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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata. Termasuk 

penguasaan kawasan dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut (PENDIT, 2003). Menurut Yoeti (2008, hlm. 109) Pariwisata merupakan 

suatu perjalanan yang dilakukan dalam sementara waktu yang diselenggarakan dari 

suatu tempat ke tempat lain, bertujuan dengan maksud bukan untuk mencari nafkah 

ditempat yang akan dikunjungi. Namun semata-mata untuk hanya sekedar menikmati 

perjalanan, guna bertamasya dan berekreasi untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

Dewasa ini Industri Pariwisata merupakan salah satu industri potensial yang 

mampu memberikan devisa yang cukup besar bagi suatu negara. Yoeti (2008, hlm. 

18), menjelaskan bahwa : 

 "Industri pariwisata di Indonesia tidak sedikit memberi peran penting bagi 

 perekonomiam Indonesia karena dapat memberikan tambahan devisa bagi 

 negara sehingga penerimaan negara meningkat, selain itu juga dapat 

 menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan wisata, 

 misalnya dengan adanya pedagang-pedagang kecil seperti pedagang 

makanan  ringan dan penjual souvenir yang dapat mengurangi 

pengangguran dan  kemiskinan." 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau besar dan 

kecil (Badan Informasi Geospasial, 2014). Indonesia juga mempunyai kekayaan alam 

dan ragam budaya yang multikultural, sehingga dapat menarik wisatawan untuk 

berkunjung. Karena potensi alam yang melimpah menjadikan Indonesia memiliki 

banyak daerah tujuan wisata yang berbasis wisata alam, sehingga banyak 

pengembangan daya tarik wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan alam. 

Dalam setiap daerah tujuan wisata (DTW) memiliki atraksi-atraksi wisata tersendiri 

yang menjadi salah satu upaya sebagai daya tarik bagi wisatawan. Atraksi wisata 
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adalah sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat dan dinikmati. 

Yoeti (2008, hlm. 181) tanpa ada suatu persiapan yang matang maka ia tidak 

merupakan atraksi yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu (Yoeti A, 

1996) juga mengemukakan : 

 “Atraksi wisata merupakan salah satu komponen penting dalam pariwisata. 

 Menjelaskan bahwa mengenai hal ini atraksi wisata adalah suatu usaha untuk 

 menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran atau promosi 

dan bazar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer 

baik komersil maupun tidak komersil.” 

Dari pengertian yang sudah dipaparkan diatas bahwa atraksi wisata merupakan 

salah satu faktor pendorong yang menarik wisatawan untuk memilih suatu tempat 

sebagai tujuan wisata mereka sekedar hanya untuk berlibur maupun melakukan 

kegiatan lainnya. Atraksi wisata yang menarik dapat menjadikan para wisatawan 

yang berkunjung ke tempat wisata tersebut menjadi senang dan akan kembali 

berkunjung, dengan atraksi wisata yang menarik itu juga dapat meningkatkan 

kunjungan wisatawan ke tempat wisata tersebut. 

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai 

lingkungan alam yang asri, serta memiliki berbagai macam kebudayaan yang sangat 

beragam, maka dari itu Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai 

kawasan wisata yang cukup banyak menarik wisatawan untuk melakukan kunjungan 

wisata. Potensi wisata alam yang ada di Jawa Barat memberikan prospek yang sangat 

baik. Dengan semakin berkembangnya kawasan wisata yang ada di Jawa Barat tentu 

dapat menimbulkan dampak positif bagi perkembangan kunjungan wisatawan yang 

berkunjung sebagai alternatif daerah kunjungan wisata. Salah satu daerah yang 

memiliki potensi wisata untuk dikembangkan adalah Kabupaten Sumedang. 

Sumedang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, 

Indonesia. Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 Kecamatan, yang dibagi lagi atas 

sejumlah Desa dan Kelurahan. Sumedang, ibukota Kabupaten ini, terletak sekitar 45 

km dari Kota Bandung. Sumedang dilintasi jalur utama Bandung-Cirebon sehingga 

banyak masyarakat yang melintasi Kota Sumedang sehingga berpotensi sebagai 

kunjungan wisata. Sumedang yang memiliki banyak kawasan wisata untuk para 
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wisatawan yang sengaja berkunjung ke Sumedang atau hanya sekedar melewati 

Sumedang, salah satunya adalah kawasan wisata Kampung Toga. 

