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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan salah satu industri yang berdampak pada 

kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi. Hal inilah yang mendorong 

banyak negara tertarik untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu 

sektor pembangunan, terutama bagi negara yang sedang berkembang 

termasuk Indonesia. Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, 

perkembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana 

dikembangkannya pariwisata tersebut Evita dan Shirta (2012). 

Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan 

pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat 

diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan 

masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua 

aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam 

terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan wisata alam (Peraturan Pemerintah Nomor 18, 

1994). 

Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perkembangan 

perekonomian Indonesia. Pada era globalisasi, peran pariwisata akan 

bertambah penting dengan semakin berkembangnya bisnis antar wilayah dan 

kemudahan berinvestasi. Perkembangan aktivitas pariwisata di Indonesia 

tidak hanya mengandalkan pada keberadaan wisatawan mancanegara, namun 
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juga oleh adanya wisatawan nusantara yang trendnya terlihat semakin 

meningkat dari tahun ke tahun (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

2014). 

Dewasa ini berwisata bukan lagi menjadi kebutuhan tersier  maupun 

sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap kalangan 

masyarakat di Indonesia. Hal itulah yang mendasari peningkatan setiap 

tahunnya wisatawan yang pergi untuk sekedar berkunjung ke tempat wisata 

ataupun melakukan liburan yang panjang di tempat wisata yang mereka 

kunjungi. Seperti dikutip dari Priambodo, A. R. Indonesia masuk kedalam 30 

negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan manca negara yaitu 9,4 juta 

pada tahun 2015 dengan menempati nomor urut 28. Sedangkan pada tahun 

2017 bulan Januari saja wisatawan mancanegara menurut pintu masuk dan 

kebangsaan sudah sebanyak 1,1 juta pengunjung (Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, 2017). 

 

Gambar 1.1 Grafik pertambahan wisatawan nasional tahun 2015  (Litbang 

“Kompas”/ERN/RTA diolah dari laman BPS dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Kementrian Pariwisata 2015) 
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Dari gambar grafik diatas menunjukan bahwa Wisatawan Nasional 

pada tahun 2013 terdapat 8,02 juta orang dengan pertumbuhan 7,66% dari 

tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan 

terdapat 7,90 juta orang dengan pertumbuhan -1,57%, tahun 2015 masih 7,90 

juta tetapi terdapat sedikit kenaikan dengan pertumbuhan 0,06%. 

Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara yang melakukan kegiatan 

wisata diikuti pula oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara menuju Indonesia. Hal tersebut didukung oleh program 

pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia 

internasional. Daya tarik wisata yang dimiliki Indonesia, memiliki keunikan 

tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung, Indonesia memiliki banyak 

potensi pariwisata yang tersebar di berbagai provinsi (Hermansyah dan 

Waluya, 2012). 

Provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat di peringkat 3 berdasarkan 

Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan 

tahun 2014 dengan prosentase 12,86%. Hal itu menunjukan bahwa Jawa 

Tengah merupakan salah satu dari tujuan wisata, wisatawan nusantara. 

Analisis Pengaruh Daya... Intan Nurul Fajriyah, FKIP UMP, 2018



4 

 

 

Gambar 1.2 Grafik Presentase Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan 

Nusantara Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2014 (Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014). 

 

Kecamatan Baturraden merupakan salah satu wilayah yang terdapat di 

Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Banyumas. Wilayahnya 

memiliki banyak obyek wisata, utamanya adalah wisata alam dikarenakan 

lokasinya yang berada di kaki gunung Slamet, diantaranya adalah Lokawisata 

Baturraden, Pancuran 3, Pancuran 7, Telaga Sunyi, Bumi Perkemahan, Curug 

Gede, Curug Bayan, dll. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawasan 

Wisata Baturaden sebanyak 1.669.313 orang/tahun dengan jumlah 

pendapatan sebanyak Rp. 9.548.881.400/tahun. Lokawisata Baturraden 

menempati peringkat pertama dengan jumlah wisatawan paling banyak 

diantara obyek wisata yang lain di Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 

