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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan sumber  kekayaan alam yang 

dapat dimanfaatkan sebagai wisata. Banyaknya sumber daya alam yang 

tersedia membuat pembangunan pada sektor wisata ini berkembang pesat 

dari tahun ke tahun. Perkembangan sektor pariwisata menjanjikan 

keuntungan yang besar kepada banyak pihak yaitu Pemerintah, masyarakat 

dan swasta. Industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di 

dunia. Industri pariwisata dapat menyerap banyak tenaga kerja,mampu 

meningkatkan pendapatan dan perekonomian serta memberikan 

keuntungan yang besar pada suatu daerah. Hal inilah yang mendorong 

banyak negara yang tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata 

terutama bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang di anggap menguntungkan 

untuk dikembangkan menjadi salah satu aset yang digunakan sebagai 

sumber yang menjanjikan bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar. 

Pariwisata juga dapat diandalkan untuk mendapatkan keuntungan berupa 

devisa dan penghasilan non migas. Peran pariwisata dalam pembangunan 

nasional ini juga sangat besar, peran tersebut antara lain adalah 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta mengurangi tingkat 

pengangguran. Industri pariwisata ini mampu menghasilkan pendapatan 

yang tinggi sehingga mampu dijadikan dalam modal pembangunan baik 

tingkat lokal maupun nasional. 
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Pariwisata merupakan sektor investasi yang sangat besar 

peluangnya di tahun ini selain e-comerce. Pariwisata dianggap punya 

keunggulan mengingat mayoritas berada di sektor jasa. Selain itu, 

pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan 

menyentuh level paling bawah masyarakat. Tak hanya itu, tiap tahun 

penikmat pariwisata semakin meningkat. Grafiknya sangat kontras bila 

dibandingkan dengan bidang lainnya seperti minyak,gas,batu bara,serta 

kelapa sawit yang merosot. Hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan 

bidang lain, memberikan dampak yang besar yaitu terciptanya lapangan 

kerja bagi masyarakat sekitar dan hasilnya cepat (www.liputan6.com) 

diakses 07 Januari 2018). 

Sektor pariwisata di Jawa Timur mempunyai potensi yang sangat 

besar, sektor ini bisa menjadi andalan bagi pertumbuhan perekonomian di 

masa mendatang. Dari tahun ke tahun sektor pariwisata menunjukan tren 

yang positif, pariwisata juga dianggap berkontribusi cukup besar bagi 

Produk Besar Regional Bruto (PBRB) di Jawa Timur sebesar Rp 106 

Triliun. Pariwisata di Jawa Timur bisa menjadi sektor yang menjanjikan 

apabila di kemas dengan menarik dan menonjolkan sisi budaya. Wisata 

harus dikembangkan menjadi tontonan menarik untuk semua generasi, 

baik turis lokal maupun mancanegara. Jika pariwisata bisa dikemas secara 

menarik maka turis-turis akan berbondong ingin mengunjungi wisata yang 

ada di Jawa Timur, apalagi jika dilihat dari data yang ada, pada tahun 2009 

kunjungan turis mancanegara sebanyak sekitar 300 ribu, tetapi saat ini 

sudah naik menjadi 600 ribu. Targetnya tahun 2019 ada sekitar 1 juta turis 

http://www.liputan6.com/
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yang akan mengunjungi Jawa Timur, oleh karena itu potensi wisata harus 

dikemas dan di gali secara baik (www.republika.co.id di akses 22 Januari 

2018).  

Banyaknya sumber wisata pada zaman sekarang ini tentu juga akan 

berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat disekitar wisata 

tersebut. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu 

sistem sosial. Aliran waktu menyiratkan adanya perbedaan antara masa 

lalu, masa kini dan masa mendatang. Peristiwa di masa lalu telah terjadi, 

kejadian masa kini sedang di alami, dan kejadian di masa mendaptang 

belum dieketahui. Perubahan sosial budaya merupakan gejala berubahnya 

struktur sosial dan budaya suatu masyrakat. Perubahan tersebut merupakan 

gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap manusia. 

Perubahan dinamika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki 

dalam masyarakat dan kebudayaannya. Adalah suatu fakta bahwa 

perubahan merupakan suatu fenomena yang selalu diwarnai perjalanan 

sejarah setiap masyarakat dan kebudayaan. Setiap masyarakat selalu 

mengalami transformasi, sehingga tidak ada satu masyarakat yang 

mempunyai potret yang sama dalam waktu yang berbeda, baik masyarakat 

Tradisional maupun masyarakat modern. 

Seiring berkembangnya wisata membuat berbagai daerah 

berkeinginan untuk mengadakan pembangunan, seperti wisata Kampung 

Coklat yang ada di Desa Plosorejo, kecamatan Kademangan, kabupaten 

Blitar. Wisata ini didirikan pada tahun 2013 yang awalnya hanya membuat 

Gabungan Kelompok Tani/ Gapoktan kemudian berkembang pesat sampai 

http://www.republika.co.id/
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sekarang. Kampung coklat merupakan tempat pembudidayaan buah coklat 

yang dikemas menjadi makanan dan jajanan yang enak. Selain itu wisata 

ini juga bisa dijadikan wisata edukasi yang menarik unuk dikunjungi 

karena pengunjung bisa mengetahui berbagai macam olahan dan manfaat 

dari buah coklat. Sesuai dengan namanya yaitu Kampung Coklat, wisata 

ini menyajikan berbagai macam olahan coklat, kemudian pengunjung juga 

bisa belajar bagaimana cara menanam tanaman coklat serta membuat 

olahan coklat menjadi makanan enak dan sehat. Kampung Coklat adalah 

wisata yang cocok sebagai tempatrekreasi keluarga. Di tempat ini banyak 

ditemukan pohon coklat yang siap panen dan sedang berbuah, banyak juga 

cafe dan spot foto yang bagus (www.kampungcoklat.com).  

