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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jero Wacik dalam sambutannya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam buku Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah (Suwardjoko P. Warpani, 

2007) mengemukakan bahwa, “Pariwisata adalah sektor yang mendapat perhatian 

penting, karena pariwisata dapat memulihkan ekonomi secara cepat dan merata, 

khususnya perekonomian masayarakat lokal. Untuk itu pariwisata perlu didorong 

pembangunannya lebih terarah dan terencana”. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dengan 

panjang garis pantai 81.000 km, serta memiliki kawasan pesisir dan laut yang 

kaya sumber daya hayati, nirhayati, dan jasa-jasa lingkungan. Meskipun kaya 

dengan sumberdaya alam dan jasa lingkungan, namun wilayah pesisir dan laut 

Indonesia belum mampu dimanfaaatkan secara optimal (Ambo Tuwo, 2011: 13). 

Selain belum mampu dimanfaatkan dengan secara optimal, muncul gejala yang 

kurang baik, yaitu adanya cara-cara pemanfaatan yang membahayakan 

keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Laju pertumbuhan yang 

tinggi dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, menyebabkan meningkatnya 

tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
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Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di 

Indonesia. Dan juga merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 

2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah 

komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Kemudian data tahun 

2010 menunjukkan, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 

sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya, 

dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta USD (Wikipedia, 

2014). 

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung 

Barat (Lambar), secara geografis terletak pada posisi koordinat 4º 40' - 6º 0' LS 

dan 103º 30' - 104º 50' BT. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaur Selatan 

Provinsi  Bengkulu disebelah Utara. Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten 

Tanggamus disebelah Timur. Dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia 

yang memanjang disebelah Barat hingga Selatan. Kabupaten Pesisir Barat 

menjadi pintu gerbang Provinsi Bengkulu yang dihubungkan dengan jalan Lintas 

Barat Sumatera, sehingga dapat dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai 

posisi strategis  didukung dengan potensi wilayah yang melimpah.  

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Pesisir Barat sangat kaya 

dengan potensi alam, budaya dan pariwisata. Wisata bahari menjadi sektor 

unggulan, karena Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis 

ombak yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik 

lokal maupun mancanegara yang menyukai olah raga berselancar. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Devisa
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_kelapa_sawit
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Pernyataan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Barat, Ujang Misron, 

dalam www.tribunlampung.co.id, “Jumlah wisatawan lokal dan mancanegara 

yang datang selalu bertambah setiap tahunya. Tercatat pada tahun 2011 sebanyak 

27.527 orang dan pada 2012 sebanyak 28.266 orang”. Hal ini membuktikan 

pariwisata Lampung bagian Barat cukup mengalami perkembangan, tetapi 

disayangkan saat ini pariwisata di wilayah Lampung Barat sebagai Kabupaten 

Induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah penelitian masih berkembang 

secara alami dan kurang mendapat perhatian pemerintah.  

 

Oka A. Yoeti dalam buku Anatomi Pariwisata (2008: 30) mengungkapkan 

bahwa, “Salah satu sebab mengapa Eropa mendominasi kunjungan wisatawan 

dunia, selain memiliki potensi objek wisata yang bervariasi, yang banyak 

membantu ialah sifat geografis Eropa sendiri yang bersatu dengan fasilitas yang 

baik serta kemudahan transportasi di tiap negara yang dikunjungi”. Keadaan 

berbeda bila kita melihat keberadaan lokasi objek-objek wisata di Kabupaten 

Pesisir Barat yang belum sepenuh mendapatkan dukungan sarana dan prasarana 

wisata yang memadai.  

 

Maka penawaran menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) diharapkan akan 

membantu menangani masalah kepariwisataan yang terdapat di Kabupaten Pesisir 

Barat. Melalui visualisasi data sebaran objek wisata alam yang terdapat di 

Kabupaten Pesisir Barat, akan lebih memaksimalkan dan menarik wisatawan 

untuk berkunjung ke objek-objek wisata tersebut.  
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Sehubungan dengan itu pemetaan berbasis SIG menjadi solusi yang dapat 

membantu dalam menggambarkan informasi pengembangan objek-objek wisata 

seperti dalam hal pemetaan keberadaan objek-objek wisata alam yang tersebar di 

Kabupaten Pesisir Barat.  

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, keberadaan objek-objek wisata yang tersebar 

di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dapat menarik minat investasi para investor 

dan guna pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik, maka dari itu 

diadakanlah penelitian dengan judul ”Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2015”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil 

pemekaran Kabupaten Lampung Barat (Lambar). 

2. Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata menjadi komiditi unggulan memiliki 

daya tarik wisata yang berkualitas internasional. 

3. Inventarisasi objek-objek wisata alam yang tersebar di dalam kawasan wisata, 

wilayah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 

 

 

 



 5 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan 

masalahnya yaitu: 

1. Dimana saja lokasi objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015? 

2. Apa saja jenis objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuat peta persebaran objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat tahun 

2015. 

2. Mengetahui lokasi dan jenis objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat 

tahun 2015. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 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 menjadi referensi penelitian sejenis. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam 

bidang pemetaan. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan 

objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat. 
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5. Hasil penelitian ini sebagai informasi kepada publik mengenai objek wisata 

alam yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. 

6. Hasil penelitian ini dapat menjadi suplemen media bahan ajar mata pelajaran 

Geografi SMA pada materi pokok pembelajaran Peta dan Sistem Informasi 

Geografi. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah objek wisata alam Kabupaten Pesisir 

Barat. 

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah pemetaan berbasis Sistem Informasi 

Geografi (SIG). 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2015. 

5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Geografi. 

Menurut Rice dalam Eddy Prahasta (2009: 116) Sistem Informasi Geografi 

merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan (capturing), 

menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


