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I.PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Komoditas minyak dan gas (migas) merupakan penghasil devisa utama bagi 

bangsa Indonesia, namun migas itu sendiri sifat nya tidak dapat diperbaharui, 

sehingga ketergantungan pada komoditas minyak tidak dapat diteruskan. Salah 

satu usaha intensif yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan di bidang 

pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting dari suatu negara, 

terbukti pariwisata menjadi sektor strategis dalam sistem perekonomian yang 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.  

 

Pada Tabel 1 menunjukan devisa negara Indonesia periode 2004 sampai 2009. 

Berdasarkan Tabel 1, di Indonesia sektor pariwisata berada pada urutan ketiga 

setelah minyak dan gas bumi dan minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas 

unggulan Indonesia. Sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 terjadi penurunan 

penerimaan devisa negara melalui sektor pariwisata dari 10,42 persen pada tahun 

2004, menjadi 8,47 persen pada tahun 2005 dan menurun lagi menjadi 7,32 persen 

pada tahun 2006 tetapi berbeda penerimaan total devisa negara yang relatif 

meningkat. 
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Tabel 1 Devisa Indonesia pada tahun 2004-2009(juta US $) 
   

                                       

Jenis Komoditi 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

                          

Minyak & Gas Bumi 15.587,50 33,87 19231,59 36,02 21209,5 34,92 22088,6 32,33 29126,3 34,55 19018,3 29,14 

Minyak Kelapa Sawit 3.233,22 7,03 3756,28 7,04 4817,64 7,93 7868,64 11,52 12375,57 14,68 10367,62 15,88 

Pariwisata 4.797,88 10,42 4521,9 8,47 4447,97 7,32 5345,98 7,82 7377 8,75 6298,02 9,65 

Pakaian Jadi 4.271,65 9,28 4966,91 9,3 5608,16 9,23 5712,87 8,36 6092,06 7,23 5735,6 8,79 

Karet Olahan 2.853,52 6,2 3545,68 6,64 5465,14 9 6179,88 9,04 7579,66 8,98 4870,68 7,46 

Alat Listrik 3.406,91 7,4 4364,11 8,18 4448,74 7,32 4835,87 7,09 5253,74 6,23 4580,18 7,02 

Tekstil 3.301,55 7,17 3703,95 6,94 3908,76 6,43 4177,97 6,11 4127,97 4,9 3602,78 5,51 

Kertas dan Barang 2.227,83 4,84 2324,77 4,35 2859,22 4,71 3374,84 4,94 3796,91 4,5 3405,01 5,22 

dari Kertas 

            Kayu Olahan 3.136,69 6,82 3086,16 5,78 3324,97 5,48 3076,88 4,5 2821,34 3,35 2275,32 3,49 

Bahan Kimia 1.799,56 3,91 2079,91 3,9 2697,38 4,44 3402,58 4,98 2754,3 3,27 2155,41 3,3 

Makanan Olahan 1.402,17 3,06 1806,31 3,38 1956,56 3,22 2264 3,31 2997,17 3,56 2960,73 4,54 

                          

Total 46.018,48 100,00 53.387,57 100,00 60.744,04 100,00 68.328,11 100,00 84.302,02 100,00 65.269,65 100,00 

sumber : Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia,2004-2009 
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Kondisi penurunan tersebut tidak terjadi pada tahun 2007 sampai dengan 2009, 

pada tahun 2007 penerimaan devisa dari sektor pariwisata meningkat menjadi 

7,82 persen, pada tahun 2008 menjadi 8,75 persen dan pada tahun 2009 menjadi 

9,65 persen. Ditahun 2007 dan 2008 penerimaan total devisa negara relatif 

meningkat tetapi pada tahun 2009 penerimaan total devisa negara mengalami 

penurunan. Besarnya persentase kontribusi devisa dari sektor pariwisata 

dipengaruhi oleh kontribusi sektor-sektor lain yang sama-sama mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. 

