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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata sebagai sektor yang cukup strategis untuk dikembangkan karena setiap 

tahun nya pertumbuhan dan perkembangan Industri Pariwisata di dunia semakin pesat 

dan telah memberikan kontribusi cukup besar dalam kegiatan pembangunan di sebagian 

wilayah di Indonesia. 

Perkembangan jumlah wisatawan  yang datang ke Indonesia, selama tahun 2001 

hingga tahun 2015 ditunjukkan yakni adanya pertumbuhan kedatangan wisatawan yang 

datang ke Indonesia sangat meningkat sejak tahun 2007. Pertumbuhan kedatangan 

wisatawan mancanegara periode 2007 – 2015 tercatat rata-rata sebesar 8,8% per tahun. 

Pariwisata di Indonesia telah menjadi suatu sektor yang cukup penting dalam 

menyumbang devisa negara. Sejak tahun 2013 Sektor Pariwisata merupakan sektor ke-4 

terbesar penyumbang devisa negara, setelah minyak dan gas bumi, batu bara serta 

minyak kelapa sawit. Jika pada tahun 2007 sumbangan devisa sektor ini adalah sebesar 

USD 5.345,98 Juta, maka di tahun 2014 jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat 

menjadi sebesar USD 11.166,13 Juta (Kementrian Pariwisata, 2016, hal.33). 

Sejak zaman dahulu kekayaan dan keindahan alam Indonesia sudah memikat 

bangsa-bangsa asing, dari sejak dulu juga sudah banyak bangsa asing yang berdatangan 

ke negara Indonesia, baik mereka sebagai penyebar agama, berdagang, meneliti, 

ataupun adapula yang datang hanya sebagai pelancong. Dilihat dari proses penyebaran 

agama, Indonesia sudah mendapat pengaruh dari berbagai agama diantaranya agama 

Hindu, Budha, dan agama Islam. Hasil keragaman budaya bangsa asing sampai saat ini 

masih tampak dalam seni bangunan, arsitektur dan tempat peribadatan (seperti candi, 

gereja, dan mesjid), dan kesenian. Dimana semua itu menjadi kekayaan dan menjadi 

potensi yang besar bagi pariwisata indonesia (Maryani, 2019, hal. 8). 

Selain itu, keragaman budaya dan suku bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia, 

telah menciptakan berbagai hal yang unik dan bisa menjadi daya tarik salah satunya 

dalam hal kepercayaan,  yakni mampu menjadi potensi untuk pengembangan wisata 

religi (religious tourism). Dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara dengan 
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penduduk muslim terbanyak di dunia yakni sebesar 207.176.162 (BPS, 2010), maka 

potensi untuk pengembangan wisata religi semakin meningkat.  

Kabupaten Ciamis adalah salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman hayati, 

budaya, dan sejarah. Berbagai peninggalan sejarah yang dimiliki dari kerajaan Galuh 

menjadi potensi  wisata, yakni salah satu diantaranya adalah wisata religi. Adapun 

beberapa tempat wisata yang menjadi destinasi wisata religi di Kabupaten Ciamis 

adalah Situ Lengkong Panjalu, dan Astana Gede (Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, 

2017, hal. 14) .  

Pariwisata yang telah digambarkan menjadi salah satu wisata unggulan di 

Kabupaten Ciamis adalah Situ Panjalu, lokasinya berada di Desa Panjalu, Kecamatan 

Panjalu. Adapun yang menjadi alasan terkait hal tersebut ialah Situ Panjalu telah 

menjadi salah satu objek wisata dengan jumlah wisatawan yang tetap, dan berbagai 

fasilitas pendukung yang ada pada objek wisata telah memadai jika dibandingkan 

dengan berbagai fasilitas di beberapa objek wisata lainnya di kabupaten Ciamis (Dinas 

Pariwisata Kabupaten Ciamis, 2017, hal. 15) . 