Kampung Toga merupakan kawasan wisata alam yang dimiliki oleh Sumedang, 

dengan lingkungan yang asri dan sejuk membuat para pengunjung nyaman untuk 

berlama-lama menikmati pemadangan alamnya. Kampung Toga memiliki Motto 

"One Stop Adventure"  yang sangat cocok untuk para wisatawan yang senang 

bermain-main di udara, darat dan air. Untuk kegiatan di udara misalnya para 

pengunjung bisa mengikuti olah raga Paralayang dan Gantole, baik untuk pendidikan 

maupun sekedar rekreasi udara saja. Kampung Toga juga memiliki trainner 

profesional untuk para siswa yang ingin mengikuti pendidikan. Untuk yang suka 

bermain-main dengan air Kampug Toga menyediakan kolam renang dewasa dan 

anak-anak dengan nuansa pegunungan, pemancingan di danau buatan, serta arena 

untuk kegiatan Raffting (Arung Jeram). Dan bagi yang ingin sekedar menikmati 

keindahan Kampung Toga tersedia Master Thundem. Untuk rekreasi keluarga di darat 

bisa dilakukan dengan menikmati suasana alam pegunungan, serta berjalan-jalan 

menikmati suasana pedesaan, menaiki sepeda gunung atau melakukan kegiatan 

outbound lengkap dengan beraneka fasilitas permainan yang ada. Berkunjung di 

Kawasan Wisata Kampung Toga sebaiknya turut serta membawa keluarga agar dapat 

merasakan suasana kegembiraan dan berkumpul bersama yang sangat mungkin jarang 

dilakukan. Potensi kawasan wisata yang ada di Kawasan Wisata Kampung Toga 

tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam mengembangkan atraksi wisata yang 

ada, sehingga akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan.  

Asisten Deputi (asdep) Bidang Kemitraan Usaha Pariwisata Kementerian 

Pariwisata Widayanti Bania mengatakan : 

"Sangat terpesona dengan banyaknya atraksi wisata yang bisa dikembangkan 

lagi sebagai destinasi. Untuk itu, diperlukan partisipasi masyarakat secara 

langsung disekitar lokasi wisata. Yakni melalui kesadaran melaksanakan  

sapta pesona. Namun Widayanti menyayangkan minimnya promosi dan 

publikasi Kawasan Wisata Kampung Toga. Oleh sebab itu, melalui Kampanye 

Aksi Sadar Pesona itu, dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih 

greget lagi dalam mempromosikan dan mengembangkan potensi yang ada 

kepada publik. Bila wisatanya maju, maka perekonomian masyarakat juga 
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akan turut maju. Untuk itu mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang 

sadar wisata".  

 

Widayanti Bania (2016, 26 Agustus). Pada saat mengikuti acara kegiatan 

gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona di Kampung Toga yang dibuka Bupati 

Sumedang, H.Eka Setiawan.  

Di akses dari :  (http://m.galamedianews.com/wisata/108293/asdep-industri-

kementeriaan-pariwisata-terspesona-sumedang.html., 2016) 

 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini selaku pengelola Kawasan Wisata 

Kampung Toga, data yang diperoleh adalah penurunan pengunjung yang terjadi 

setiap tahunnya karena banyaknya kawasan wisata baru di Kabupaten Sumedang, 

sehingga para konsumen dapat memilih dan memilah tempat wisata mana yang akan 

mereka kunjungi. 

Tabel 1.1 

Data Kawasan Wisata Baru di Kabupaten Sumedang 

No Nama  Jenis Wisata 

1 Kampung Nangorak Agrowisata 

2 Pangjugjugan Wisata Alam 

3 Sekarwangi Sumber Air Panas 

4 Saung cibingbin  Tempat Wisata Kuliner 

5 Gajah Depa Wisata Air 

6 Cilembang Situ 

7 Ranca Goyang Kolam Renang 

Diakses dari (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang, 2016) 

 Selain itu di data tersebut terdapat masukan dari pengunjung bahwa 

aksesibilitas menuju Kawasan Wisata Kampung Toga kurang memadai khususnya 

bagi para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Pengelola juga menyatakan 

atraksi wisata yang ada di Kawasan Wisata Kampung Toga memang harus 
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dikembangkan lagi, namun kurangnya dana dalam hal ini mengakibatkan susahnya 

bagi pengelola untuk mengembangkan atraksi wisata yang sudah ada.  

Tabel 1.2 

Data Pengunjung Kawasan Wisata Kampung Toga 
 

Tahun Jumlah 

2012 85278 

2013 81128 

2014 79535 

2015 76352 

Tabel diatas Menunjukan Penurunan tingkat kunjungan wisatawan yang 

berkunjung ke Kawasan Wisata Kampung Toga dari tahun 2012 – 2015. Selain itu 

ada beberapa hal yang dikeluhkan wisatawan mengenai Kawasan Wisata Kampung 

toga seperti yang dikutip dari blog wisatawan,yaitu:  

1. Winasheila.blogspot.co.id (2016) “Kolam renangnya bermacam-macam tapi 

kondisinya tidak terawat dan banyak sampah berserakan.” 

2. Seetiawan.blogspot.co.id (2016) “pada saat saya kesana saung di sekitar 

kolamnya pada rusak, sayang sekali tidak terurus.” 