 

Aktivitas sektor pariwisata telah didorong dan ditanggapi secara positif oleh 

pemerintah dengan harapan dapat menggantikan sektor migas yang selama ini 

menjadi primadona dalam penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata memang 

cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa dan 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan kawasan pantai 

untuk keperluan rekreasi Indonesia dewasa ini cenderung meningkat kegiatannya 

bersamaan dengan semakin digiatkannya bidang kepariwisataan,selain 

mempunyai keuntungan dalam sumber daya alam secara berkelanjutan sektor 

pariwisata dikawasan pesisir ini juga berpotensi untuk meningkatkan kegiatan 

ekonomi lokal dan pembangunan wilayah di wilayah wisata bahari yang 

bersangkutan, termasuk kegiatan pariwisata lainnya (Purba : 1997). 

 

Di daerah Lampung terdapat banyak tempat-tempat pariwisata yang dapat 

meningkatkan devisa di Indonesia, terutama di Kabupaten Lampung Barat. Secara 

geografis Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat 4º47’16” – 5º56’42” 

Lintang Selatan dan 103º35’08” – 104º33’51” Bujur Timur, memiliki Batas 
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Wilayah: Batas utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu; batas selatan 

berbatasan dengan Samudra Hindia; batas barat berbatasan dengan Samudra 

Hindia; dan batas timur berbatasan dengan Lampung Utara dan Lampung Tengah. 

 

Luas Wilayah Lampung Barat 4.950 km persegi atau 13,99 % dari luas wilayah 

Provinsi Lampung, 57 % dari luas wilayah tersebut berupa hutan kawasan dan 43 

% sisanya merupakan lahan yang dapat dihuni yang terbagi dalam 14 kecamatan 

dan 172 pekon. Penduduk Lampung Barat berjumlah 365.999 jiwa, sebagian besar 

(71,55 %) hidup dan tinggal di pedesaan. Pada umumnya mereka mengandalkan 

pertanian dan sebagai mata pencahariannya. Kabupaten Lampung Barat memiliki 

berbagai objek wisata. Terdapat 3 jenis objek wisata yaitu: wisata hutan,wisata 

alam, dan wisata bahari. Wisata hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 

wisata alamnya ada Seminung Lumbok Resort, Gunung Pesagi, dan Danau Suwo, 

dan untuk wisata baharinya terdapat pantai Labuhan Jukung, pantai Mandiri dan 

pantai Tanjung Setia. Lampung Barat juga memiliki geomorfologi yang lengkap 

seperti gunung, laut, danau, sungai, air terjun, dan hutan termasuk flora fauna di 

dalam nya, juga memiliki bentang alam lembah dan dataran tinggi dengan 

ketinggian 800 m dari permukaan laut. 

 

Di Lampung Barat objek wisata yang diminati wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara adalah pantai Tanjung Setia. Tanjung Setia adalah pantai yang 

terletak 60 km dari Liwa (ibukota Lampung Barat). Pantai ini merupakan salah 

satu pantai yang ada di Krui Lampung Barat dan sangat dikenal dengan ketinggian 

ombaknya yang menjadi salah satu pantai dengan ombak tertinggi di dunia. Nama 

Pantai Tanjung Setia mungkin agak terdengar samar di telinga kita semua bila 
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dibandingkan dengan pantai Kuta di Bali, Mentawai ataupun beberapa pantai di 

Lombok dan Sumbawa yang sudah lebih dulu membumi, tetapi tidak bagi 

kalangan turis asing. Bahkan banyak yang mengatakan pantai ini merupakan salah 

satu pantai yang memiliki ombak terbaik ketiga di dunia. Berhadapan langsung 

dengan luasnya Samudera Hindia membuat kawasan Pantai Tanjung Setia sebagai 

daerah wisata yang unggul. Memiliki karakteristik gelombang yang tinggi dan 

panjang, dengan ketinggian ombak mencapai tujuh meter, kondisi lautnya masih 

alami, belum tercemar bahkan udaranya sangat sejuk dan kondisi alamnya yang 

damai, jauh dari kebisingan menjadikan daerah ini surga bagi kaum peselancar. 

