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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata yang beragam 

dan terkenal akan keindahan alamnya. Indonesia memiliki banyak keunggulan 

pariwisata yang bertumpu pada bidang budaya, alam dan buatan manusia. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang terus di datangi wisatawan dari berbagai manca 

negara, hal ini merupakan penunjang negara indonesia untuk lebih di kenal oleh 

dunia. Pariwisata di indonesia merupakan salah satu faktor penunjang 

perekonomian rakyat indonesia dan devisa negara. Lamongan merupakan salah satu 

Kabupaten yang berada di pesisir utara pulau jawa dan merupakan salah satu kota 

yang berpotensi wisata. Kabupaten Lamongan dikenal memiliki julukan sebagai 

kota Soto memiliki banyak potensi untuk bisa di kembangkan. Lamongan memiliki 

tata letak kota yang strategis karena Lamongan adalah salah satu jalur transportasi 

dari surabaya ke jakarta melalui jalur utara sehingga memiliki saraa transportasi 

yang cukup memadai.  

Pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia atau sekelompok orang yang 

di lakukan secara sadar dan untuk mendapatkan pelayanan secara bergantian di 

antara orang-orang atau masyarakat dalam suatu negara itu sendiri maupun di luar 

negara itu sendiri, yakni meliputi orang yang berasal dari berbagai daerah lain untuk 

dapat sementara waktu dalam mencari maupun memperoleh suatu kepuasan yang 

beragam dan berbeda dengan apa yang sedang di alaminya. Selain
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itu manfaat dari pariwisata dalam bidang sosial menurut WTO yaitu modernisasi 

keluarga, yang akan memperluas wawasan dan cara pandang masyarakat terhadap 

dunia luar dan diferensiasi struktur sosial dimana diferensiasi sosial yang bersifat 

positif adalah transisi dan transformasi tenaga kerja dari berbagai sektor, 

modernisasi, berkembangnya industri dan penurunan jarak antara tingkat 

pendapatan dan persamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan antar strata 

sosial. Tujuan pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisataan  Nomor 10 Tahun 

2009 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, 

melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, 

mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan 

kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antara bangsa. Dengan adanya 

kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negara maupun  wisatawan lokal akan 

berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan daerah tujuan wisatawan. 

Pembangunan suatu sektor pariwisata di daerah saat ini lebih 

mengedepankan pembangunan pariwisata yang konsepnya berkelanjuatan dan 

berwawasan lingkungan. Sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang 

berkembang saat ini, yakni pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah 

dan masyarakan sekitar wisata tersebut. Suatu pendapatan pariwisata adalah salah 

satu sumber penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat dan harus 

di dukung dengan adanya fasilitas pariwisata yang baik. Kabupaten lamongan 

merupakan salah satu tujuan wisatawan yang berlokasi di provinsi jawa timur 
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dengan berbagai ciri khasnya. Pariwisata menjadi faktor penting dalam 

pengembangan ekonomi karena kegiatan tersebut mendorong perkembangan 

beberapa sektor ekonomi dengan memunculkan  industri baru yang berkaitan 

dengan jasa-jasa wisata misalnya; usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, 

pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain), yang akan memperluas beberapa 

industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan. 

Lamongan memiliki potensi wisata sebagaimana di ketahui kepariwisataan 

sudah maju pesat dan berkembang sesuai dengan potensi dan cagar alam yang ada 

di kota Lamongan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen pariwisata. Potensi 

wisata kota Lamongan tersebut terdapat empat objek wisata yang telah terkelola 

dengan baik dan telah dijadikan objek wisata sajian yang unggul di kota Lamongan 

antara lain: (1). Wisata Bahari Lamongan merupakan objek wisata yang dibuat oleh 

pemerintah dengan segala keunikan yang akan menarik perhatian wisatawan 

dengan konsep wisata kealaman yhang natural dan buatan untuk mempertahankan 

ciri khas wisata lokal. (2). Objek wisata Sunan Drajat adalah suatu objek wisata 

yang menyuguhkan wisata religi dan keislaman dengan adanya makam salah satu 

anggota wali songo yang menyebarkan agama islam di pulau jawa. (3). Objek 

wisata Maharani Zoo & Goa merupakan salah satu wisata bernuansa alam dan 

buatan yang berpenampilan sebagai goa dan juga adanya kebun binatang di 

dalamnya. (4). Objek wisata Waduk Gondang merupakan salah satu objek wisata 

yang di buat oleh pemerintah kabupaten lamongan dengan pemanfaatan waduk 

buatan dan digunakan sebagai lokasi perkemahan, wisata air juga kebun binatang 

buatan yang mini untuk anak-anak.  
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Wisata Bahari Lmongan disebut juga dengan WBL merupakan wisata 