3. www.wisatajabar.com (2016) “sempat susah menuju Kampung Toga karena 

petunjuk arahnya tidak jelas, jalannya juga jelek banyak lubang. 

4. Sumedangsharing.blogsot.co.id (2015) “Waktu ke Kampung Toga 

waterboomnya tidak jalan, jadi cuma renang doang.” 

5. www.wewengkomsumedang.com (2016) “pas liburan kemarin sempat 

menginap di villanya, villanya seperti tidak terawat, banyak debu dan 

didepannya banyak sampah menunpuk. “ 

Dari pendapat wisatawan yang sudah mengunjungi Kawasan Wisata Kampung 

Toga dapat diketahui bahwa para wisatawan mengeluhkan kondisi atraksi, 

aksesibilitas, dan fasilitas yang ada di Kawasan Wisata Kampung toga. Hal ini jika 

http://www.wisatajabar.com/
http://www.wewengkomsumedang.com/


6 
 

Yoga Barata Ari Wibowo, 2017 
PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA GUNA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KAWASAN 
WISATA KAMPUNG TOGA KABUPATEN SUMEDANG 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dibiarkan dapat berdampak buruk bagi Kawasan Wisata Kampung toga, dan dapat 

berpengaruh pada menurunnya kunjungan menuju Kawasan Wisata Kampung toga. 

E. Pramita S dalam Budisetyorini (2003: 16) menyatakan atraksi wisata 

memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk, karena dapat memberi suatu 

rangsangan bagi terselenggaranya suatu perjalanan, hal ini biasanya terjadi pada 

daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan atraksi wisata yang sangat tinggi. 

Pernyataan tersebut didukung juga oleh Gunn dalam Pitana dan Gayatri (2005: 102) 

bahwa, “The attraction represent the most important reasons for travel to 

destinations.”. 

Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti mengambil 

judul penelitian "Pengembangan Atraksi Wisata Guna meningkatkan 

Kunjungan Wisatawan di Kawasan Wisata Kampung Toga Kabupaten 

Sumedang"  

1.2  Indetifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun masalah yang terdapat di 

Kawasan Wisata Kampung Toga adalah belum maksimalnya pengembangan potensi 

wisata yang dapat dijadikan atraksi wisata di Kawasan Wisata Kampung Toga guna 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kawasan Wisata Kampung Toga. 

 

1.3  Rumusan Masalah  

Ditinjau dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.  Faktor internal apa saja yang ada di Kawasan Wisata Kampung Toga? 

2. Faktor eksternal apa saja yang ada di Kawasan Wisata Kampung Toga? 

3.  Bagaimana strategi pengembangan atraksi wisata di Kawasan Wisata 

Kampung Toga guna meningkatkan kunjungan wisatawan? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis faktor internal apa saja yang ada di Kawasan Wisata Kampung 

Toga. 

2. Menganalisis faktor eksternal apa saja yang ada di Kawasan Wisata Kampung 

Toga. 

3. Mengetahui upaya pengembangan atraksi wisata di Kawasan Wisata 

Kampung Toga guna meningkatkan kunjungan wisatawan. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang penulis simpulkan, diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian kepariwisataan pada 

khususnya dan kajian keilmuan pada umumnya, baik berupa teori, 

generalisasi, konsep, maupun prinsip serta memberikan ilmu yang jauh lagi 

bagi peneliti. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi masyarakat, pengelola dan pemerintah daerah setempat. Selain 

itu penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan program 

pengembangan Kawasan Wisata Kampung Toga. 

b. Sebagai syarat menempuh program sarjana S-1 Manajemen Resort dan 

Leisure. 

c. Sebagai masukan untuk pemerintah Kabupaten Sumedang dalam 

mengembangkan Kawasan Wisata Kampung Toga sebagai sarana rekreasi 

bagi masyarakat. 



8 
 

Yoga Barata Ari Wibowo, 2017 
PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA GUNA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KAWASAN 
WISATA KAMPUNG TOGA KABUPATEN SUMEDANG 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

1.6  Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam sistematika penulisan disajikan pokok - pokok permasalahan yang   akan 

dibahas, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Didalamnya 

terdapat uraian mengenai teori – teori relevan yang dijadikan sebagai landasan 

dalam penelitian ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode penelitian yakni metode - metode yang 

digunakan dalam penelitian, meliputi metode penelitian, variabel penelitian, 

populasi, sampel, dan analisis pengolahan data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan pembahasan atas penelitian berdasarkan teori dan data yang 

tepat didapat melalui survey atau observasi lapangan, wawancara, studi 

literatur, studi dokumentasi dan penyebaran kuisioner. 

5. BAB V PENUTUP 

Berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan ini. 

Kesimpulan disini merupakan jawaban atas permasalahan dan pembahasan, 

serta rekomendasi berdasarkan kesimpulan tersebut. 