Selain itu, Pantai Tanjung Setia juga memiliki panorama keindahan alam 

ekosistem pesisir, kekayaan budaya dan tradisi yang kesemuanya sangat 

memanjakan wisatawan. 

 

Pantai yang berada di sebuah teluk kecil ini, selain menjadi lokasi surfing bagi 

wisatawan mancanegara (wisman) dari Australia, Amerika dan negara Eropa 

lainnya, juga dikenal sebagai tempat berwisata memancing yang kaya ikan laut 

mulai tuna hingga blue marlin. Bahkan banyak juga yang menjadikan tempat ini 

sebagai tempat berkemah, ditambah dengan adanya cottage yang representatif 

bahkan alami lantaran bangunannya menyatu dengan alam. Salah satu kegiatan 

kepariwisataan yang juga menarik untuk dinikmati adalah perhelatan Semarak 

Wisata Tanjung Setia. Kegiatan ini  dimaksudkan untuk memberikan nuansa 

tersendiri bagi wisatawan. Pada acara ini digelar berbagai perlombaan yang 

menitik beratkan pada olahraga pantai, seperti selancar, bola voli pantai, sepak 

bola pantai dan layang-layang. 
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Tabel 2. Pertumbuhan Turis Asing dan Lokal Pantai Wisata Tanjung Setia  

Tahun 2006-2011 

 

Tahun 

Wisatawan 

 Lokal 

Wisatawan 

Asing 

Total  

Wisatawan 

Persentase 

Pertumbuhan 

  (Orang) (Orang) (Orang) (%) 

2006 1.249 178 1.427 - 

2007 2.194 412 2.606 82.62 

2008 2.575 588 3.163 21.37 

2009 2566 1.155 3.721 17.64 

2010 1607 807 2.414 -35,12 

2011 1486 838 2.324 -3,72 

Sumber:Dinas Pariwisata Lampung Barat 

 

Pada Tabel 2 dapat kita lihat terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan dari 

banyak nya wisatawan lokal maupun asing dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 

82.62%. Selanjut nya terjadi peningkatan juga pada tahun 2008 namun terdapat 

penurunan dalam hal persentase yaitu hanya meningkat sebesar 21.37%. Hal yang 

sama juga terjadi pada tahun 2009 terjadi peningkatan dalam jumlah kunjungan 

namun penurunan dalam jumlah persentase yaitu berjumlah 17.64%. Sedangkan 

pada tahun 2010 terjadi penurunan dalam hal jumlah pengunjung dan persentase 

dari tahun sebelum nya yaitu sebesar 35,12%. Penurunan juga terjadi pada tahun 

2011 namun tidak sebesar 2010 yaitu sebesar 3,72%. Penurunan pada setiap 

tahunnya kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Jarak yang 

sangat jauh; Fasilitas yang kurang memadai; aksesibilitas tempat wisata sukar 

dicapai.  

 

Oleh karena itu,dilakukan penelitian untuk mengetahui beberapa banyak 

permintaan rekreasi ke pantai tanjung setia melalui pendekatan biaya perjalanan 

rata-rata pengunjung. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Pantai tanjung setia merupakan sumber daya alam yang menawarkan rekreasi 

dengan daya tarik tempat rekreasi berupa keberadaan kawasan secara fisik, 

infrastruktur yang memadai berupa sarana transportasi, komunikasi, dan 

akomodasi. Saat ini, pantai tanjung setia sebagai wahana baru yang menghadirkan 

pesona alam yang indah dihadapkan pada kenyataan bahwa masih banyak 

masyarakat umum dengan apresiasi rendah terhadap keindahan alam, oleh karena 

itu perlu pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai apresiasi 

masyarakat terhadap pesona pantai tanjung setia. Salah satu pendekatan yang 

dirasa cukup memadai adalah pendekatan kesediaan membayar (willingness to 

pay) dari konsumen yang bersangkutan. 