Pada umumnya, Situ Lengkong Panjalu dikenal karena adanya makam salah satu 

tokoh pejuang agama Islam yakni makam Hariang Kencana atau Sayyid Ali Bin 

Muhammad Bin Umar yang merupakan putra dari Hariang Borosngora, Raja di 

Kerajaan Panjalu. Maka dari itu objek wisata ini seringkali disebut sebagai wisata religi 

atau wisata ziarah. Adanya makam tokoh besar tersebut yang menjadi salah satu alasan 

mengapa selalu ada wisatawan yang berkunjung secara rutin baik untuk berdo’a, 

mencari berkat, dan mendo’akan tokoh besar Islam tersebut.  

Kunjungan wisatawan yang datang ke Situ Panjalu paling banyak adalah pada 

bulan Maulud. Hal tersebut dikarenakan pada bulan Maulud ini dilaksanakan nya suatu 

kegiatan rutin yang merupakan tradisi budaya Situ Panjalu yakni dilakukannya upacara 

keagamaan yang disebut dengan Upacara Adat “Nyangku“ (Dinas Pariwisata Kabupaten 

Ciamis, 2017, hal. 16).   

Kawasan Situ Lengkong Panjalu dipercaya merupakan pusat kebudayaan Islam di 

Ciamis Utara, di tempat ini tidak hanya untuk berziarah dan berdo’a saja namun juga 

memberikan atraksi budaya dan kesenian, museum yang menyimpan berbagai benda-

benda peninggalan sejarah kerajaan Panjalu pada saat penyebaran agama islam pada 
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masa itu, dapat menambah pengetahuan bagi para pengunjung yang datang, keindahan 

alam berupa situ yang turut menambah keunikan dari Situ Panjalu menjadi suatu 

kelebihan kelebihan dan menjadi potensi dari objek wisata Situ Panjalu.  

Namun, pada kenyataannya dengan berbagai potensi yang ada, Situ Panjalu tidak 

berkembang sebagaimana yang diharapkan. Berbagai potensi yang ada belum 

dimanfaatakn secara optimal untuk pengembangan wisata Situ Panjalu. Aspek sarana 

dan prasarana yang ada di lokasi wisata tidak mengalami adanya peningkatan dan 

perbaikan sehingga objek wisata terlihat kurang menarik untuk dikunjungi dan 

cenderung membuat para pengunjung yang datang merasa bosan. Selain dari itu 

aksesibilitas untuk menuju lokasi wisata yang masih terbilang sulit terakses karena 

kesulitan angkutan umum dan keragaman jenis transportasi yang ada dilokasi wisata 

sangatlah terbatas.  

Sikap daripada masyarakat sekitar yang masih kurang menjaga kelestarian Situ 

dengan membuang sampah rumah tangga ke lokasi Situ, membuat situ menjadi lebih 

kotor dan banyak sampah yang berserakan di sekitar lokasi Situ yang turut berpengaruh 

pada berkurangnya keindahan Situ Panjalu. Kemudian ditambah dengan kurangnya 

pemeliharaan lingkungan di sekitar lokasi Situ yang memperburuk kondisi di lokasi 

wisata Situ Panjalu. Yakni terutama masalah kebersihan karena banyak sekali sampah 

yang berserakan di sekitar lokasi Situ Panjalu yang membuat setiap sudut 

pemandangannya menjadi kurang indah dan para pengunjung akhirnya menjadi kurang 

merasa nyaman. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlunya kajian mengenai pengembangan 

wisata religi di Situ Panjalu yang diharapkan akan membantu dalam hal pembuatan 

kebijakan serta pengembangan dari destinasi-destinasi wisata religi tersebut, sehingga 

dalam pembangunannya akan dapat teroptimalkan dengan berbagai pihak terkait. Baik 

itu wisatawan, pengelola wisata, dan masyarakat maupun pemerintah. Sehingga 

berangkat dari pemikiran demikian, penulis membuat sebuah penelitian dengan judul 

“PENGEMBANGAN WISATA RELIGI DI SITU PANJALU KECAMATAN 

PANJALU KABUPATEN CIAMIS.”  
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B.  Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan identifikasi terhadap 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Indentifikasi masalah disusun untuk 

menjadi acuan dalam penelitian. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Situ Panjalu sebagai objek wisata menyimpan beragam potensi wisata, namun 

potensi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.  

