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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keparawisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan devisa, kesempatan 

usaha dan kesempatan kerja, sehingga dalam pembinaannya perlu di laksanakan 

secara lebih optimal agar dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini disebabkan sektor keparawisataan adalah kegiatan yang 

bersifat multidemensi dan multidisplin sudah menjadi kebutuhan dasar setiap 

manusia. 

Di era yang semakin modern seperti sekarang ini, perkembangan 

teknologidan ilmu pengetahuan semakin mengalami kemajuan yang cukup 

pesat.Berbagaialat yang canggih diciptakan untuk membantu dan mempermudah 

segala kegiatanmanusia.Hal ini mengakibatkan manusia terlalu asik dengan 

rutinitasnya masing-masing. Hampir setiap hari mereka melakukan berbagai 

kegiatan yang tidak adahentinya dari pagi hingga malam menjelang, sehingga hal 

tersebut terkesan sangatmembosankan dan menjenuhkan. 

Pada umumnya setiap manusia membutuhkan waktu luang yang 

dapatmereka manfaatkan untuk menyegarkan kembali pikiran mereka agar tidak 

terlalustres melakukan hal yang monoton setiap hari. Kita hidup bukan untuk 

sekedar duduk dibelakang meja, tetapi kita juga membutuhkan suasana baru 

yangdapat meningkatkan semangat kerja kita dikemudian hari.Seiring dengan 
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perkembangan dalamera globalisasi dan peningkatan taraf sertagaya hidup 

masyarakat, mengakibatkanmunculnya fenomena bergesernya kebutuhan 

masyarakat dari pemenuhan kebutuhan primer ke pemenuhan kebutuhansekunder 

dan tersier. Saat ini masyarakatsebagai konsumen membutuhkan produkyang 

dapat memenuhi kebutuhan merekaakan hiburan dan kesenangan. Peningkatan 

kebutuhan konsumen akan jasawisata berakibat pada semakin meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan. 

Tabel 1.1. 

Data Kunjungan Wisatawan Pantai Lombang Tahun 2012- 2016 

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sumenep 

 

Berdasarkan data yang ada yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tercatat Jumlah wisatawan 

Domestik maupun Mancanegara yang datang berkunjung di Sumenep dari tahun 

2012 sebanyak 7.230.202 wisatawan Domestik dan 154.866 wisatawan 

mancanegara semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai tahun 2016 terus 

mengalami peningkatan hingga sebanyak 11.122.194 wisatawan Domestik yang 

datang berkunjung ke Sumenep. Adapun data yang membuktikan wisata pantai 

lombang tidak menjadi wisata utama yang menarik bagi wisatawan. Hal ini di 

tunjukan dengan data kunjungan wisatawan ke Sumenep yang lebih dari 

11.472.211 wistawan. Maka dapat disimpulkan kurang dari 7% dari wisatawan 

NO Formula Indikator Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1 Jumlah Mancanegara Orang 154.866 168.804 279.230 323.037 350.017

2 Jumlah Domistik Orang 7.230.202 7.544.997 9.194.116 9.561.881 11.122.194

7.385.068 7.713.801 9.473.346 9.884.918 11.472.211TOTAL
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yang berkunjung di sumenep  yang berkunjung ke pantai lombang 10 November. 

Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah 

kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek–obyek pariwisata di 

sumenep sehingga dapat menarik kunjungan masyarakat. Agar kunjungan dapat 

meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata 

baik di dalam maupun luar sumenep. 

Perkembangan jumlah kunjunganwisatawan menunjukkan bahwa 

sektorpariwisata terus mengalami pertumbuhandan berpotensi untuk 

dikembangkan.Daerah tujuan wisata unggulan diIndonesia meliputi Bali, 

Yogyakarta,Lombok, Jakarta, Bandung, Manado,Makasar, Padang, Medan dan 

masihbanyak lagi kota atau daerah lainnya yangmenjadi tujuan wisata. beda lagi 

dengan daerah yang sulit di jangkau oleh seluruh masyarakat di indonesia ini yang 

terletak di madura kabupaten sumenep. Salah satu daerahtujuan wisata yang 

menjadi andalan wisata pantai lombang di sumenep dan masih banyak lagi wisata 

lainnyaseperti pantai siring komuning, pantai rongkang, pantai camplong, pantai 

slopeng, pantai sambilanagan,pantai siring kemuning dan pantai jumiang. 