Banyaknya wisatawan yang datang mulai dari warga lokal maupun 

asing membuat wisata ini membangun sarana dan prasarana yang lebih 

baik dan luas yaitu seperti dibangunnya musholla, panggung hiburan 

bahkan ada juga kolam terapi ikan. Dengan membayar tiket masuk sebesar 

Rp.5000 per orang pengunjung bisa menikmati berbagai fasilitas tersebut. 

Di kawasan wisata Kampung Coklat ini juga disediakan fasilitas yang 

sekarang ini digemari yaitu kelas memasak coklat dan jika beruntung 

pengunjung bisa melihat proses pembibitan coklat dan penanamnnya 

sehingga menjadi buah coklat yang siap di nikmati begitu pula dengan 

berbagai macam olahan coklat yang sangat enak. Wisata edukasi kampung 

coklat ini akan ramai juga sudah memasuki waktu liburan atau lebaran 

karena wisata ini sangat cocok digunakan sebagai wisata edukasi keluarga 

(www.kampungcoklat.com). 

http://www.kampungcoklat.com/
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Pembangunan wisata edukasi Kampung coklat memberikan 

dampak yang positif bagi masyarakat desa Plosorejo, terutama dampak 

ekonomi yaitu dengan terciptanya lapangan kerja, mengurangi tingkat 

pengangguran meskipun belum tertangkap seluruhnya oleh masyarakat 

sekitar tetapi hal ini sudah mampu memberikan peningkatan ekonomi. Hal 

tersebut tersebut tidak pernah lepas dari kenyataan bahwa kegiatan 

pariwisata merupakan kegiatan yang sifatnya multidimensi. Artinya 

dengan adanya wisata pada suatu daerah pasti akan melibatkan dan 

mempengaruhi berjalannya aspek-aspek yaitu seperti ekonomi, politik, 

sosial dan budaya. Namun dari banyaknya aspek yang akan mempengaruhi 

proses berdirinya wisata pada suatu daerah. Aspek yang akan mengalami 

pengaruh dan sangat tampak perubahannya adalah pada aspek ekonomi 

dan sosial. Pada aspek ekonomi tentu akan membawa pengaruh yang 

sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, pada aspek sosial 

juga mempunyai pengaruh dimana masyarakat sekitar pasti akan lebih 

banyak berinteraksi dengan pengunjung maupun masyarakat daerah itu 

sendiri yang membuat masyarakat menjadi lebih kompak untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  

Berdasarkan kenyataan bahwa dengan adanya pembangunan wisata 

pada suatu daerah sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar, maka disini 

penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut menganai adakah dampak 

sosial dan eknomi yang ditimbulkan setelah adanya wisata kampung 

coklat bagi masyarakat sekitar. Penulis juga tertarik pada dampak terhadap 

kesejahteraan masyarakat.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah 

yakni : 

1. Bagaimana bentuk perubahan sosial masyarakat desa Plosorejo, kecamatan 

Kademangan, kabupaten Blitar setelah adanya wisata Kampung Coklat? 

2. Apa dampak terjadinya perubahan sosial ekonomi terhadap kesejahteraan 

sosial masyarakat desa Plosorejo, kecamatan Kademangan, kabupaten 

Blitar terhadap adanya wisata Kampung Coklat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

didapatkan antara lain : 

1. Untuk mengetahui bentuk perubahan sosial masyarakat desa Plosorejo, 

kecamatan Kademangan, kabupaten Blitar terhadap adanya wisata 

Kampung Coklat. 

2. Untuk mengetahui dampak terjadinya perubahan sosial ekonomi terhadap 

kesejahteraan sosial masyarakat desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, 

Kabupaten Blitar terhadap adanya wisata Kampung Coklat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

a.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dan bahan kajian bagi perkembangan disiplin ilmu mahasiwa 
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Univeristas Muhammadiyah Malang, khususnya mahasiswa Ilmu 

Kesejahetraan Sosial terkait dampak keberadaan wisata terhadap 

perubahan sosial ekonomi masyarakat 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi

peneliti lain yang tertarik pada konsentrasi kajian dampak keberadaan

objek wisata terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pihak 

pemerintah daerah, institusi, lembaga masyarakat untuk menindak lanjuti 

dampak keberadaan wisata terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat 

agar pelaksanaan pelayanan publik lebih tepat, efektif, efisien, profesional 

dan tidak diskriminatif. 

1.5 Ruang Lingkup 

Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini agar lebih 

terarah serta berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu batasan 

masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam 

laporan penelitian : 

1. Profil Kelurahan Plosorejo

2. Profil wisata Kampung Coklat.

3. Pengembangan wisata yang dilakukan oleh pihak kampung coklat.

4. Bentuk keterlibatan masyarakat terhadap objek wisata kampung coklat.

5. Bentuk perubahan sosial masyarakat terhadap adanya wisata kampung Coklat.

6. Dampak terjadinya perubahan sosial ekonomi terhadap kesejahteraan

sosial masyarakat.


