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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Lebih dari 800 juta 

orang, setara dengan 12% dari penduduk di muka bumi, melakukan perjalanan luar 

negeri tiap tahunnya, Kuenzi & McNeely (2008). Di seluruh dunia, pariwisata telah 

menyumbangkan kurang lebih 10% Gross Domestic Produc (GDP) yang di peroleh 

dari kegiatan melihat pemandangan alam dan rekreasi yang bersifat outdoor (di 

dominasi kepada rekreasi ke tempat yang dilindungi), Balmford et al. (2009).  

Elemen yang tumbuh sangat pesat di dalam pariwisata adalah wisata alam, 

termasuk bertamasya ke taman nasional dan gurun, terutama bagi negara-negara 

berkembang yang merupakan pusat dari keanekaragaman hayati di seluruh dunia, 

Kuenzi & McNeely (2008). Seperti yang dikutip dari Tonder, Saayman, & Krugell 

(2013) mengatakan bahwa taman dan khususnya taman nasional adalah destinasi 

yang sangat terkait dengan wisata alam karena berfokus pada konservasi dan 

kelestarian lingkungan hidup. Mereka juga mengatakan bahwa kawasan yang 

dilindungi secara hukum telah meningkat tiga kali lipat selama 40 tahun terakhir 

dan menyebabkan meningkatnya persaingan antar destinasi yang juga 

menyuguhkan keanekaragaman hayati. Menurut Kuenzi & McNeely (2008), saat 

ini terdapat lebih dari 100.000 kawasan yang di lindungi secara hukum di seluruh 

dunia, mencakup sekitar 12% dari permukaan daratan bumi.  

Wisata alam/pariwisata berbasis alam juga mengakibatkan peningkatan 

aktivitas dalam penggunaan lahan serta peningkatan sektor ekonomi yang 

melibatkan beberapa pengusaha, terlebih pengusaha kecil yang biasanya terletak di 

daerah pedesaan dan mungkin hanya mampu bekerja part time di dalam sektor 

pariwisata karena di selingi oleh kegiatan pertanian, kehutanan atau mata 

pencaharian pedesaan lainnya, Fredman & Tyrväinen (2010). Namun, wisata alam 

melibatkan penggunaan lingkungan alam untuk penggunaan yang tidak konsumtif 

-Luzar, Diagne, Gan, & Henning (1995). Wisatawan yang melakukan wisata alam, 

secara umum, adalah pasif, dan merupakan pengamat yang non-konsumtif.  
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Karena itu, wisata alam/pariwisata berbasis alam terdiri dari penggunaan 

konsumtif dan penggunaan non-konsumtif. Dikutip dari Tonder, Saayman, & 

Krugell (2013) penggunaan konsumtif dapat di definisikan seperti penggunaan 

sumber daya yang dimanfaatkan terus menerus yang pada akhirnya sumber daya 

tersebut akan menipis. Sedangkan penggunaan non-konsumtif, melibatkan kegiatan 

dimana individu dapat menggunakan, namun tidak mengkonsumsi apsek-aspek 

tertentu dari satwa liar, seperti contohnya hanya melihat satwa liar tersebut.  

Tetapi, wisata alam bukan hanya tentang bisnis di dalam pariwisata ataupun 

kunjungan wisatawan ke wisata alam tersebut. Lingkungan alam yang merupakan 

dasar/basis dari pariwisata alam, melibatkan banyak tantangan terlebih yang 

berhubungan dengan manajemen pengelolaan sumber daya alam, Fredman & 

Tyrväinen (2010). Kegiatan pariwisata yang berfokus pada lingkungan alam, 

mengakibatkan sejumlah tekanan pada sumber daya yang sangat diandalkan oleh 

pengusaha pariwisata alam. Mereka secara tidak langsung menciptakan resiko 

terhadap ekosistem dan ‘pelayanan’ yang mereka sediakan (seperti ketersediaan air 

bersih, serta proses regenerasi dan penyerbukan tanah), Kuenzi & McNeely (2008). 

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang tidak terkendali akan berdampak 

kerusakan terhadap sumber daya dan lingkungan.  

Seperti yang dikatakan oleh Arrow, et al., (1995) bahwa sumber daya 

lingkungan memiliki keterbatasan dan apabila digunakan secara terus menerus dan 

penggunaannya lalai / tidak diatur dengan baik, maka secara perlahan sumber daya 

lingkungan tersebut akan rusak dan bahkan akan habis di masa yang akan datang. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka secara tersirat daya dukung lingkungan di muka 

bumi ini memiliki keterbatasan.  