 

Pendekatan kesediaan membayar terdiri dari dua metode, yaitu dari metode biaya 

perjalanan (travel cost method) dan Contingent Valuation Method. Kedua metode 

ini pada prinsipnya adalah mengukur kesediaan membayar dari para pengunjung 

yang dihubungkan dengan kepuasan rekreasi yang diperoleh. Disamping biaya 

perjalanan, perlu juga di perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

rekreasi yaitu ketersediaan waktu, pendapatan, komunikasi, selera wisatawan, 

alternatif rekreasi dan waktu perjalanan. 

 

Keberadaan infrastruktur yang memadai,baik berupa sarana transportasi, 

komunikasi maupun akomodasi menjadi masalah yang cukup serius untuk 

kawasan rekreasi. Kondisi infrastruktur berkaitan dengan kemudahan untuk 

menjangkau yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk 
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melakukan aktivitas rekreasi. Dari uraian diatas perumusan masalah yang 

diajukan adalah: 

1. Bagaimana profil pengunjung pantai tanjung setia? 

2. Bagaimana kurva permintaan rekreasi pantai tanjung setia? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan rekreasi di pantai 

tanjung setia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi profil wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tanjung 

Setia 

2. Mengetahui kurva permintaan wisatawan terhadap rekreasi di pantai 

Tanjung Setia 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan rekreasi di 

pantai Tanjung Setia 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Ada dua bentuk pemanfaatan sumberdaya alam kawasan pantai dapat dikelola, 

yaitu manfaat yang bersifat immaterial (Intangible Benefit), contohnya 

aktivitas wisata dan manfaat yang dapat memberikan hasil dalam bentuk 

barang (Tangible Benefit). contohnya aktivitas perikanan secara umum berupa 

usaha penangkapan dan budidaya. Pemanfaatan kawasan pantai menjadi 

tempat rekreasi harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat 

serta keadaan lingkungan itu sendiri. Dalam penetapan kebijakan untuk 
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menjadikan pantai sebagai kawasan rekreasi harus melihat terlebih dahulu 

apakah sudah sesuai dengan permintaan masyarakat. 

 

Permintaan rekreasi adalah kesempatan-kesempatan rekreasi yang dlinginkan 

oleh masyarakat atau gambaran total partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

rekreasi secara umum yang dapat diharapkan bila tersedia fasilitas-fasilitas 

yang memadai atau memenuhi keinginan masyarakat (Douglass, 1970). 

Permintaan rekreasi dipengaruhi oleh aksesbilitas, jarak, fasilitas penunjang, 

dan biaya perjalanan, Dimana jarak, fasilitas dan metode biaya perjalanan 

adalah turunan harga barang itu sendiri yang termasuk dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan sedangkan aksesbilitas merupakan turunan dari 

harga barang yang terkait. Pengembangan kawasan rekreasi harus disertai 

dengan analisis permintaan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi. Hasil 

analisis ini pada intinya merupakan hubungan antara biaya yang dikeluarkan 

oleh masyarakat atau pengunjung dengan manfaat yang diperoleh dari aktivitas 

rekreasi. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 
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Pada tahap selanjutnya, dengan adanya kegiatan rekreasi di Pantai Tanjung 

Setia maka diharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah dan pemerataan 

pendapatan yang dilakukan dalam bentuk pembayaran pajak dan adanya 

lapangan kerja baru bagi masyarakat. Adapun kerangka pendekatan studi 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kunjungan 

pariwisata di Tanjung Setia, Lampung Barat dapat dilihat lebih jelas pada 

Gambar 1. 


