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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk 

memperbesar pendapatanasli daerah maka pemerintah perlu mengembangkan 

dan menfasilitasi tempat pariwisata agar sektor pariwisata dapat memberikan 

sumbangan bagi pembangunan ekonomi. 

Perkembangan pariwisata berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, salah satu diantaranya adalah dampak pariwisata terhadap 

pendapatan pemerintah. Saat ini daerah kabupaten/kota diberi keleluasan oleh 

pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangganya. 

Daerah kabupaten/ kota tidak hanya diberikan kewenangan untuk 

mengatur berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan tetapi juga 

diberikan kewenangan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan.  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Pamekasan memiliki peranan 

penting dalam menarik para investment dalam sector pariwisata khususnya. 

Dengan dikembangkannya industri pariwisata akan menarik minat wisatawan 

untuk berkunjung ke obyek wisata. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke daerah wisata, secara tidak langsung akan berdampak 

pada pendapatan masyarakat sekitar daerah wisata. Dampak dari 

pengembangan

pariwisata yaitu meningkatnya keterkaitan antara industri pariwisata 

dan industri lainya. 
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Kabupaten Pamekasan memiliki cukup banyak objek wisata dan event 

wisata yang dapat dikunjungi.Sebagian besar dari potensi wisata tersebut 

masih banyak yang belum dikelolah secara baik sehingga tidak dapat 

memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakatnya dan 

penerimaan.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. 

Salah satunya dari objek wisata yang telah dikelolah dan 

dikembangkan adalah Api tak kunjung padam yang terletak di Desa Larangan 

tokol, larangan kabupaten Pamekasanmerupakan objek wisata unggulan yang 

terletak di kabupaten pamekasan. Objek wisata Api tak kunjung padam 

merupakan barang lingkungan yang tidak diketahui secara pasti harga 

pasarnya.  

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pamekasan (2017)  

Gambar 1.1 Data Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Pamekasan 

Berikut adalah data wisatawan mancanegara dan domestik yang berwisata 

di kota pamekasan tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa wisatawan dalam 

Negeri lebih meningkat dibandingkan wisatawan luar Negeri, wisatawan dalam 
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Negeri lebih banyak dikarenakan wisatawan dalam Negeri lebih mudah untuk 

mengakses tempat wisata yang berada di dalam negeri itu sendiri seperti di 

Kabupaten Pamekasan sendiri.  

 

 

 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pamekasan (2017) 

Gambar 1.2 Data Jumlah Pengunjung Tempat Wisata Di 

Pamekasan 

Pariwisata di Kabupaten Pamekasan banyak sekali macam nya bisa 

terlihat dari data di atas bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki objek wisata 

alam, religi dan pantai.Data di atas menunjukkan jumlah pengunjung objek 

wisata di pamekasan selama tahun 2017 memiliki potensi untuk di 

kembangkan. Dilihat dari data wisatawan  dalam Negeri dan luar Negeri diatas 

dapat diambil kesimpulan Kabupaten Pamekasan di tahun 2017 mengalami 

peningkatan wisatawan yang melakukan wisata di Kabupaten Pamekasan pada 

tahun 2017. 

Bisa diambil kesimpulan untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi jumlah kunjungan objek wisata Api Tak Kunjung Padam di 

Kab.Pamekasan dengan melihat faktor pendapatan wisatawan, biaya 

wisatawan, dan belanja wisatawan di lokasi wisata. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Gambaran Umum Objek Wisata Api Tak Kunjung Padam di 

Kabupaten Pamekasan? 

2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Wisatawan, Biaya Wisatawan, Belanja 

Wisatawan terhadap Jumlah Kunjungan Objek Wisata Api Tak Kunjung 

Padam di Kabupaten Pamekasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Responden (Pengunjung Api 

Tak Kunjung Padam) Gambaran Umum Objek Wisata Api Tak 

Kunjung Padam  

2. Untuk Menganalisis Pengaruh Pendapatan Wisatawan, Biaya 

Wisatawan, Belanja Wisatawan terhadap jumlah kunjungan Objek 

wisata Api Tak Kunjung Padam di Kabupaten Pamekasan. 

 

D. Batasan Masalah 

Pada penelitian yang berjudul tentang “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah kunjungan objek wisata api tak kunjung padam” 

terdapat batasan-batasan yang harus peneliti tetapkan demi terdapat 

kesesuaian hasil yang diinginkan oleh peneliti terhadap penelitian yang 

dilakukan kali ini. 
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1. Ruang Lingkup nya adalah Wisatawan yang berkenjung ke lokasi wisata 

tersebut  

2. Penelitian Ini Menggunakan Variabel Pendapatan Wisatawan, Biaya 

Wisatawan dan Belanja Wisatawan 

3. Sampel Yang Digunakan Sebanyak 60 Pengunjung Wisatawan 

4. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua minggu pada hari tertentu 

5. Pengambilan sampel Jumlah Kunjungan dalam kurun waktu satu hari  

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara 

lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

dan masukan bagi pengelola objek wisata Api Tak Kunjung Padam di 

Kabupaten Pamekasan mengenai Analisis Faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah kunjungan objek wisata ke Api Tak Kunjung 

Padam yang berlokasi di Kabupaten Pamekasa agar dapat mengetahui 

bahwa Pendapatan, Biaya Perjalanan dan Belanja Wisatawan dapat 

berpengaruh terhadap jumlah kunjungan di wisata Api Tak Kunjung 

Padam. 

2. Sebagai bahan refrensi untuk penelitian tentang kepariwisataan juga 

sumbang saran untuk instansi atau lembaga yang berwenang dalam 

rangka melihat potensi dimasa yang akan datang. 


