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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi sumber daya alam Negara Indonesia sangat melipah, menurut World 

Economics Forum (2017) Indonesia menduduki peringkat ke 14 dunia dalam 

kepemilikan sumber daya alam dan mendapatkan posisi ke 42 di sektor pariwisata 

dari total 136 negara. Potensi pariwisata di Indonesia cukup beragam, yakni wisata 

alam maupun wisata budaya. Hal ini disebabkan oleh bermacamnya suku, adat-

istiadat, kebudayaan dan letak geografisnya. Berada di garis khatulistiwa membuat 

Indonesia beriklim tropis dengan keindahan alam dan satwa (Primadany, 

Mardiyono, Riyanto, 2013). 

Sektor pariwisata berpotensi sebagai penghasil pertumbuhan ekonomi 

pariwisata serta pertumbuhan sektor lainnya yakni sektor perkebunan, pertanian, 

perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Salah satu unsur yang belum digarap 

secara optimal di dalam sektor pertanian yang erat dengan pariwisata adalah 

agrowisata (agro tourism). Agrowisata atau wisata pertanian adalah gabungan 

kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata dari 

segi pemandangan alam maupun kekhaskan dan keanekaragaman kegiatan 

produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat pertaniannya (Palit, 

Talumingan, & Rumagit, 2017). 

Jawa Timur, khususnya kabupaten Malang memiliki beberapa agrowisata yang 

berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu agrowisata tersebut adalah wisata petik 

jeruk mandiri yang terletak di Jalan Watu Gede, Desa Selorejo, Kecamatan Dau. 
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Berdasarkan data BAPPEDA Malang (2012) Desa Selorejo di daulat sebagai  salah 

satu sentra jeruk baby manis dan jeruk keprok batu 55. Menurut Ridjal (2008)  Jeruk 

sendiri merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia, negara Cina 

dipercaya sebagai tempat pertama tanaman ini tumbuh. Jeruk telah tumbuh di 

Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu hasil peninggalan orang Belanda yang 

mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Italia. Menurut Bapak 

Suwaji selaku pemilik wisata, memanfaatkan potensi jeruk inilah yang mendasari 

pembangunan wisata tersebut.  

Wisata petik jeruk mandiri Desa Selorejo telah berjalan sejak tahun 2003. 

Sampai saat ini keberadaan wisata telah genap berumur 16 tahun dan telah memiliki 

eksistensi di masyarakat. Menurut Bapak Suwaji wisatawan yang datang tiap 

tahunnya selalu bertambah, namun tidak adanya sistem pencatatan untuk merekam 

jumlah pengunjung karena jumlahnya yang terlalu banyak, hal ini menyebabkan 

pengelola tidak mengetahui secara pasti keuntungan yang diperolehnya, selain itu 

sarana dan prasaranan yang tersedia di wisata petik jeruk mandiri belum terlalu 

lengkap, seperti tidak adanya areal parkir, jumlah kamar mandi yang hanya satu dan 

berlokasi di tempat pendaftaran, booth penjualan jeruk dan gazebo yang berada di 

kebun masih sederhana, perlu adanya perbaikan agar usaha dapat berkembang dan 

lebih besar kedepannya. Selain itu menurut Barreto & Giantari (2015) pariwisata 

dapat membuka peluang seperti terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat 

mengurangi angka pengangguran bagi warga sekitar, dan meningkatkan 

perekonomian, diharapkan wisata petik jeruk mandiri ini dapat memberikan 

dampak positif tersebut kepada warga sekitarnya.  Berdasarkan latar belakang yang 
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telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk menganalisa potensi yang ada di wisata 

petik jeruk mandiri di Desa Selorejo untuk menemukan strategi pengembangannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil perumusan masalah pada 

penelitian strategi pengembangan wisata petik jeruk mandiri sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam 

pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo? 

2. Faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang dan ancaman dalam 

pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo? 

3. Bagaimana strategi untuk mengembangkan wisata petik jeruk mandiri di  Desa 

Selorejo? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Peneilitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada strategi pengembangan wisata petik jeruk mandiri 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan dalam pengembangan wisata petik jeruk mendiri di Desa Selorejo. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman 

dalam pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo. 

3. Merumuskan startegi yang dapat dilakukan oleh pengelola dalam 

pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Bedasarkan tujuan penelitian strategi pengembangan wisata petik jeruk 

mandiri, dapat dituliskan beberapa kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi pemilik dan pengelola wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam menentukan 

strategi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan 

usahanya. 

2. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberi informasi serta dukungan untuk 

meningkatkan pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo agar 

lebih baik. 

3. Bagi peneliti diharapkan dapat menggali ilmu dan memperluas wawasan 

dengan menganalisa strategi pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa 

Selorejo. 

4. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta menjadi bahan referensi dan pembanding penelitian 

selanjutnya. 

1.4 Batasan Istilah dan Penggunaan Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

1. Jeruk manis (Citrus sinensis L.) merupakan komoditas pertanian yang penting 

saat ini dan menempati posisi teratas dalam bidang agroindustri, baik sebagai 

buah segar maupun dalam bentuk olahan. Setiap tahun permintaan jeruk manis 

terus meningkat karena harganya yang ekonomis (Rasud, Ulfa, & Baharia, 

2017). 
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2. Wisata petik mandiri atau Pick-Your-Own (PYO atau U-Pick) operation adalah 

saluran pemasaran langsung dimana konsumen memanen buah, sayuran, bunga 

atau pohon secara mandiri (Vermont Farms! Association & Hausmann, 2014). 

