
 

 

 

 

 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1  Latar Belakang 
 

 

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dalam sektor jasa dengan 

tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini, bersama dengan industri 

teknologi dan informasi, industri pariwisata diperkirakan menjadi penggerak 

utama perekonomian abad 21 (Shanty, 2011).  Pariwisata sebagai sebuah industri 

jasa, digunakan sebagai salah satu pendorong perekonomian dunia.  Pariwisata 

semakin berkembang sejalan dengan perubahan–perubahan sosial, budaya, 

ekonomi, teknologi, dan politik. Runtuhya sistem kelas dan kasta, semakin 

meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ditemukannya teknologi transportasi, 

dan peningkatan waktu luang yang didorong oleh penyusutan jam kerja telah 

mempercepat mobilitas manusia antar daerah, negara khususnya dalam hal 

pariwisata (Damanik dan Weber, 2006).   

 

Industri pariwisata memiliki hal yang cukup penting yakni layanan pariwisata atau 

jasa wisata.  Jasa wisata merupakan aktivitas perekonomian yang bercorak 

industri dan memiliki nilai ekonomi dengan rente ekonomi  yang relatif tinggi, 

dibanding dengan ekstraksi sumber daya alam lain seperti logging atau 

penebangan kayu, maupun penambangan gas bumi, batu bara, dan energi hasil 

lainya.  Nilai hasil hutan kayu diperkirakan hanya sekitar lima persen dari nilai 
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total hutan, sisanya adalah hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan seperti wisata 

(Mawardi dan Sudaryono, 2006). 

 

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi jasa wisata 

adalah dengan teknik pengukuran tidak langsung berupa travel cost method 

(TCM) atau metode biaya perjalanan.  Penentuan nilai jasa wisata dengan metode 

ini sangat bergantung pada penilai (pengunjung) dan juga objek wisata sendiri 

sehingga perlu diketahuikarakteristik pengunjung objek wisata tersebut.  Hasil 

dari nilai ekonomi jasa wisata dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

pengembangan bentuk-bentuk layanan oleh manajemen pengelola objek wisata 

(Fauzi, 2013).   

 

Objek wisata Pulau Tangkil adalah salah satu objek wisata di Provinsi Lampung 

yang masih mengembangkan bentuk-bentuk layanan bagi pengunjungnya.  Objek 

wisata ini relatif baru dikembangkan dan belum diketahui nilai ekonominya bagi 

pengunjung, baik dari dalam maupun luar Provinsi Lampung.  Masyarakat 

umumnya belum mengetahui objek wisata ini, akibatnya seringkali pengunjung 

yang datang tidak melalui dermaga penyeberangan utama sehingga menyebabkan 

pengunjung mengeluarkan biaya wisata lebih mahal untuk menikmati objek 

wisata Pulau Tangkil.  Perlu dilakukan penilaian jasa wisata Pulau Tangkil dengan 

pendekatan metode biaya perjalanan yang berkaitan dengan karakteristik 

pengunjung.  Hasil Penilaian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan 

dalam  mengambil keputusan  kebijakan pengelolaan dan pengembangan objek 

wisata Pulau Tangkil kedepan.   
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1.2  Perumusan Masalah 
 

 

Adapun masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini yaitu, 
 

1. Berapakah nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil yang merupakan bahan 

pertimbangan dalam pengembangan bentuk-bentuk layanan oleh manajemen 

objek wisata ? 

2. Bagaimanakah karakteristik pengunjung objek wisata Pulau Tangkil yang 

berpengaruh terhadap nilai jasa wisatanya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

 

1. Menetapkan nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil menggunakan metode 

biaya perjalanan (travel cost method) untuk pengelolaan dan pengembangan 

objek wisata Pulau Tangkil. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh karakteristik pengunjung objek wisata Pulau 

Tangkil terhadap biaya perjalanan sebagai bahan pertimbangan pengelolaan 

dan pengembangan daya tarik objek wisata tersebut. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 
 

 

1. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengelola objek wisata Pulau 

Tangkil dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pengembangan objek 

wisata ke depan. 

2. Memberikan informasi mengenai karakteristik pengunjung objek wisata Pulau 

Tangkil sebagai landasan dalam menangkap peluang pasar potensial bagi 

pengelola untuk mengembangkan daya tarik objek wisata sehingga dapat 

menarik minat pengunjung. 
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1.5  Kerangka Pemikiran 
 

 

Pulau Tangkil merupakan objek wisata di Provinsi Lampung yang relatif baru 

dikembangkan dan belum diketahui nilai ekonominya.  Nilai ekonomi jasa wisata 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola objek wisata Pulau Tangkil 

untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembanganobjek wisata 

Pulau Tangkil kedepan.  Nilai ekonomi juga dapat menjadi bahan promosi kepada 

investor mengenai jasa wisata Pulau Tangkil yang menjanjikan untuk 

dikembangkan, sehingga akan menambah daya tarik objek wisata tersebut untuk 

menarik minat pengunjung. 

 

Nilai ekonomi jasa wisata dapat diketahui melalui metode biaya perjalanan atau 

travel cost method dengan tujuan dasar ingin mengetahui nilai kegunaan dari 

sumber daya alam ini melalui pendekatan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengkonsumsi jasa dari sumber daya alam (Fauzi, 2013).  Mengingat penentuan 

nilai ekonomi jasa wisata dengan metode ini sangat bergantung pada sikap 

pengunjung (penilai) maka perlu mengetahui juga besarnya pengaruh karakteristik 

pengunjung terhadap nilai ekonomi jasa wisata. 
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Gambar 1.1  Bagan Alir dalam Kerangka Pemikiran Penelitian  Nilai Ekonomi  

          Jasa Wisata Pulau Tangkil 

Menduga Nilai Ekonomi dengan 

Pendekatan Orientasi Pasar dengan 

Metode Biaya Perjalanan Berkaitan 

dengan Karakteristik Pengunjung 

Belum Diketahui Nilai Ekonomi Jasa Wisata  

Sebagai Bahan Pertimbangan Rencana 

Pengelolaan dan Pengembangan Kedepan 

Data Primer  (Kuisioner & 

Wawancara) 

Data Sekunder        

(Data Pustaka) 

Nilai Ekonomi Jasa Wisata 

Pulau Tangkil dan 

Karakteristik Pengunjung 

Pulau Tangkil 

Sebagai Objek Wisata Baru 

 Pengelolaan dan Pengembangan Objek 

Wisata Pulau Tangkil Kedepan 