Carey (1993), mengatakan bahwa ketersediaan kondisi tempat tinggal yang 

nyaman, akan menentukan jumlah dari organisme yang dapat tinggal di dalam suatu 

ekosistem. Hal tersebut menunjukkan pentingnya Daya Dukung Pariwisata di suatu 

kawasan yaitu untuk tetap menjaga keseimbangan antara makhluk 

hidup/organisme, ekosistem, dan tempat tinggal bagi organisme tersebut. 

Sementara itu, Seidl & Tisdell (1999) menyimpulkan bahwa konsep daya dukung 

pariwisata digunakan ketika perilaku dan hubungan ekologi dari suatu spesies 

mengalami perubahan secara perlahan dibarengi dengan adanya kegiatan manusia 
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pada waktu yang sama. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, analisis daya 

dukung pariwisata berguna untuk tetap menjaga agar perilaku dan hubungan 

ekologi dari suatu spesies tidak mengalami perubahan meskipun terdapat akivitas 

manusia di waktu dan tempat yang sama.  

Berdasarkan dua penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak 

adanya analisis daya dukung pariwisata di suatu kawasan, akan mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara ekosistem, lingkungan, dan makhluk hidup di dalamnya. 

Selain itu juga analisis daya dukung pariwista mencegah agar tidak terjadi 

perubahan perilaku dari suatu spesies terhadap lingkungannya akibat dari kehadiran 

manusia pada waktu dan tempat yang sama.  

Daya dukung lingkungan perlu diketahui secara fisik, ekologi, dan sosial. 

Namun dalam studi daya dukung lingkungan yang berkaitan dengan industri 

pariwisata, kebutuhan akan ruang menentukan ukuran fasilitas yang perlu di bangun 

untuk melayani wisatawan. Daya dukung setiap kawasan berbeda antara satu 

dengan wilayah lainnya, dan terkait dengan jenis kegiatan wisata yang akan 

dikembangkan. Sama hal nya dengan di Curug Cijalu yang memiliki karakteristik 

dan daya dukung sendiri.  

TWA Curug Cijalu merupakan salah satu destinasi wisata alam yang secara 

resmi diputuskan menjadi Taman Wisata Alam pada tahun 2014 berdasarkan SK 

Wana Wisata: Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 2397/KPTS/DIR/2014 

tanggal 28 Februari 2014 tentang lokasi wana wisata perum perhutani. Disamping 

menjadi Taman Wisata Alam, Curug Cijalu terletak di dalam kawasan hutan 

lindung yang dikelola oleh perum perhutani, sehingga memiliki fungsi hutan yaitu 

sebagai sumber mata air dan juga flora yang ada di dalamnya. luas kawasan secara 

keseluruhan dari Curug Cijalu ini seluas 15 Ha dengan alokasi untuk wisatanya 

sebesar 5 Ha.  

Berdasarkan hasil pencarian di Google Earth dan cek silang dengan data yang 

diperoleh dari Perum Perhutani, Curug Cijalu memiliki letak astronomis pada 

107°35'25.10" BT dan  6°42'36.65" LS. Sedangkan secara administratif, Curug 

Cijalu terletak di Kabupaten Subang, tepatnya di Desa Cipancar, Kecamatan 

Serangpanjang, Subang, Jawa Barat.  
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No. Tahun Jumlah 

1.  2013 8.575 

2.  2014 10.704 

3.  2015 12.845 

4.  2016 16.989 

5.  2017 21.842 

6. 2018 23.146 

Jumlah Total 94.101 

Tabel 1.1 Data Kunjungan Pengunjung Ke TWA Curug Cijalu 

Sumber: Kantor Cabang Perhutani KPH Bandung Utara, 2018 

Dapat dilihat dari tabel 1.1, menunjukkan bahwa TWA Curug Cijalu terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan sebelum resmi menjadi TWA, 

terlihat pada tahun 2013 jumlah pengunjung di TWA Curug Cijalu sudah mencapai 

8.575 orang dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 serta mungkin 

akan terus beranjak naik tahun demi tahunnya. Dikhawatirkan, dengan 

bertambahnya jumlah pengunjung yang diiringi dengan sikap dan perilaku mereka 

yang beraneka macam, akan merusak kualitas lingkungan alam dari TWA Curug 

Cijalu itu sendiri, dan juga kualitas wisata nya. 