537.984 orang/tahun dengan pendapatan Rp.6.621.331.750/tahun pada tahun 

2016 (DINPORABUDPAR, Kabupaten Banyumas, 2016). Berikut data 

pengunjung Lokawisata Baturraden lima tahun terakhir. 
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Tabel 1.1  Jumlah Wisatawan Lokawisata Baturraden 5 tahun terakhir 

No. Tahun Jumlah Wisatawan 

1. 2012 442.855 

2.  2013 433.166 

3. 2014 384.012 

4. 2015 461.450 

5. 2016 537.984 

Sumber: DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas 2017 

 
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Wisatawan Lokawisata Baturraden 5 tahun terakhir 

Sumber: DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas 2017 

 

Meskipun data wisatawan terus meningkat, namun belum ada tempat 

kritik dan saran untuk wisatawan baik berupa kotak kritik dan saran. Survei 

kepuasan wisatawan belum dilakukan secara otentik yang berupa buku kritik 

dan saran. Selama ini kritik dan saran dari wisatawan Lokawisata Baturraden 

hanya sebatas penyampaian kepada petugas loket yang sedang pekerja 

maupun pihak pengelola yang ada di tempat Lokawisata itu sendiri. Jika 

dilihat dari sarana dan prasarana, menurut pengelola wisata sudah 

dimaksimalkan setiap tahunnya. Keluhan yang seringkali disampaikan oleh 

wisatawan berkaitan dengan lahan parkir yang sempit dan jumlah petugas 
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yang berjaga baik pada menjaga pintu masuk maupun pada tempat-tempat 

lokasi wahana yang ada di Lokawisata Baturraden kurang mencukupi. 

Dari kritik dan saran wisatawan yang disampaikan kepada pihak 

pengelola terlihat bahwa masih banyak perasaan kurang puas para wisatawan 

saat berkunjung ke Lokawisata Baturraden baik dari segi kualitas pelayanan 

maupun daya tarik dari Lokawisata Baturraden itu sendiri secara keseluruhan. 

Padahal data kritik dan saran menjadi tolok ukur untuk melihat yang 

dirasakan oleh para pengunjung saat berkunjung ke Lokawisata Baturraden 

apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan harapan mereka. Seperti yang 

di kemukakan oleh Kotler (2000:41), sistem kritik dan saran merupakan satu 

dari empat metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan 

konsumen, selain survei kepuasan pelanggan, ghostshopping, dan analisa 

pelanggan yang hilang. Hal ini harus diperhatikan oleh para pengelola dengan 

menganalisis keluhan-keluhan pelanggan tersebut, seperti sempitnya area 

parkir, kurangnya petugas pemandu atau pun keluhan mengenai harga masuk. 

Daya tarik Lokawisata Baturraden sebagian besar memanfaatkan 

pemandangan alam terutama pemandangan khas pegunungan yakni Gunung 

Slamet, bukit-bukit, dan udara yang sejuk khas pegunungan. Adanya 

Pancuran Tiga atau Pancuran Telu yang mempunyai air hangat yang 

mengandung belerang juga menjadi daya tarik wisata di Lokawisata 

Baturraden karena dipercaya air tersebut bisa untuk pengobatan. Selain 

pemandangan alam dan Pancuran Tiga, Lokawisata Baturraden juga memiliki 

beberapa wahana yang bisa dinikmati didalamnya diantaranya kolam renang, 
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air mancur, sepeda air, pemandian air panas, mobil genjot, luncuran, teater 

pesawat, dll. Kuliner khas Banyumas juga banyak dijajakan di area 

Lokawisata Baturraden seperti mendoan, pecel dan yang paling khas dari 

Baturraden yaitu sate kelinci. Di areal yang lain juga terdapat penampilan 

seni lokal seperti kuda lumping, kenthongan, dan musik tradisional lainnya.  

Fasilitas yang terdapat di Lokawisata Baturraden meliputi toilet dan 

kamar mandi, mushola, tempat istirahat/tempat duduk, dan warung makan. 