2. Situ Panjalu sebagai objek wisata menyimpan beragam potensi dan akan terus 

dikembangkan, akan tetapi belum adanya pengembangan berdasarkan analisis 

potensi yang ada.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Bagaimana potensi wisata religi di Situ Panjalu ? 

2. Bagaimana strategi pengembangan wisata religi di Situ Panjalu ? 

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap pengembangan wisata religi di Situ 

Panjalu ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang nantinya akan menjadi jawaban dari 

rumusan masalah dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari : 

1. Untuk menganalisis potensi-potensi wisata religi lainnya di Situ Panjalu. 

2. Untuk merancang strategi pengembangan wisata religi di Situ Panjalu.  

3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pengembangan wisata religi di 

Situ Panjalu. 
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E. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini adalah diharapkan akan memberikan manfaat bagi dunia 

akademis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan dibidang pendidikan geografi 

khususnya mengenai geografi pariwisata. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi Pemerintah, khususnya pemerintah kecamatan Panjalu kabupaten 

Ciamis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan Sebagai bahan masukan 

dalam pembangunan kawasan wisata yang sejalan dengan kenyataan di 

kawasan tersebut, sehingga pembangunan dapat optimal.  

b. Manfaat bagi Wisatawan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan Sebagai 

bahan masukan bagi wisatawan yang hendak berwisata religi di Situ Panjalu, 

kecamatan Panjalu kabupaten Ciamis.  

c. Manfaat bagi Pengelola Wisata, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

Sebagai bahan masukan dalam pengembangan lokasi wisata religi. Sehingga 

diharapkan tingkat kunjungan wisatawan semakin meningkat.  

d. Manfaat bagi Masyarakat, Seiring dengan pengembangan wisata dan 

pembangunannya yang optimal, maka diharapkan pengembangan wisata religi  

ini akan mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat dengan 

tersedianya lapangan pekerjaan dari banyaknya wisatawan yang berkunjung.  

e. Manfaat bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai wisata religi serta dapat dijadikan sebagai  referensi bagi 

peneliti lain untuk mengembangkan penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan Geografi,  dan Pariwisata.  

f. Manfaat bagi Bidang Ilmu Geografi, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan suatu pemikiran terkait pengembangan disiplin ilmu geografi, 

khususnya Geografi Pariwisata.  
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g. Manfaat bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan Sebagai suatu 

pembelajaran, dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

terkait pengembangan wisata religi, khususnya di Situ Panjalu, Kecamatan 

Panjalu, Kabupaten Ciamis. 

F. Struktur Organisasi Skripsi  

 Struktur organisasi skripsi dirancang sebagai rangkaian urutan kepenulisan dari 

seluruh bab dan sub bab. Berikut adalah struktur organisasi skripsi yang penulis rinci :  

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab 1 terdiri dari pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. Latar belakang 

penelitian berisi tentang identifikasi masalah berdasarkan data dan fakta 

mengenai wisata religi di Situ Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 

dan disertai ulasan teori mengenai data yang bersangkutan. Rumusan masalah 

sebagai batasan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini. Tujuan 

penelitian berisi tentang ajuan mengenai solusi dari peneliti dan manfaat 

penelitian memaparkan nilai guna dari hasil penelitian.  

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II dalam kepenulisan skripsi ini berisi tentang materi dan teori yang 

mendukung penelitian ini. Teori tersebut mengenai teori pengembangan wisata, 

dan wisata religi dengan beberapa indikator didalamnya.  

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Bab III menguraikan terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses 

penelitian. Bab ini diawali dengan metode yang digunakan peneliti, kemudian 

memaparkan lokasi penelitian, variabel, pendekatan, subjek penelitian, alat dan 

bahan yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab III ini akan 

tergambar dengan jelas rancangan penelitian yang akan dilakukan penulis, 

secara teknis maupun sistematis. 
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4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab IV menjelaskan terkait jawaban dan hasil dari rumusan masalah yang telah 

dijabarkan pada bab I dengan landasan teori pada Bab II serta teknik analisis dan 

pengumpulan data pada bab III. kemudian pada bab ini akan menjawab rumusan 

masalah yang ada pada penelitian ini yaitu mengenai pengembangan wisata 

religi di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.  