Semakin tingginya jumlah kunjungan akan semakin memberikan tekanan baik 

fisik maupun ekologi bagi suatu destinasi. Faktor fisik ini akan mempengaruhi kuat 

atau rapuhnya suatu ekosistem dan akan sangat menentukan besar kecilnya daya 

dukung tempat wisata tersebut memperhitungkan kebutuhan area untuk aktivitas 

wisatawan berdasarkan faktor pemulihan atau keterbalikan (Turning Factor), 

Douglas (1975). Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

perhitungan berdasarkan teori Cifuentes yang membagi daya dukung menjadi tiga 

yaitu daya dukung fisik, daya dukung riil, dan daya dukung efektif.  

Curug cijalu tidak memiliki riwayat bencana atau kecelakaan wisata 

sebelumnya. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang 

berkunjung tiap tahunnya, dikhawatirkan juga dampak negatif akibat wisata akan 

meningkat. Contohnya seperti peningkatan jumlah sampah, kerusakan vegetasi, 

peningkatan vandalisme, dan lain sebagainya di TWA Curug Cijalu.  

Hingga saat penelitian ini di tulis, belum ada penelitian terdahulu yang 

menjelaskan dan meneliti mengenai Daya Dukung Pariwisata di TWA Curug 
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Cijalu. Ditambah, pengunjung yang terus menerus berdatangan setiap harinya 

dikhawatirkan akan berdampak terhadap kerusakan kualitas lingkungan alam dari 

TWA Curug Cijlau sendiri dan menurunnya kualitas wisata yang dialami oleh 

wisatawan.  

Dengan demikian, untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan suatu kajian 

berjudul “ANALISIS DAYA DUKUNG PARIWISATA DI KAWASAN 

WISATA CURUG CIJALU – KABUPATEN SUBANG – JAWA BARAT”.  

1.2  Rumusan Masalah  

Sebagai Taman Wisata Alam yang juga memiliki fungsi sebagai Hutan 

Lindung, pihak pengelola harus menjaga dengan baik dalam pengembangan 

kawasan tersebut dengan membatasi jumlah pengunjung / wisatawan yang 

berkunjung ke TWA Curug Cijalu. Namun sayangnya, arus wisatwan tidak dapat 

dibatasi karena kebutuhan akan wisata yang semakin tinggi dan juga agar kawasan 

tersebut dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki manfaat serta nilai ekologi 

bagi pengelola dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelola perlu mengetahui 

batasan daya tampung kawasan dan menetapkan strategi pengelolaan atau 

pengaturan pengunjung yang sesuai dengan daya tampung atau jumlah maksimum 

sutau kawasan untuk bisa dilakukan kegiatan pariwisata.  

Berdasarkan bahasan tersebut, maka peneliti akan menganalisis Daya Dukung 

Pariwisata berbasis teknik Cifuentes di TWA Curug Cijalu, dengan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi daya dukung fisik Taman Wisata Alam Curug Cijalu? 

2. Bagaimana daya dukung riil taman Wisata Alam Curug Cijalu? 

3. Bagaimana daya dukung efektif Taman Wisata Alam Curug Cijalu? 

4. Bagaimana pengembangan selanjutnya di Taman Wisata Alam Curug 

Cijalu? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan mengenai penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis daya dukung fisik Taman Wisata Alam Curug Cijalu. 

2. Menganalisis daya dukung riil Taman Wisata Alam Curug Cijalu. 

3. Menganalisis daya dukung efektif Taman Wisata Alam Curug Cijalu. 

4. Mengetahui pengembangan selanjutnya di Taman Wisata Alam Curug 

Cijalu. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Diharapka dengan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi 

dalam ilmu perkuliahan ataupun penelitian serta dapat memperluas kajian 

ilmu carrying capacity kawasan sebagai dasar pengelolaan pengunjung  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta pengalaman bagi 

penulis sebagai bentuk dari aplikasi perkuliahan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Bagi Pengelola  

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, pengelola dapat 

menjadikannya sebagai masukan dan dapat menerapkannya di Taman 

Wisata Alam Curug Cijalu. 

c. Bagi Pembaca  

Menjadi salah satu pemberi informasi tentang TWA Curug Cijalu 

secara mendalam. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Urutan penulisan dalam penelitian ini meliputi:  

1. BAB I – PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, dan struktur penulisan 

penelitian. 

2. BAB II – KAJIAN TEORI  

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Di dalam bab berisi kajian teori, hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 

3. BAB III – METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisikan lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan 

sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, dan jenis teknik analisis 

data. 

4. BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisikan pemaparan data dan pembahasan hasil penelitian  

5. BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


