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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Indonesia yang terkenal akan keindahan alam dan budayanya, mempunyai 

berbagai macam obyek wisata yang sedang dalam taraf pengembangan . Dalam 

pembangunan sudah tentu membutuhkan modal. Salah satu alasan mengapa sector 

pariwisata mendapat perhatian serius dari pemerintah karena dapat menambah 

devisa Negara nomor dua setelah minyak dan gas bumi. 

 
Dalam rangka menunjang otonomi daerah, pemerintah berupaya untuk menggali 

dan menemukan berbagai potensi alam yang tersebar di berbagai  daerah untuk 

dikembangkan potensinya, baik berupa panorama keindahan alam maupun 

kekhasan budayanya. Upaya penemuan dan pengembangan potensi-potensi 

tersebut, diarahkan agar dapat mendukung perbaikan ekonomi masyarakat dan 

menjadi sumber penghasilan daerah dalam pembiayaan pembangunannya. Sesuai 

dddengan kebijakan pemerintah dalam melakukan otonomi daerah, yang 

tercantum dala Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang menyatakan 

kepariwisataan adalah asset penting bagi daerah untuk memopong perekonomian. 

 
Wilayah Provinsi Lampung memiliki keaneka ragaman kondisi fisis yang dapat 

dikembangkan menjadi obyek-obyek wisata daerah: sepanjang pantai barat dan 

timur yang cukup panjang, daerah pegunungan yang indah dengan udara yang 
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sejuk dan segar, kawasan hutan yang luas serta sungai dengan berbagai keaneka 

ragaman hewan dan tumbuhanya. Atas dasar kondisi alam tersebut pemerintah 

Provinsi Lampung bekerja sama dengan pihak swasta berusaha untuk membangun 

obyek-obyek wisata yang ada di daerah. Salah satu obyek wisata alam yang 

terdapat di Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat ialah 

obyek wisata alam Lembah Hijau salah satu obyek wisata keluarga yang ada di 

Bandar Lampung. Terletak di kawasan sebelah barat kota Bandar Lampung. 

Lembah hijau merupakan obyek wisata yang didalamnya terdapat outbond, 

waterboom, kebun binatang mini dan pemancingan terdapat cottege juga yang 

disewakan untuk bermalam bagi pengunjung yang ingin bermalam. Untuk 

mencapai objek wisata Lembah Hijau dapat di tempuh dengan tiga rute atau jalur, 

yang pertama dari wilayah Kemiling, yang kedua dapat di tempih dari jalur tengah 

atau jalur dari Tanjung Karang Pusat, ketiga jalur dari daerah Teluk betung bagi 

yang berdomosili di daerah selatan. 

 
Wisatawan yang berkunjung ke Lembah Hijau berasal dari dalam kota dan luar 

kota. Wisatawan dari luar kota bisanya banyak datang pada saat libur panjang 

yaitu dari daerah Jawa, Sumatera bagian selatan, Palembang. Pengunjung yang 

datang ke Lembah Hijau sebagian besar adalah para remaja dan keluarga. Berikut 

data jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kelurahan 

Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Bulan 

Januari sampai dengan Bulan Mei 2009 

 

. 
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Tabel 1. Jumlah Wisatawan Yang  Berkunjung Ke Obyek Wisata Kelurahan 
Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 
Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Mei 2009. 

 
Bulan Dalam kota Luar kota Jumlah 

1. Januari 2009 
2. Februari 2009 
3. Maret 2009 
4. April 2009 
5. Mei 2009 

758 
736 
734 
724 
732 

 

6 
3 
5 
2 
2 
 

764 
739 
739 
726 
734 

Jumlah 3684 18 3702 
 
Sumber: Pihak Pengelola Obyek Wisata Lembah Hijau, 2009 
 
 
Berdasarkan Tabel 1, jumlah wisatawan yang datang ke obyek wisata Lembah 

Hijau pada Tahun 2009 berjumlah 3702 wisatawan. Adapun persyaratan apabila 

wisatawan ingin berkunjung atau ingin bermain ke tempat obyek wisata Lembah 

Hijau akan dikenakan biaya masuk yang dapat digunakan untuk menyediakan 

sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya obyek 

wisata Lembah Hijau. Berikut biaya yang harus dikeluarkan untuk masuk ke 

obyek wisata Lembah Hijau dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Jumlah Bea Masuk Orang/Kendaraan Ke Obyek Wisata Lembah Hijau 
 

Jenis Bea Masuk Orang/Kendaraan@Rp 
A. Orang 
      - Dewasa 
      - Anak-anak 
B. Kendaraan 
      - Mobil 
      - Motor 
 

 
10.000.00,- 
10.000.00,- 

 
5.000.00,- 
2000.00,- 

 
Sumber: Pihak Pengelola, Tanggal 5 Juli 2009 
 
 
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bea masuk per orang ke obyek wisata 

Lembah Hijau yaitu Rp. 10.000.00,- 
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Wisatawan-wisatawan yang datang berasal dari berbagai daerah baik yang dari 

luar Provinsi dan dalam provinsi. Tujuan kedatangan wisatawan tersebut adalah 

untuk melakukan kegiatan wisata. Pemilihan daerah obyek wisata, tujuan wisata 

serta cara berwisata akan sangat dipengaruhi oleh profil wisatawan mancanegara 

itu sendiri. Happy Marpaung (1997:39) berpendapat bahwa penting untuk 

mengetahui dan mengerti profil wisatawan dengan tujuan untuk menyediakan 

kebutuhan perjalanan mereka dan untuk menyusun program promosi yang efektif. 