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab V menjelaskan tentang simpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengembangan wisata religi di Situ Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten 

Ciamis, implementasi hasil penelitian terhadap pembelajaran geografi, dan 

rekomendasi berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan mengenai 

pengembangan wisata religi di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.  

6. DAFTAR PUSTAKA 

Penulis merinci seluruh kutipan atau catutan yang diambil dari sumber dan teori 

yang mendukung pada penelitian ini pada daftar pustaka, guna untuk 

menghindari plagiarisme. Sumber yang digunakan berupa buku, jurmal, artikel, 

website, atau media lainnya. Penulis menggunakan kepenulisan daftar pustaka 

berdasarkan peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 

7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 

Akademik 2019.  

7. LAMPIRAN 

Seluruh data dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini tertuang pada 

lampiran, yang penulis susun baik berupa surat, foto, ataupun dokumen penting 

yang sangat esensial terhadap penelitian ini.
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G. Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai pengembangan wisata religi telah banyak dilakukan di berbagai lokasi. Tetapi dalam penelitian ini memiliki 

perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan wisata religi yang ada di Situ Panjalu kecamatan Panjalu 

kabupaten Ciamis. Adapun rincian dari review penelitian terdahulu sebagai berikut : 

Tabel 1.2  

Review Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis 

dan Tahun 

Judul Masalah dan Tujuan Penelitian  Metode Penelitian Hasil Penelitian  

1 Nina Nurliana 

Arnas, 2011 

Pengembangan 

Kawasan Wisata 

Banten Lama 

Provinsi Banten 

Pengembangan Lokasi Wisata 

terus dilakukan, Pengelolaan 

Pelayanan Wisata yang lebih 

baik sehingga menarik minat 

Wisatawan untuk berkunjung 

kembali ke Lokasi Wisata.  

Jenis metode penelitiian yang 

digunakan adalah penelitian 

Deskriptif dengan Analisis 

Proentase, scoring, dan 

Pembobotan menggunakan 

analisis SWOT.   

Strategi pengembangan diantaranya 

membuat paket perjalanan wisata 

Ziarah sejarah budaya kerajaan 

Banten, mengembangkan fasilitas 

wisata misalnya tempat 

peristirahatan wahana bermain dan 

sebagainya.  

2 Fatimah Cahya 

Ningrum, 2012.  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Minat Wisata 

Religi  di 

Menara Kudus, 

Penelitian ini mengkaji 

pengaruh budaya, transportasi, 

fasilitas dan pelayanan serta 

infrastruktur terhadap minat 

wisata religi di Menara Kudus, 

serta dikaji faktor yang 

mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap minat Wisata. 

Tujuannya adalah untuk 

mengukur pengaruh budaya, 

transportasi, fasilitas dan 

pelayanan serta infrastruktur 

Jenis metode penelitian yang 

digunakan adalah dengan 

analisis Kuantitatif, Analisis 

Linier Berganda, Koefisien 

Determinasi.  

Hasil analisis Regresi secara 

bersama-sama menunjukkan bahwa 

variabel budaya, transportasi, 

fasilitas dan pelayanan serta 

infrastruktur berpengaruh terhadap 

variabel minat. Koefisien 

Determinasi yang diperoleh sebesr 

0,687. Hal ini berarti 68,7 % minat 

wisata dapat dijeaskan oleh variabel 

budaya, transportasi, fasilitas dan 

pelayanan serta infrastruktur, 

sedangkan sisanya adalah 31,3% 
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terhadap minat wisata religi di 

Menara Kudus, dan untuk 

mengetahui faktor yang 

mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap minat Wisata.  

dijelaskan oleh sebab-sebab lain 

yang tidak diteliti oleh penulis.  

3 Siti Fatimah, 

2015 

Strategi 

penngembangan 

objek daya tarik 

wisata religi 

(Studi Kasus di 

Makam Mbah 

Mudzakir 

Sayung Demak) 

Penelitian ini mengkaji strategi 

pengembangan objek daya 

tarik wisata religi di Makam 

Mbah Mudzakir Sayung 

Demak, sumber daya  yang 

diperlukan dalam 

pengembangan objek daya 

tarik wisata di Makam Mbah 

Mudzakir Sayung Demak, dan 

faktor pendukung dan 

penghambat pengembangan 

objek daya tarik wisata religi 

di Makam Mbah Mudzakir 

Sayung Demak 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian 

ini menitikberatkan bagaimana 

strategi pengembangan objek 

daya tarik wisata religi di 

Makam Mbah Mudzakir 

Sayung Demak. 

