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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, salah satu sektor yang menjadi 

andalan untuk memperoleh pendapatan asli daerah adalah sektor pariwisata. 

Pariwisata daerah perlu mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset 

wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai alami dan historis 

melainkan aset wisata yang juga berpotensi ekonomis. Dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, maka industri 

pariwisata diharapkan dapat dijadikan salah satu sektor andalan, dimana 

pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang menimbulkan efek ganda 

bagi sektor lainnya.  Dalam pengembangan potensi pariwisata harus dilakukan 

sesuai dengan strategi pengembangan yang baik agar objek wisata tersebut dapat 

dimanfaatkan bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. 

Apabila pada suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang 

dengan baik, maka  dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi 

daerah itu, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk 

setempat. Dengan dibangunnya sarana dan prasarana kepariwisataan di daerah itu 

maka tenaga kerja akan banyak diserap oleh proyek-proyek yang dilakukan untuk 

mengembangkan objek wisata seperti pembuatan jalan-jalan ke objek-objek
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wisata, jembatan, pembangkit tenaga listrik, persediaan air bersih, pembangunan 

tempat-tempat rekreasi, fasilitas wisata, angkutan wisata, terminal dan lapangan 

udara, perhotelan, restoran, biro perjalanan, pusat perbelanjaan, sanggar-sanggar 

kesenian dan tempat hiburan lainnya.  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup luas dengan penduduk yang 

beragam adat istiadat, bahasa, agama serta  memiliki kekakayaan alam baik yang 

ada di laut maupun yang ada di darat, sehingga Indonesia memiliki potensi 

kepariwisataan yang cukup tinggi baik wisata alam, wisata budaya mapun historis. 

Wisata alam dapat berupa pantai, gua, pegunungan, danau, sungai, air terjun, air 

panas, dan lain sebagainya. Wisata budaya seperti adat istiadat masyarakat, 

kesenian, cerita rakyat Indonesia yang beraneka ragam dari sabang sampai 

merauke yang dipandang khas dan menarik perhatian wisatawan. Wisata historis 

berupa peninggalan benda-benda terdahulu, fosil-fosil yang dianggap menarik 

untuk dilihat.  

Potensi kepariwisataan dalam suatu wilayah, sering belum diandalkan sebagai aset 

yang mampu mendatangkan penghasilan. Masih banyak potensi wisata yang 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal kawasan wisata terbukti dapat 

mendatangkan penghasilan yang cukup besar, membuka peluang usaha dan kerja 

serta tetap dapat berfungsi menjaga kelestarian alam.  

Sementara itu kawasan pariwisata yang telah dikembangkan masih belum dikelola 

dengan baik. Pengelolaan secara professional perlu dilaksanakan agar kawasan ini 

tetap dapat dipertahankan daya dukung dan kualitasnya, disamping dapat 

ditingkatkan peranannya sebagai suatu unit usaha yang menguntungkan. 
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Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu dari Provinsi-Provinsi yang ada di 

Indonesia, juga memiliki potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan dan 

didayagunakan, terdapat keanekaragaman kondisi fisik yang berpotensi untuk dapat 

dikembangkan menjadi objek-objek wisata daerah, sehingga sektor pariwisata 

menjadi salah satu harapan pertumbuhan ekonomi. Dari sekian banyak kekayaan 

alam yang dapat dijadikan objek wisata salah satunya adalah objek wisata Goa Putri. 

Objek  wisata ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata dengan potensi alam 

yang bagus baik dari keindahan guanya maupun keindahan alam sekitarnya.  

Objek wisata yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan para wisatawan ini 

terletak di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan berjarak sekitar 30 menit menggunakan 

kendaraan bermotor dari kota Baturaja yang merupakan Pusat Pemerintahan Daerah 

Tingkat II Ogan Komering Ulu.  

Objek wisata Goa Putri  mulai dibuka pada tahun 1989 memiliki panjang sekitar 150 

meter dan lebar antara 8 – 20 meter dengan keindahan stalagtit dan stalagmit yang 

menghiasi gua. Stalaktit dan stalakmit ini memiliki bentuk beragam, ada yang 

besar seperti kubah ada yang memanjang dan menggantung. Di dalam gua 

terdapat sungai yang mengalir dan keluar di samping pintu masuk gua. 

Geografi wilayah ini menampakan perbukitan yang diselang-selingi oleh dataran 

dengan kesuburan yang tinggi sehingga menjadikan wilayah ini sebagai perkebunan 

dan daerah pertanian yang luas. Desa Padang Bindu memiliki jumlah penduduk 

5.010  jiwa. masyarakat yang menetap di daerah ini hampir 95 0/0 merupakan 

penduduk asli  
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Potensi keindahan alam yang ada di daerah ini sangat mendukung bagi 

pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Potensi alam 

dengan panorama indah dan suasana sekeliling yang nyaman dapat dinikmati oleh 

wisatawan. Selain daya tarik keindahan fisiknya Goa Putri juga menyimpan data-

data arkeologis sebagai tempat hunian masa prasejarah yang menjadi akar budaya 

masyarakat Sumatera Selatan dan bangsa Indonesia.  

