
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman flora dan fauna yang tinggi 

dengan kebudayaan yang tidak ternilai.  Kekayaan ini potensial sebagai salah satu 

pengembangan dunia kepariwisataan alam, seperti ekowisata hutan.  Ekosistem dapat 

memberikan layanan jasa lingkungan yang dapat dinikmati oleh manusia dan 

makhluk hidup lain.  Salah satu jasa yang bermakna bagi masyarakat adalah hutan 

sebagai  tempat rekreasi.  Rekreasi dapat dilihat sebagai salah satu output  dari hutan, 

yang meliputi sejumlah kegiatan khusus dengan berbagai permintaan pada hutan  

seperti tempat berkemah,  tempat berburu,  tempat mencari makan dan istrahat bagi 

satwa liar, dan lainnya.  Seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan 

masyarakat, menyebabkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa.  Salah satu 

bentuknya yaitu dalam hal rekreasi hutan,  sehingga diperlukan suatu usaha mencari 

terobosan baru dalam pemanfaatan peluang guna mengoptimalkan potensi ekowisata 

yang ada.  

 

 Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki 

beberapa kawasan wisata potensial, yang memerlukan arahan pengembangan guna 
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peningkatan usaha dalam rangka memajukan pariwisata daerah serta meningkatkan 

pendapatan asli daerah (Rahmawaty dkk. 2006).  Kawasan wisata objek wisata Air 

Terjun Way Lalaan yang berada di tengah perkampungan penduduk di Pekon 

Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung 

Tengah, memilki potensi wisata alam yang tinggi.  Selain itu, objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan memiliki aksesibilitas yang relatif mudah serta sarana jalan yang cukup 

memadai.   

 

Objek wisata ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui 

peningkatan aktivitas pariwisata alam, utamanya dapat memikat daya tarik 

pengunjung dari luar daerah seperti Bandar Lampung,  Pringsewu,  Lampung Timur, 

luar Provinsi Lampung dan bahkan manca negara.  Harapan tersebut dapat di 

wujudkan segera, apabila sistem pengelolaan objek wisata dapat dikemas dalam 

bentuk paket wisata yang menarik,  peningkatan kegiatan pemasaran,  promosi dan 

informasi kepada publik secara optimal,  serta pemenuhan sarana dan prasarana objek 

wisata sebagai salah satu penunjang ekowisata. 

 

Oleh karena itu, diperlukan suatu perbaikan perjalanan yang lebih produktif.  

Langkah pertama yang diperlukan yaitu mengetahui nilai objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan dengan metode biaya perjalanan (travel cost).  Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan alternatif 

pengelolaan, pengembangan,  dan pembangunan objek wisata Air Terjun Way 

Lalaan. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah karakteristik pengunjung berdasarkan daerah asal, tujuan 

berkunjung, cara berkunjung, lama kunjungan, dan kondisi sosial ekonomi yang 

meliputi tingkat pendidikan terakhir dan tingkat pendapatan? 

2. Berapa besar biaya perjalanan rata-rata pengunjung objek wisata Air Terjun Way 

Lalaan? 

3. Bagaimanakah hubungan antara karakteristik pengunjung dengan biaya 

perjalanan? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah 

a. Mendeskripsikan karakteristik pengunjung berdasarkan daerah asal, tujuan 

berkunjung, cara berkunjung, motivasi kunjungan, lama kunjungan, dan kondisi 

sosial ekonomi.  

b. Menghitung besarnya biaya perjalanan rata-rata pengunjung untuk tiap zona. 

c. Mengetahui pengaruh karakteristik pengunjung terhadap biaya perjalanan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penilaian manfaat rekreasi bersifat kuantitatif dan kualitatif, dapat dijadikan sebagai 

salah satu bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan 
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ekowisata.  Bagi dunia pendidikan,  hasil penelitian akan bermanfaat sebagai bahan 

referensi untuk kajian penelitian yang berhubungan dengan nilai ekonomi objek 

wisata berdasarkan metode biaya perjalanan. 

 

 

E. Kerangka pemikiran 

 

Objek wisata Air Terjun Way Lalaan dapat menjadi salah satu contoh wisata alam 

yang memberikan pengaruh penting dalam penambahan pendapatan perekonomian 

daerah.  Objek wisata Air Terjun Way Lalaan memiliki manfaat yang dapat 

dihasilkan melalui pengelolaan yang sesuai dengan pengembangan,  pelestarian serta 

pemanfaatannya yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik yang bersifat 

sarana rekreasi,  ilmu pengetahuan serta untuk penelitian.  

 

Keberadaan objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang berada di Tanggamus,  kurang 

banyak dikunjungi oleh wisatawan karena kurang gencarnya kegiatan pemasaran,  

promosi dan informasi kepada publik,  serta terbatasnya sarana dan prasarana 

penunjang ekowisata.  Beberapa permasalahan tersebut, yang menjadi kendala dalam 

pengembangan di objek wisata Air Terjun Way Lalaan.  Hal ini dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut,  diperlukan strategi dalam pengelolaan dan 

pengembangan objek wisata Air terjun Way Lalaan.  Data mengenai karakteristik 

pengunjung dapat dijadikan salah satu dasar yang sangat diperlukan untuk 

mengetahui mafaat rekreasi.  Hasil nilai rekreasi dapat digunakan sebagai 
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pertimbangan untuk menentukan alternatif pengelolaan,  pengembangan dan 

pembangunan objek wisata Air Terjun Way Lalan.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka pemikiran penelitian objek wisata Air terjun Way Lalaan. 
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