daerah) Kota tersebut. Perubahan secara signifikan yaitu semakin banyak 

jumlah pedagang belimbing maupun makanan disekitar area wisata. Kendala yang 

tidak dapat dihindari  dalam membudidayakan belimbing yaitu faktor alam. Ketika 

masuk musim penghujan bunga mengalami kerontokan dan akan menyebabkan 

jumlah buah yang dihasilkan menurun atau gagal panen. Selain faktor alam ada 

beberapa kendala yang menghambat proses pengembangan agrowisata belimbing 

di Kelurahan Karangsari yaitu kurangnya promosi dari pihak pengelola, dari dinas 

terkait, ketersediaan fasilitas yang kurang maksimal, serta kurangnya tenaga tour 

guide yang berpengalaman sehingga berdampak terhadap jumlah kunjungan 

wisatawan yang datang.  

Berdasarkan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang ada di 

agrowisata, peneliti merasa perlu untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut 

terkait dengan strategi Pengembangan Agrowisata Belimbing Karangsari dengan 

fokus kajian pengelolaan sumber daya Agrowisata Belimbing Karangsari dan faktor 
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internal serta faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangannya. Metode 

peneliti dapat dilakukan menggunakan analisis  SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, Threath) sehingga akan tersusun beberapa strategi alternatif untuk 

mengembangkan agrowisata ini menjadi lebih maju lagi serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat lokal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perkembangan 

Agrowisata Belimbing Karangsari di Kelurahan Karangsari Kecamatan 

Sukorejo Kota Blitar ? 

2. Bagaimana strategi dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing 

Karangsari di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam 

menghadapi persaingan dalam mengembangkan usaha ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diangkat 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di 

Agrowisata Belimbing Karangsari di Kelurahan Karangsari Kecamatan 

Sukorejo Kota Blitar. 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan Agrowisata Belimbing Karangsari 

di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pemerintah Daerah : Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan dalam menyusun program yang terkait dengan 

pengembangan Agrowisata Belimbing Karangsari di Kelurahan Karangsari 

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. 

2. Perusahaan : Penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengambilan 

keputusan pengembangan Agrowisata Belimbing Karangsari di Kelurahan 

Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. 

3. Universitas : Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi, 

perluasan mitra kerja dan bahan ajar bagi dosen sebagai materi mata kuliah 

pada bidang pengembangan pertanian. 

4. Bagi Peneliti lain : Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

melakukan penelitian yang sejenis dalam penelitian strategi pengembangan 

pada bidang pertanian. 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Agrowisata adalah sebuah tempat wisata yang berbasis pertanian dan sebagai 

sarana edukasi yang termasuk dalam subsektor pariwisata.  

2. Belimbing adalah salah satu komoditas jenis tanaman yang berasal dari 

Negara Jiran Malaysia yang mudah dibudidayakan terutama didataran rendah 

3. Pengembangan adalah suatu proses pembangunan secara bertahap dan teratur 

yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. 
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4. Alternatif strategi pengembangan merupakan sebuah alternatif guna 

mewujudkan pengembangan dengan tujuan jangka pendek atau panjang 

panjang pada sebuah perusahaan.  

5. Analisis SWOT adalah analisis yang mengkombinasikan antara faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) untuk mengetahui secara pasti posisi sebuah perusahaan. 

6. Kekuatan adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam dan merupakan 

keunggulan perusahaan. 

7. Kelemahan adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan merupakan  

kekurangan/kelemahan perusahaan. 

8. Peluang atau kesempatan adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan 

bersifat menguntungkan. 

9. Ancaman adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan bersifat mengganggu 

keberlangsungan sebuah perusahaan. 

10. Matriks IFAS dan EFAS yaitu suatu metode pengumpulan data baik dari 

perusahan (internal) dan data dari lingkungan (eksternal)  

11. Matriks IE adalah hasil perpaduan dari matriks IFAS dan EFAS yang 

penggunaan untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporasi yang lebih 

detail 

12. Matrik SWOT adalah matrik yang akan digunakan untuk menyusun berbagai 

alternatif strategi pengembangan dengan mencocokan peluang-peluang dan 

ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi suatu perusahaan tertentu dengan 
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kekuatan dan kelemahan internalnya untuk menghasilkan empat rangkaian 

alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT.  

1.6 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak terlalu meluas, dalam skripsi ini penulis 

membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu pada Bulan Februari 

– Bulan Maret 2017 di Agrowisata Belimbing Karangsari di Kelurahan 

Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. 

2. Strategi pengembangan yang diciptakan hanya berlaku pada Agrowisata 

Belimbing Karangsari di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota 

Blitar. 

3. Responden yang dijadikan sebagai objek penelitian ialah pengelola Agrowisata 

Belimbing dan wisatawan yang datang berkunjung ke Agrowisata Belimbing 

Kangsari. 

 