Salah satu daerah tujuan wisata yang menjadi andalan pariwisata sumenep 

adalah pantai lombang. Pantai Lombang terletak di ujung timur Pulau Madura, 

tepatnya di Desa Lombang, Kec. Batang Batang, Kab. Sumenep, Jawa Timur. 

Jarak dari pusat kota Sumenep ke pantai ini kurang lebih 30 km. rute menuju 

lokasi pantai juga tidak sulit. Karena selain dapat menggunakan kendaraan pribadi 

juga dapat menggunakan transportasi umum. Dari Pusat Kota Sumenep dapat 

langsung menuju Pantai ini dengan naik transportasi umum.  
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Apabila menggunakan kendaraan pribadi dapat langsung menuju ke arah 

timur laut. Apabila berangkat dari Surabaya, dapat menyeberang melalui 

pelabuhan Tanjung Perak menuju pelabuhan Bangkalan. Setelahnya tiba di 

Bangkalan dapat naik transportasi umum langsung menuju pantai Lombang. 

 Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kota dengan sektor pariwisata 

yang berkembang. mulai dari obyek pariwisata sejarah, religius, bahkan wisata 

panorama yang sangat memukau. Belum lagi beragam kebudayaan khas dan asli 

Sumenep, yang tak dapat ditemukan di daerah manapun. Misalnya saja Kerapan 

Sapi, Topeng Dalang, Tari Muang Sangkal dan masih banyak lagi kebudayaan 

khas Sumenep, yang bahkan terkadang masyarakat Sumenep sendiri pun tak 

banyak mengenali akan semua kebudayaannya. 

Kabupaten Sumenep di kenal salah satu kota yang di kunjungi oleh 

beberapa pulau sebagai pusat perekonomian harus mampu tampil terdepan dan 

mandiri dalam mengemban kualitas kesejahteraan seluruh warga kotanya melalui 

kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu Pemerintah kabuapaten sumenep harus 

mampu menetapkan Peraturan Daerah peran hukum dalam keparawisataan. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 

keparawisataan pada pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan keparawisataan 

dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, 

keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, 

kesetaraan, dan kesatuan. Berdasarkan pasal tersebut penyelenggaraan 

keparawisataan diarahkan untuk dapat memberi manfaat yag sebesar-besarnya 
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bagi kepentingan negara dan bangsa ini khususnya perekonomian yang ada di 

Sumenep dengan adanya parawisata pantai lombang. 

Di Sumenep,istilah hukum keparawisataan masih belum menjadi istilah 

yang di kenal luas oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan fakta di tingkat 

internasional. Insan di parawisata di tanah air harusnya mulai memahami, 

mengimplementasikan, dan memperkenalkan istilah dalam rangka mencapai 

tujuan keparawisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

menurut (Sari dan Simangunsong, 2007:4) bahwa di seluruh dunia, hukum 

berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan 

harapan pembangunan ekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan 

masyarakat hukum 

Menurut Auliana Poon (dalam kutipan Thamrin B. Bachri, 2002:19) “dalam 

diktat Tantangan dan Peluang Pasar Parawisata Indonesia, menyatakan bahwa 

parawisata baru adalah suatu fenomina pengemasan skala besar dari suatu layanan 

liburan yang nonstandar pada tingkat harga bersaing yang lebih sesuai dengan 

tuntutan permintaan wisatawan dengan serta tuntutan kebutuhan ekonomis dan 

lingkungan sosial”. perubahan dalam perilaku konsumen memberikan kekuatan 

sebagai pedoman yang mendasar bagi parawisata. 

Kualitas pelayanan merupakan penggerak kepuasan pengunjung. 

Pengunjung yang datang ke pantai lombang sangat membutuhkan suasana yang 

nyaman dan kondusif ketika berada di pantai lombang. Hal tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan seperti yang diungkapkan oleh Parasuraman, 

Zeithamldan Berry dalam Rambat Lupiyoadi, yang terdiri dari: (1) Bukti fisik 
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(tangible), penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan media komunikasi; 

(2) Keterandalan (reliability), kemampuan untuk melaksanakan layanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya; (3) Daya tanggap (responsiveness), 

kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat 

atau ketanggapan; (4) Jaminan (assurance), pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan; (5) 

Empati (emphaty), kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus 

kepada masing-masing pelanggan. 