Berdasarkan uraian dari bab satu 

sampai dengan bab empat 

sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

Pengembangan objek daya tarik 

wisata di makam Mbah Mudzakir 

menyangkut pengembangan jaringan 

wisata religi. Pengembangan wisata 

religi di makam Mbah Mudzakir 

meliputi pengembangan kerja sama 

pariwisata, pengembangan sarana 

dan prasarana wisata, 

pengembangan pemasaran, 

pengembangan industri pariwisata, 

pengembangan obyek wisata, 

pengembangan kesenian dan 

kebudayaan, dan pengembangan 

peningkatan SDM.  

Sumber daya yang dibutuhkan 

dalam pengembangan wisata religi 

di makam Mbah Mudzakir 

diantaranya adalah sumber daya 

manusia, sumber daya alam maupun 

sumberdaya finansial. Faktor 
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pendukung dalam mengembangkan 

objek wisata religi ini berasal dari 

masyarakat ataupun instansi dari 

pemerintah Dinas Pariwisata 

maupun pengelola makam Mbah 

Mudzakir dengan sarana dan 

prasarana yang memadai, suasana 

alam yang sejuk, keamanan dan 

kenyamanan serta objek yang begitu 

mengagumkan yang saat ini masih 

jarang untuk dijumpai ditempat lain. 

Faktor penghambatnya yaitu masih 

minimnya informasi kepada 

masyarakat luar serta promosi dari 

pengelola. 

4 Renita Ayu 

Syamsiah, 

2016  

Pengembangan 

Wisata Religi di 

Kabupaten 

Cirebon (Studi 

Kasus di Makam 

Sunan Gunung 

Jati, Keramat 

Talun, Syekh 

Magelung Sakti 

dan Nyi Mas 

Gandasari)  

 

Penelitian ini mengkaji potensi 

wisata religi di Kabupaten 

Cirebon, bagaimana pola 

persebaran situs religi di 

Kabupaten Cirebon, dan upaya 

pengembangan wisata religi di 

kabupaten Cirebon.  

Tujuannya adalah untuk 

membuat pola persebaran 

wisata religi di Cirebon, dan 

mendeskripsikan 

pengembangan wisata religi di 

Kabupaten Cirebon.  

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptip, dengan 

analisis Prosentase, analisis 

tetangga terdekat, dan 

pengharkatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka di peroleh 

sebagai berikut.  

Potensi wisata di Komplek Makam 

Sunan Gunung Djati berada pada 

kelas I, yakni memiliki potensi yang 

sangat tinggi untuk kegiatan 

pariwisata, khususnya dalam wisata 

religi. Potensi tersebut didukung 

oleh adanya atraksi wisata, 

aksesiilitas, dan fasilitas yang sudah 

sangat menunjang, namun memang 

masih ada beberapa parameter yang 

membutuhkan perbaikan untuk 
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pengembangan yang lebih baik lagi. 

Potensi wisata di Keramat Talun 

berada pada kelas II, yaitu kawasan 

yang memiliki potensi tinggi untuk 

kegiatan pariwisata, khususnya 

dalam wisata religi.pengembangan 

wisata di wilayah tersebut lebih 

difokuskan pada aksesibilitas serta 

sebagian dari parameter fasilitas dan 

atraksi wisata, yaitu rumah makan, 

akomodasi, dan cinderamata.  

Potensi wisata di situs syekh 

Magelang Sakti, berada pada kelas 

II, yaitu kawasan yang memiliki 

potensi tinggi untuk kegiatan 

pariwisata, khususnya dalam wisata 

religi. Beberapa aspek nya 

diantaranya atraksi wisata, 

aksesibilitas, dan fasilitas.  