Lahan parkir di Lokawisata Baturraden tidak semuanya dimiliki oleh pihak 

pengelola atau Pemerintah Kabupaten, tetapi pihak swasta dan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah juga mengelola lahan parkir. Pengelolaan lahan parkir 

atas nama pihak pengelola Pemerintah Kabupaten sangat terbatas, bahkan 

bisa dibilang sempit. Hanya meliputi lahan parkir terpadu yang berada di 

Bukit Bintang dan terminal bawah untuk bus dan mobil. Lahan parkir yang 

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar Lokawisata. 

Selebihnya dikelola oleh pihak swasta yang banyak di areal sekitar 

Lokawisata, salah satunya di dekat pintu masuk tetapi lahan-lahan tersebut 

masih kurang.  

Di hari libur besar seperti Lebaran dan tahun baru, wisatawan banyak 

yang tidak mendapatkan tempat parkir di lahan yang sudah disediakan oleh 

pihak pengelola atau Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, maupun pihak swasta. Kebanyakan wisatawan parkir di bawah yang 

lokasinya jauh dengan Lokawisata, sehingga mengharuskan para wisatawan 

berjalan kaki  jauh dan naik angkot untuk sampai di Lokawisata Baturraden. 

Analisis Pengaruh Daya... Intan Nurul Fajriyah, FKIP UMP, 2018



8 

 

Bahkan bahu jalan yang menuju Lokawisatapun digunakan untuk tempat 

parkir kendaraan. 

Dalam hal kualitas pelayanan sistem tiket terusan membuat wisatawan 

tidak lagi dipungut biaya saat hendak menikmati wahana-wahana. Walaupun 

masih ada wahana yang mengharuskan wisatawan mengeluarkan biaya lagi 

untuk bisa menikmati wahana yang lain seperti pancuran telu dan pesawat 

terbang. Wahana tersebut dikelola oleh pihak swasta sehingga pengunjung 

harus membayar atau mengeluarkan uang lagi jika hendak menikmati 

wahana.  

Sistem tiket yang baru membuat banyak wisatawan merasa terbebani 

yang biasanya harga tiket hanya Rp.10.000 sekarang naik menjadi Rp.14.000, 

padahal tiket tersebut sudah termasuk menikmati wahana yang ada dan 

asuransi. Kurangnya sosialisai dari pihak pengelola Lokawisata Baturraden 

yang menjadikan faktor utama penyebabkan wisatawan merasa terbebani oleh 

sistem tiket yang baru. Selain kurangnya sosialisasi tentang sistem tiket yang 

baru, para wisatawan kebanyakan harus mengantri akibat sudah tidak adanya 

tarif pada setiap wahana. 

Pihak pengelola harus mampu memahami keinginan-keinginan 

wisatawan serta mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan para wisatawan dengan menambah berbagai fasilitas yang 

meningkatkan daya tarik Lokawisata Baturraden dimata para wisatawan 

untuk dijadikan tujuan wisata serta memberikan pelayanan dengan maksimal 

sehingga dapat mempengaruhi keinginan para wisatawan untuk kembali lagi 
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di masa yang akan datang. Oleh karenanya sangatlah penting untuk 

melakukan survei dan menambah kotak kritik dan saran dari wisatawan. 

Berdasarkan uraian permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis Pengaruh daya tarik wisata dan kualitas pelayanan 

terhadap minat berkunjung ulang pengunjung pada Lokawisata Baturraden. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana pengaruh daya tarik dan kualitas pelayanan terhadap minat 

berkunjung ulang wisatawan di Lokawisata Baturraden, Kabupaten 

Banyumas?” 

C. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya 

tarik dan kualitas pelayanan terhadap minat berkunjung ulang wisatawan di 

Lokawisata Baturraden, Kabupaten Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

fenomena geografi terutama dalam bidang sosial masyarakat dan 

kepariwisataan. 

2. Bagi Peneliti 

Memberikan kepedulian dengan pengetahuan untuk pihak 

pengelola, jika kepuasan pengunjung sangatlah penting terkait dengan 

kedatangannya kembali lain waktu. 
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3. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan masukankhususnya berkaitan dengan tingkat 

kepuasan pengunjung Lokawisata Baturraden. 

4. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang ada 

di Lokawisata Baturraden sehingga kunjungan yang dilakukan sesuai 

yang diinginkan. 
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