 Kualitas pelayanan dan kepuasan pengunjung tidak selalu berbanding lurus. 

Kualitas pelayanan dan kepuasan pengunjung berkaitan dengan persepsi. Persepsi 

bersifat subyektif sehingga baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan pada pengunjung di Pantai Lombang dan apakah pelayanan yang 

diberikan memuaskan atau tidak memuaskan, menjadi sangat tergantung pada 

pengunjung pantai lombang.  

Pengelola Parawisat sudah saatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang berorientasi kepada keinginan pengunjung. Kondisi saat ini di pantai 

lombang, kurang terpeliharanya objek wisata, terlihat banyak sampah dan fasilitas 

pendukung yang kurang terawat. Papan penunjuk atraksi wisata banyak yang 

tidak berfungsi. Selain itu, ketiadaan brosur yang dilengkapi dengan denah amat 

dirasakan pengunjung yang baru pernah datang ke wisata pantai lombang. 

Seharusnya pantai lombang menyediakan brosur lengkap dengan denah atau agar 

lebih menarik perhatian pengunjung wisatawan di pantai lombang. Selain kualitas 

pelayanan, faktor harga juga menjadi factor penentu kepuasan pengunjung karena 
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setiap harga yang ditetapkan suatu objek wisata akan mengakibatkan tingkat 

permintaan yang berbeda terhadap produk wisata.Wisata Lombang merupakan 

objek wisata yang disubsidi oleh kabupaten sumenep. Namun saat ini belum ada 

usaha yang signifikan dari wisata lombang dalam meningkatkan kualitasnya 

sebagai tempat wisata andalan sumenep. Mengingat banyak sekali peluang bagi 

wisata lombang untuk memperoleh keuntungan secara optimal demi 

meningkatkan kualitas serta daya saingnya dengan tempat hiburan yang sejenis. 

 

B. Perumusan Masalah  

Setelah meninjau latar belakang masalah sebelumnya, maka pihak pengelola 

resort berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas 

terhadap pengunjung. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap 

minat kunjungan ulang pada wisata Lombang Kabupaten Sumenep? 

2. Apakah kualitas pelayanaan berpengaruhterhadap kepuasan konsumen di 

wisata Lombang Kabupaten Sumenep? 

3. Apakah kepuasan konsumen berpengaruhterhadap minat kunjungan ulang 

pada wisata Lombang Kabupaten Sumenep? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini fokus pada analisis kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen terhadap minat kunjungan ulang di Pantai Lombang Kabupaten 
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Sumenep, sehingga dapat di ketahui kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan 

pengunjung terhadap minat kunjungan ulang Wisata Pantai Lombang Kabupaten 

Sumenep. Jumlah responden dalam penelitian ini di tentukan dengan 

menggunakan taraf kesalahan 10%. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti seperti apa 

pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola dan bagaimana tingkat kepuasan 

wisatawan yang berkunjung terhadap pelayanan yang diberikan. Di antara lain 

rincian dari maksud dan tujuan adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui perngauruh pelayanan dan kepuasan konsumen pada wisata 

Lombang Kabupaten Sumenep. 

2) Mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada wisata 

Lombang Kabupaten Sumenep. 

3) Mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap minat kunjungan ulang 

pada wisata Lombang Kabupaten Sumenep. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan peneletian diatas maka manfaat yang ingin di capai dalam 

penelitian adalah: 

1) Manfaat teoritis 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan atau pengelola obyek wisata 

dalam mengelola suatau sistem dengan baik pada mutu pelayanan yang di 

berikan agar mampu memberikan kepuasan terhadap konsumen 

2) Manfaat praktis 

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya mengenai peranan 

pihak pengelola sebuah wisatawan terhadap kinerja pelayanan dan penyedian 

fasilitas di pantai lombang 

3) Bagi lingkungan/Sosial 

Penelitian ini sebagai media untuk mengenalkan wiasata pantai Lombang 

kepada masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