5 Khairunnisa 

Afsari 

Nurfadilah, 

2017   

Strategi 

Pengembangan 

Pariwisata 

Pantai 

Pangandaran  

Penelitian ini mengkaji strategi 

pengembangan yang dilakukan 

untuk pariwisata pantai 

Pangandaran agar mampu 

menarik wisatawan baik lokal 

maupun internasional dengan 

menggunakan analisis faktor 

internal dan eksternal.  

Jenis metode penelitiian yang 

digunakan adalah. penelitian 

deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. lokasi penelitian di 

Kabupaten Pangandaran 

khususnya Disparperindagkop 

dan UMKM Kabupaten 

Pangandaran, sebagai perumus 

kebijakan terkait 

pengembangan pariwisata 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa analisis faktor internal 

kekuatan menunjukan pariwisata 

Pantai Pangandaran memiliki 

potensi alam yang menarik, pantai 

yang landai dan aman untuk 

aktivitas bermain air. Keamanan dan 

kenyaman pantai yang terjamin, 

tempat wisata kuliner dan wisata 
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Pantai Pangandaran, 

KOMPEPAR (Kelompok 

Masyarakat Penggerak 

Pariwisata) Kabupaten 

Pangandaran serta Desa 

Pangandaran dan Desa 

Pananjung juga melakukan 

Observasi di Pantai 

Pangandaran. 

belanja, sarana dan prasaran yang 

cukup memadai serta sistem 

promosi yang sudah baik. 

Sedangkan kelemahan yang 

dimiliki, yaitu kebersihan 

lingkungan pantai kurang baik, 

penataan pedagang dan warung-

warung yang masih semrawut, 

keberadaan perahu wisata dan 

perahu nelayan yang sedikit 

mengganggu. 

Analisis faktor eksternal 

menunjukan bahwa pariwisata 

Pantai Panngandaran memiliki 

peluang untuk menjadi destinasi 

unggulan bertaraf nasional bahkan 

dunia, mampu mendatangkan 

investor. Namun Pariwisata Pantai 

Pangandaran juga tak luput dari 

ancaman yaitu kualitas obyek wisata 

pesaing lebih baik, juga adanya isu-

isu negatif yang beredar di 

masyarakat dan wisatawan. 

Jadi strategi yang digunakan di 

pariwisata Pantai Pangandaran 

dengan menggunakan strategi SO 

dan WO dengan melibatkan 

masyarakat dalam pelaksanaannya. 

Seperti melakukan pemeliharaan 
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lingkungan dan kebersihan pantai 

secara rutin, memberdayakan 

masyarakat, melakukan penataan 

pedagang dan warung yang belum 

sesuai dengan tata guna lahan, 

menyelenggarakan eventevent 

budaya dan pariwisata untuk 

mendatangkan investor. 

6 Eka Ambarwati, 

2018 

Pengembangan 

Potensi 

Pariwisata 

Religi (Studi 

Kasus pada 

Makam Kyai 

Ageng 

Sutawijaya di 

Desa Majasto 

Kecamatan 

Tawangsari 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

Penelitian ini menkaji proses 

terbentuknya, pengembangan 

obyek wisata, dan dampak 

pengembangan yang 

ditimbulkann.  

Penelitian berjenis kualitatif, 

metode interaktif dengan studi 

kasus, yaitu pengembangan 

potensi pariwisata religi studi 

kasus pada makam Kyai 

Ageng Sutawijaya di desa 

Majasto Kecamatan 

Tawangsari Kabupaten 

Sukoharjo, beserta proses 

terbentuknya, pengembangan 

obyek wisata , dan dampak 

pengembangan yang 

ditimbulkannya. 

Berdasarkan hasil ppenelitan maka 

sebagai berikut : 

Latar belakang terbentuknya obyek 

wisata religi yaitu Kyai Ageng 

Sutawijaya berawal dari runtuhnya 

kerajaan Majapahit masa Brawijaya 

V. Para putra keturunan raja 

Majapahit menyebar keseluruh Jawa 

dan luar Jawa. Mereka sebagian 

memeluk agama Hindu, tetapi 

sebagiannya memeluk agama Islam. 