3. SWOT merupakan metode analisa yang digunakan dalam menentukan strategi 

pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo melalui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dari hasil evaluasi wisata jeruk mandiri Desa 

Selorejo. 

4. SO (Strength-Oppoturnity) adalah strategi pengembangan yang diperoleh dari 

hasil diagram SWOT dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam wisata 

petik jeruk mandiri di Desa Selorejo sehingga dapat menentukan peluang. 

5. WO (Weakness-Opportunity) adalah strategi pengembang yang diperoleh dari 

memperbaiki kelemahan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo dengan 

memanfaatkan peluang. 

6. ST (Strength-Threat) adalah strategi pengembangan yang diperoleh dengan 

menggunakan kekuatan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo untuk 

menghindari, menghilangkan atau mengurangi dampak dari ancaman. 

7. WT (Weakness-Threat) adalah strategi pengembangan yang diperoleh dengan 

mengurangi kelemahan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo dan 

menghilangkan ancaman.  

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman pada wisata 

petik jeruk mandiri di Desa Selorejo menggunakan skala Likert sebagai berikut : 
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1Tabel 1.1 Skor Alternatif Jawaban Positif pada Faktor Kekuatan dan 

Peluang 

Alternatif jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Kurang setuju 2 

Tidak setuju 1 

 

2Tabel 1.2 Skor Alternatif Jawaban Negatif pada Faktor Kelemahan dan 

Ancaman 

Alternatif jawaban Skor 

Sangat setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang setuju 4 

Tidak setuju 5 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua macam 

variabel, yakni variabel dari faktor internal dan variabel eksternal yang berdasarkan 

dari wawancara bersama key informants yaitu pemilik dari wisata petik jeruk 

mandiri di Desa Selorejo, Bapak Suwaji dan salah satu pekerja, Ibu Ika: 

1. Variabel dari faktor internal : 

a. Kekuatan (strength) adalah karakteristik yang dapat memberikan keuntungan 

untuk orang lain dalam suatu usaha (Gürel, 2017). 

Kekuatan yang dimiliki oleh wisata petik jeruk mandiri di Desa 

Selorejo adalah: 

1) Panorama alam yang indah 

2) Udara disekitar kebun jeruk terasa sejuk 
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3) Biaya tiket masuk wisata terjangkau 

4) Memiliki berbagai pilihan jenis jeruk manis 

5) Pekerja wisata petik jeruk mandiri memberi pelayanan yang baik 

6) Fasilitas gazebo berguna sebagai tempat berteduh 

7) Spanduk mengenai informasi dan  peraturan wisata di tempat pendaftaran 

8) Papan penunjuk jalan menuju lokasi wisata jelas dan membantu 

9) Akses jalan yang mudah 

10) Penjualan jeruk eceran dan grosir dengan harga yang lebih terjangkau 

11) Kegiatan pelayanan pelatihan budidaya dan study tour mengedukasi 

12) Adanya pelayanan tour guide dirasa membantu dan informatif 

13) Media sosial seperti facebook dan instagram yang dimiliki wisata memuat 

informasi dan berita terbaru seputar wisata petik jeruk 

b. Kelemahan (weakness) adalah karakteristik yang dapat menempatkan kerugian 

kepada orang lain (Gürel, 2017). 

Kelemahan yang dimiliki oleh wisata petik jeruk mandiri di Desa 

Selorejo adalah: 

1) Menu paket makan siang yang ditawarkan standar 

2) Tidak adanya pencatatan jumlah pengunjung 

3) Tidak adanya spanduk atau papan peraturan di kebun jeruk 

4) Luas tempat pendaftaran yang tergolong kecil 

5) Ketersediaan fasilitas keamanan 

6) Ketersediaan fasilitas kantin 

7) Ketersediaan fasilitas kamar mandi 

8) Areal parkir yang kurang memadai 
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2. Variabel dari faktor eksternal : 

a. Peluang (opportunity) adalah elemen eksternal di lingkungan yang 

memberikan keuntungan untuk usaha (Gürel, 2017). 

Peluang yang dimiliki oleh wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo 

adalah: 

1) Telah dikenal oleh masyarakat luas 

2) Didukung oleh pemerintah 

3) Didukung oleh masyarakat sekitar wisata petik jeruk mandiri 

4) Pengenalan dan promosi melalui media elektronik maupun cetak 

b. Ancaman (threat) adalah elemen eksternal di lingkungan yang dapat 

menyebabkan masalah untuk usaha (Gürel, 2017). 

Ancaman yang dimiliki oleh wisata petik jeruk mandiri di Desa 

Selorejo adalah: 

1) Persaingan ketat dengan wisata lain 

2) Perilaku pengunjung yang tidak memperhatikan etika lingkungan 

3) Terjadi bencana alam 

4) Penutupan jalan menuju lokasi wisata petik jeruk mandiri dikarenakan 

adanya kegiatan warga 

5) Cuaca yang tidak menentu 


