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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  tentang profil wisatawan yang 
berkunjung ke obyek wisata Lembah Hijau Kelurahan Sukadanaham Kecamatan 
Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2010, dengan titik tekan 
kajian pada: umur, Daerah asal, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Tujuan, 
Tanggapan dan Frekuensi kunjungan wisatawan. 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk memberikan 
gambaran tentang keberadaan obyek wisata Lembah Hijau. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara terstuktur, dan dokumentasi. Jenis 
populasi adalah populsi yang tidak terbatas dan sampel dilakukan secara quota 
sampling  yaitu sebanyak 70 responden baik wisatawan laki-laki maupun 
perempuan yang berumur 15 tahun keatas. Teknik analisa data dengan tabulasi 
frekuensi dan persentase, sebagai dasar deskripsi dalam pembuatan laporan 
penelitian. 
 
Hasil penelitian : (1) Responden terbanyak pada usia muda (15-29 Tahun) yaitu 
sebanyak 59 (84,29%) Dengan demikian didapatkan data bahwa wisatawan yang 
berkunjung ke obyek wisata Lembah Hijau ini sebagian besar masih muda (15-29 
tahun). (2) Sebagian besar responden yang berkunjung ke obyek wisata Lembah 
Hijau berasal dari luar Propinsi Lampung diantaranya Sumatera Selatan, Jakarta, 
Bangka, Jambi, Padang yaitu sebanyak 45 (64,29%), dalam kota Bandar Lampung 
15 (21,24%) dan luar kota Bandar Lampung 10 (14,29%). (3) Responden yang 
berkunjung ke obyek wisata Lembah Hijau sebagian besar menamatkan 
pendidikan di tingkat SLTP yaitu 16 (22,86%), SLTA yaitu 38 (54,28%) dan 16 
(22,86%) Perguruan Tinggi. (4) Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 
Lembah Hijau adalah sebanyak 1 (1,43%) Pensiunan, 4 (5,71%) TNI/Polri, 6 
(8,57%) swasta, 11 (15,71%) PNS, 43 (61,43%) pelajar atau mahasiswa. (5) 
Tujuan wisatawan yang datang ke obyek wisata Lembah Hijau, 5 (7,1%) 
pendidikan, 65 (92,8%) rekreasi. (6) Tanggapan wisatawan yang berkunjung ke 
obyek wisata Lembah Hijau 70 (100%) mengatakan senang. Frekuensi wisatawan 
yang berkunjung ke Lembah Hijau 1 (1,43%) empat kali, 7 (10%) tiga kali, 28 
(40%) dua kali, dan 34 (48,57%) baru pertama kali 


