
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata yaitu satu sumber pendapatan penting bagi suatu negara. 

Dengan pariwisata, suatu negara akan memperoleh pendapatan dari tiap 

objek wisata. Pariwisata adalah komoditas yang dibutuhkan oleh tiap orang. 

Pariwisata yaitu kegiatan manusia yang dilaksanakan secara sadar yang 

memperoleh layanan secara bergilir diantara orang-orang pada suatu negara 

tersebut maupun diluar negeri, mencakup orang-orang dari daerah lain ke 

sementara waktu menulusuri kepuasan yang bermacam - macam dan 

berbeda dengan apa yang terjadi (Salah Wahab dalam Oka A. Yoeti, 2008) 

Pariwisata diperoleh dari dua kata, yaitu “Pari” dan “wisata”. Pari 

dapat diartikan banyak, atau berulang – ulang, berputar, atau lebih rinci. 

Lalu pariwisata dapat dijabarkan dengan perjalanan atau berpergian oleh 

sinonim “Travel” dengan bahasa inggris. Maka kata “Pariwisata” bisa 

diartikan dengan perjalanan yang dilakukan terus menerus dari suatu tempat 

ketempat yang lainnya, dalam baha inggris disebut “Tour” (Oka A Yoeti 

2008:103). 

 Menurut Undang – undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, 

yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

yang didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dari batasan 

mengenai pengertian dari pariwisata, disebutkan bahwa pariwisata 
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merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari 

satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bukan untuk mencari nafkah di 

tempat yang di kunjungi, tetapi semata – mata sebagai konsumen yang 

menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang beraneka 

ragam (Dewa Putu Oka 2013:7) 

Indonesia memiliki peluang yang baik dalam bidang pariwisata 

terutama dalam wisata alam. Keunggulan keankaragaman hayati bisa 

menjadikan daya tarik, yang kuat bagi turis mancanegara. Eksistensi produk 

wisata berada disuatu wilayah wisata akan memperoleh perkembangan 

pariwisata tersebut. Tapi  dengan perkembangan kawasan pariwisata ada 

sebagian aspek yang wajib dipertimbangkan supaya tujuan perkembangan 

tidak mengganggu keberadaan wilayah maupun aspek sosial, ekonomi, serta 

budaya mampu berjalan seimbang (Fandeli dan Kaharuddin, 2003). 

Sebagai aspek strategis nasional, pariwisata memiliki dampak lebih 

yang timbul dari kegiatan pariwisata baik yang langsung maupun yang tidak 

langsung. Keadaan tersebut dapat dijumpai pada hampir setiap wilayah 

yang mempunyai potensi pariwisata, contohnya yang ada di Kota Batu. 

Sebagai kawasan wisata, Kota Batu yang memiliki kekayaan SDA 

yang banyak, perkembnagan industri agrowisata harusnya memiliki peran 

yang berguna di masa yang akan datang. Perkembangan industri wisata akan 

berakibat besar dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan cara 

memlihara SDA dan lingkungan. Meliputi perencanaan dan perkembangan 

yang tepat, agrowisata bisa menjadi suatu bagian penting dalam ekonomi 
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daerah. Untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan yaitu dengan cara 

meningkatkan ukuran daerah pariwisata. Maka perlu dikembangkan obyek 

wisata di Kota Batu agar bisa menarik kunjungan masyarakat. Agar 

kunjungan dapat meningkat, maka perlu terjalinnya koordinasi dan 

kerjasama pada pihak pariwsta. maka dari Itu diperlukannya usaha Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam mempromosikan berbagai tempat wisata 

sebagi symbol dari Kota Batu. Kota Batu yang akan memberikan gambaran 

tentang industri pariwisata yang dikelola dengan baik dan akan 

mendatangkan keuntungan dan juga kesejahteraan yang akan datang bagi 

masyarakat sekitar. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengangkat topik mengenai tingkat kunjungan wisata ke Kota Batu.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh jumlah Obyek wisata, jumlah Restaurant, dan 

jumlah Hotel terhadap peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar topik permasalahan yang akan diteliti lebih terarah maka di 

dalam penulisan ini masalah yang akan dibahas dan dibatasi yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Luas lingkup hanya meliputi informasi jumlah kunjungan wisata, 

jumlah obyek wisata, jumlah restaurant, dan jumlah hotel 

2. Membahas jumlah obyek wisata, jumlah pengunjung restaurant dan 

hotel karena merupakan faktor yang sangat menentukan jumlah 

kunjungan wisatawan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh jumlah obyek wisata, 

jumlah Restaurant, dan jumlah Hotel terhadap tingkat kunjungan 

wisatawan ke Kota Batu. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan adalah dapat 

memberikan kontribusi bagi pihak Pemerintah Kota Batu dalam 

menerapkan strategi meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Batu. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian tentang Pariwisata, dan 

sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan peneliti yang akan datang. 

 