Dengan adanya profil wisatawan mancanegara yang berkunjung ke obyek wisata 

Lembah Hijau  maka akan menjadi masukan atau acuan terhadap perencanaan 

pengembangan obyek wisata Lembah Hijau, sehingga akan menarik lebih banyak 

lagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke obyek wisata tersebut.  

 
Atas dasar hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Profil Wisatawan yang Berkunjung ke Obyek Wisata Lembah Hijau 

Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010. 

 
B. Masalah dan Rumusannya 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah profil obyek wisata dan wisatawan 

yang berkunjung ke obyek wisata lembah Hijau Kelurahan Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat pada Tahun 2009 yang meliputi karakteristik 

sebagai berikut:  
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1. Bagaimanakah keadaan umur responden yang berkunjung obyek wisata 

Lembah Hijau  Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat 

Kota Bandar Lampung? 

2.   Dari manakah asal wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Lembah 

Hijau  Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota 

Bandar Lampung? 

3.   Bagaimanakah tingkat pendidikan wisatawan yang berkunjung ke obyek 

wisata Lembah Hijau Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang 

Barat Kota Bandar Lampung? 

4.   Apakah jenis pekerjaan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Lembah 

Hijau Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota 

Bandar Lampung? 

5.  Untuk apa tujuan kunjungan wisatawan ke obyek wisata Lembah Hijau 

Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar 

Lampung? 

6. Bagaimanakah tanggapan wisatawan datang ke obyek wisata Lembah Hijau 

Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar 

Lampung? 

7. Berapakah frekuensi wisatawan terhadap obyek wisata Lembah Hijau 

Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar 

Lampung? 
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C.  Tujuan Penelitian  

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui profil wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Lembah Hijau 

yang meliputi karakteristik sebagai berikut: a) Umur wisatawan, b) Daerah asal 

wisatawan, c) Tingkat pendidikan wisatawan, d) Pekerjaan wisatawan, e)  Tujuan 

obyek wisata, f) Tanggapan terhadap obyek wisata, g) Frekuensi kunjungan 

wisatawan. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

 
1. 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 dapat digunakan sebagai suplemen mata pelajaran 

Geografi di SMA Kelas XII semester dua dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pengajaran (KTSP) Tahun 2009, pada pokok bahasan perhubungan, 

pengangkutan dan pariwisata dengan Sub Pokok Bahasan Pariwisata. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi pengelola dan 

penginapan di Lembah Hijau dan pihak–pihak yang terkait seperti investor, 

masyarakat sekitar Lembah Hijau dalam upaya pengembangan potensi obyek 

wisata Lembah Hijau, Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang 

Barat. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
1. Ruang lingkup obyek penelitian yaitu profil wisatawan yang berkunjung ke 

obyek wisata Lembah Hijau Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung 

Karang Barat Kota Bandar Lampung pada Tahun 2010. 

2. Ruang lingkup subyek penelitian adalah pengelola dan wisatawan obyek 

wisata Lembah Hijau Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang 

Barat Kota Bandar Lampung pada Tahun 2010.  

3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian yaitu Obyek Wisata Lembah 

Hijau Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota 

Bandar Lampung pada Tahun 2010. 

4. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi Pariwisata. Sesuai 

dengan pendapat. Ramaini (1992:3) geografi pariwisata:  

“ Geografi pariwisata adalah  cabang ilmu geografi yang berhubungan erat 
dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata ini banyak sekali seginya, semua 
kegiatan kegiatan itu bisa disebut industri wisata, termasuk didalamnya, 
perhotelan, restoran, toko cendera mata, transportasi biro jasa, dibidang 
perjalanan, tempat-tempat hiburan, obyek wisata, wisata budaya, iklim, flora, 
fauna, perjalanan darat, laut dan udara, dua segi yang disebut diatas, yaitu segi 
industri pariwisata dan segi geografi umum menjadi bahasan dalam geografi 
pariwisata”. 

 
Apabila dilihat dari definisi di atas, maka ada dua segi yang disebutkan di atas, 

yaitu segi perindustrian wisata dan segi geografi umum, menjadi bahasan dalam 

geografi pariwisata. Geografi dan pariwisata mempunyai hubungan atau kolerasi 

yang sangat erat dengan demikian geografi pariwisata merupakan bagian dari ilmu 

geografi yang pembahasannya ditekankan pada masalah bentuk, jenis, persebaran 

dan juga termasuk jenis wista sendiri sebagai konsumen dari obyek wisata. 

 
 