bahari yang terletak di Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa 

Timur tempat ini sudah dibuka sejak 14 November 2004 dan telah dikelola oleh PT 

Bumi Lamongan Sejati, merupakan sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan 

pemkab Lamongan beserta PT bunga Wangsa Sejati. Objek wisata ini berada di 

jalur pantai utara Surabaya – Tuban, serta berada di dekat sejumlah objek wisata 

andalan di jawa timur antara lain Goa maharani, Makam dan Museum Sunan Drajat, 

Makam Sunan Sendang Duwur dan Tanjung Kodok Resort. Dibawah ini adalah 

data pengunjung Wisata Bahari Lamongan pada Tahun 2015, yakni sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kabupaten 

Lamongan Tahun 2015  

 

Bulan/Months 

Pengunjung/Tourists 

Jumlah/Total 

  

 
Membayar/Paid Tidak Bayar/Unpaid 

  

   

 Januari/January 65419 - 65419   

 Februari/February 27811 - 27811   

 Maret/March 43888 - 43888   

 April/April 59557 - 59557   

 Mei/May 95984 - 95984   

 Juni/June 47234 - 47234   

 Juli/July 54374 - 54374   

 Agustus/August 28915 - 28915   

 September/September 21616 - 21616   

 Oktober/October 27464 - 27464   

 Nopember/November 26859 - 26859   

 Desember/December 84817 - 84817   

 Jumlah / Total 583938 - 583938   

    Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

 



5 
 

 

Adanya pariwisata ini dapat menambah pendapatan daerah Kabupaten 

Lamongan melalui bidang pariwisata ini. Hal ini tentunya akan dapat memberikan 

motivasi terhadap pengelolah untuk dapat meningkatkan jumlah pengunjung 

dengan melakukan upaya atau cara yang dapat menjaga keaslihan keindahan dan 

kelestarian kawasan wisata tersebut, sehingga dapat menarik pengunjung untuk 

mengunjunginya. Disisi lain dampak jumlah kunjungan yang meningkat akan 

membuat masyarakat sejahtera dikeranakan peluang usaha semakin bertambah.  

Keberadaan Wisata Bahari Lamongan, merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi destinasi wisata di wilayah tersebut yang berperan sebagai tolak 

ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten 

Lamongan. Wisata Bahari Lamongan merupakan salah satu aset daerah yang peling 

berpotensi di Kabupaten lamongan untuk terus di kembangkan kedepanya menjadi 

lebih maju dan lebih berpotensi dari tahun-tahun sebelumnya.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Gambaran dan Karakteristik Pengunjung di Wisata Bahari 

Lamongan? 

2. Apakah variabel pendapatan, fasilitas, jarak perjalanan dan biaya perjalanan 

berpengaruh terhadap variabel kunjungan wisata di Wisata Bahari Lamongan ? 

C. Batasan Masalah 

Supaya permasalahan tentang penelitian ini menjadi lebih terstruktur dan dapat 

di pahami dengan mudah jadi dalam masalah ini penulisanya dibatasi pada  

Pendapatan, Fasilirtas, Jarak, dan Biaya perjalanan yang di teliti, dikarenakan 

merupakan faktor yang sangat menentukan jumlah kunjungan wisatawan. 
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D. Tujuan  

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah  

1. . Untuk mengetahui Gambaran dan Karakteristik Pengunjung di Wisata Bahari 

Lamongan 

2.  Untuk mengetahui apakah pendapatan, fasilitas, jarak perjalanan dan biaya 

perjalanan berpengaruh terhadap variabel kunjungan wisata di Wisata Bahari 

Lamongan 

E. Manfaat  

Manfaat penelitian  

1.  Bagi pemerintah daerah  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata serta mengetahui dampak kegiatan 

wisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat, yang nantinya akan menjadi salah 

satu referensi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan serta 

memperkenalkan Wisata Bahari Lamongan kepada masyarakat luas.  

2.  Bagi masyarakat sekitar 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sekitar Wisata Bahari 

Lamongan dapat brtambah wawasanya dalam memahami manfaat dan peluang 

usaha yang ada di kawasan wisata tersebut, supaya dapat memanfaatkannya 

dengan baik.  

3.   Bagi orang lain 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti peneliti yang 

lainya sebagai bahan referensi atau panduan dalam mengerjakanya.  