Salah satu keturunan kerajaan 

Majapahit yang beragama Islam 

yaitu Kyai Ageng Sutawijaya. Untuk 

memperdalam ilmu agamanya, 

Beliau berguru kepada Sunan 

Kalijaga dan Kyai Ageng 

Pandanarang. Setelah dianggap 

menguasai ilmunya, Kyai Ageng 

Sutawijaya diperintahkan untuk 

menetap di bukit Majasto. Di bukit 
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itu, Kyai Ageng Sutawijaya 

membangun masjid sebagai sarana 

menyebarkan agama Islam di 

wilayah sekitarnya. Setelah 

meninggal makam Kyai Ageng 

Sutawijaya dikeramatkan oleh warga 

masyarakat dan dijadikan obyek 

wisata religi, letaknya di desa 

Majasto Kecamatan Tawangsari 

Kabupaten Sukoharjo. 

Pengembangan obyek wisata religi 

makam Kyai Ageng Sutawijaya 

memberikan dampak positif bagi 

perekonomian masyarakat setempat. 

Terlihat dari berbagai bidang usaha 

di sekitar obyek wisata, dengan 

berbagai bidang peluang usaha 

tersebut, penghasilan yang mereka 

peroleh mencapai Rp. 200.000 

sampai Rp. 900.000 perharinya. 

7 Rista Inggar 

Pangestuti, 

2018 

Respon 

Masyarakat 

terhadap 

Perkembangan 

Tempat Wisata 

Hutan Kota 

Bukit Pangonan   

Penelitian ini adalah mengkaji 

tentang dampak 

perkembangan tempat wisata 

hutan kota bukit pangonan, 

serta respon masyarakat 

terhadap pengembangan 

tempat wisata hutan kota bukit 

pangonan. 

 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif 

yaitu penelitian yang 

menggambarkan fenomena 

yang terjadi di masyarakat 

dengan menggunakan data 

statistik. Adapun tempat 

penelitian yang akan dilakukan 

    Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai respon masyarakat 

terhadap perkembangan tepat wisata 

Hutan Kota Bukit Pangonan 

sebagian besar responden 

mengungkapkan bahwa masyarakat 

sekitar tempat wisata setuju dan 

mendukung atas perkembangan 

tempat wisata. Hal ini dikarenakan 

tempat wisata Hutan Kota Bukit 
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oleh penulis berlokasi di 

Kelurahan Pajaresuk, 

Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu. peneliti 

lebih fokus untuk meneliti 

bagaimana respon dari 

masyarakat Kelurahan 

Pajaresuk. Sehingga peneliti 

berfokus pada lokasi penelitian 

di Kelurahan Pajaresuk.  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Kelurahan 

Pajaresuk, Kecamatan 

Pringsewu Kabupaten 

Pringsewu yang berjumlah 

1862 Kepala Keluarga. 

Mereka tersebar pada 4 

Linkungan, terdiri dari 

Lingkungan I, Lingkungan II, 

Lingkungan III, dan 

Lingkungan IV. Pengambilan 

sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan 

metode random sampling. 

Pada penelitian ini penulis 

menggunakan rumus Slovin, 

dengan rumus tersebut dapat 

dihitung ukuran sampel dari 

jumlah populasi yang ada di 

Pangonan dapat dijadikan wisata 

andalan di Kelurarahan Pajaresuk 

bahkan di Kabupaten Pringsewu. 

     Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai dampak dari 

perkembangan tempat wisata Hutan 

Kota Bukit Pangonan sebagian besar 

responden mengungkapkan bahwa 

terdapa dampak dari perkembangan 

tempat wisata Hutan Kota Bukit 

Pangonan khususnya dari segi 

pendapatan, dan pengurangan angka 

pengangguran.. Selain itu para 

pemuda dan pemudi yang masih 

menjadi pengangguran dapat bekerja 

di tempat wisata sebagai pengelola. 



Siti Nuraisyah, 2020 
PENGEMBANGAN WISATA RELIGI DI SITU PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS 

Universitas Pendidikan Indonesia ǀ repository.upi.edu ǀ perpustakaan.upi.edu 

Kelurahan Pajaresuk, 

Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu dengan 

mengambil batas toleransi 

kesalahan (e) = 10%.  

 

 

 

 

 