Objek wisata Goa Putri merupakan objek wisata alam yang bila dikelola secara 

maksimal akan menarik banyak wisatawan. Namun, sampai saat ini penggalian 

dan pengkajian potensi wisata masih sangat kurang. Potensi wisata yang terdapat 

di objek wisata merupakan kajian geografi baik fisik maupun sosial. Aspek-aspek 

geografi tersebut berupa bentanglahan, lokasi, iklim, bentuk ornamen gua, 

aksesibilitas dan fasilitas.  

 

Aspek-aspek geografi yang ada sampai saat ini belum dikaji dan diinventarisasi 

secara baik dan mendalam, upaya pengelola objek wisata yang dapat dilaksanakan 

dalam rangka pengembangan objek wisata Goa Putri menjadi wisata andalan 

masih sangat terbatas, dan penilaian potensi wisata secara keseluruhan belum 

dilakukan dengan mendetail.  

 

Belum adanya inventarisasi kondisi geografis objek wisata Goa Putri secara 

mendetail menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengetahui  tentang 

kondisi geografis yang ada di objek wisata Goa Putri, dengan julul penelitian 

Tinjauan Geografis Objek Wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan 

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2010.  
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B.  Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang berkaitan 

dengan aspek-aspek geografi terhadap objek wisata Goa Putri Kecamatan Semidang 

Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu bagaimana: 

a. Aspek Fisik 

1. Relief 

2. Landscape/Bentanglahan  

3. Lokasi 

4. Iklim 

5. Hidrologi 

6. Aksesibilitas 

b. Aspek Sosial 

1. Fasilitas 

2. Penduduk 

C.  Batasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang ada, dan keterbatasan penulis maka dalam 

penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut: 

a. Aspek Fisik 

1. Landscape/Bentanglahan  

2. Lokasi 

3. Iklim 

4. Aksesibilitas 
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b. Aspek Sosial 

1. Fasilitas 

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keadaan Landscape atau Bentanglahan yang terdapat di area objek 

wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010? 

2. Bagaimanakah lokasi objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan 

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2010? 

3. Bagaimanakah keadaan iklim objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2010? 

4. Bagaimanakah aksesibilitas menuju objek wisata Goa Putri di Desa Padang 

Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2010? 

5. Apa sajakah fasilitas objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan 

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2010? 

E.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keadaan Landscape atau Bentanglahan yang terdapat di area  
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objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui lokasi objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2010. 

3. Untuk mengetahui keadaan iklim objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2010. 

4. Untuk mengetahui aksesibilitas menuju objek wisata Goa Putri di Desa Padang 

Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2010. 

5. Untuk mengetahui fasilitas objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2010? 

F.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pada 

mata kuliah Geografi Pariwisata pada Program Studi Pendidikan Geografi 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suplemen bahan ajar pada 

mata pelajaran Geografi di SMA kelas XI semester 2 pada pokok bahasan 

Perhubungan, Pengangkutan dan Pariwisata dengan sub pokok bahasan 

Pariwisata. 

4. Dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang 

terkait, khususnya pengelola objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera 

Selatan. 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian kepariwisataan. 

G.  Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu : 

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah area objek wisata Goa Putri di Desa 

Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah tinjauan geografis objek wisata Goa Putri 

di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Tinjauan Geografis objek wisata Goa 

Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu tahun 2010. 

5. Ruang lingkup ilmu yaitu Geografi Pariwisata. 
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Menurut Ramaini (1992:3), geografi pariwisata merupakan geografi yang 

berhubungan erat dengan pariwisata.  Kegiatan pariwisata banyak sekali seginya 

di mana semua kegiatan itu biasa disebut dengan industri pariwisata, termasuk di 

dalamnya perhotelan, restoran, toko cinderamata, transportasi, biro jasa di bidang 

perjalanan, tempat-tempat hiburan, objek wisata, atraksi budaya dan lainnya. Segi 

geografi umum yang perlu diketahui wisatawan antara lain iklim, flora, fauna, 

keindahan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan darat, perjalanan laut dan udara, 

dan sebagainya.  Dua segi tersebut yaitu segi industri pariwisata dan segi geografi 

umum menjadi bahasan dalam Geografi Pariwisata. 

Dalam penelitian ini digunakannya Geografi Pariwisata sebagai ruang lingkup ilmu 

karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji potensi wisata yang terdapat di 

objek wisata Goa Putri , di mana potensi wisata yang bersifat panorama alam, sosial 

dan budaya termasuk ke dalam kajian geografi sedangkan potensi wisata yang 

bersifat apounturir, bisnis/ekonomis, fasilitas wisata dan aksesibilitas termasuk ke 

dalam kajian industri pariwisata. 


