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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peran sektor pariwisata di Indonesia salah satunya adalah mendongkrak devisa 

negara. Bank Indonesia menyatakan alasannya karena sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata terdapat di dalam negeri. Sumber 

daya yang dimiliki selain sumber daya manusia, sumber daya lainyya yang 

dimaksud adalah luas wilayah serta keragaman yang ada di tanah air. Sumber 

daya ini lah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan terutama 

mancanegara (travel.kompas.com, 2019). 

Data Kementerian Pariwisata mencatat pada 2014 jumlah wisatawan 

mancanegara sebanyak 9,4 juta. Angka kunjungan naik sebesar 1 juta pada 2015 

tercatat 10,4 juta wisatawan. Terjadi juga pada tahun 2016 tercatat 11,5 juta. 

Tahun 2017 naik cukup signifikan menjadi 14,03 juta. Kemudian pada tahun 2018 

tercatat sebanyak 15,8 juta (indonesia.go.id, 2019).  

Saat ini, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi sekitar 4% dari total 

perekenomian. Dalam rangka mencapai target yaitu menjadi 8%, pemerintah akan 

berfokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia, termasuk infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi, akses, kesehatan, kebersihan, dan 

meningkatkan kampanya promosi marketing di luar negeri (indonesia-

investments.com, 2019). 

Mengambil slogan “Wonderful Indonesia” Indonesia merupakan negara yang 

memiliki potensi objek wisata alam dan wisata budaya yang melimpah. Sumber 

daya alam Indonesia yang beragam menjadi nilai tambah bagi potensi wisata 

alamnya. Sedangkan potensi budaya yang dapat dijadikan objek wisata seperti 

benda-benda bersejarah, bangunan peninggalan bersejarah, kesenian rakyat, 

upacata tradisonal dan lain sebagainya (indonesia.go.id, 2019). 

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan; yaitu bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa 

Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang bersar artinya bagi usaha 



2 
 

Rahayu Fitria Ciptaningasih, 2020 
DAMPAK PENGEMBANGAN DESA WISATA TERHADAP MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Potensi sumber daya yang 

dimiliki tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan keunikannya 

masing-masing. 

Potensi objek dan daya tarik wisata di Provinsi Jawa Barat pun beragam dan 

tersebar di Kabupaten/Kota, baik berupa potensi alam maupun potensi budaya 

yang dimiliki. Objek wisata tersebut telah banyak menarik kunjungan wisatawan 

tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara. Berdasarkan 

data kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat 

tercatat ada 5 Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah kunjungan terbanyak. 5 

Kabupaten/Kota tersebut diantaranya yaitu Kota Bogor, Kabupaten Subang, 

Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Lebih jelas 

dapat dilihat dalam tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2016 

Kabupaten/Kota 
Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 
Jumlah 

Kabupaten    

1. Bogor 228.913 4.955.079 5.183.992 

2. Sukabumi 49.985 2.031.979 2.081.964 

3. Cianjur 12.100 212.095 224.195 

4. Bandung 867.000 5.583.468 6.450.468 

5. Garut 4.983 671.858 676.841 

6. Tasikmalaya 1.362 505.570 506.932 

7. Ciamis - 126.022 126.022 

8. Kuningan 116 1.189.102 1.189.218 

9. Cirebon - 644.224 644.244 

10. Majalengka 1500 443.001 444.501 

11. Sumedang 18.637 992.315 1.010.952 

12. Indramayu - 111.703 111.703 

13. Subang 748.972 3.447.300 4.226.272 

14. Purwakarta 2.782 1.957.194 1.959.976 

15. Karawang 649 4.574.411 4.575.060 

16. Bekasi - 49.740 49.740 

17. Bandung Barat 278.027 1.289.657 1.567.684 

18. Pangandaran 10.344 1.824.367 1.834.711 

Kota    

1. Bogor 13.217 5.293.040 5.306.257 

2. Sukabumi 3.266 82.316 85.582 

3. Bandung 432.271 1.431.290 1.863.561 

4. Cirebon 1.423 1.354.722 1.356.145 

5. Bekasi - - - 

6. Depok 7.812 1.864.273 1.872.085 

7. Cimahi 339 1.968 1.307 

8. Tasikmalaya 25 302.908 302.453 

9. Banjar - 50.453 50.453 

Jawa Barat 2.683.723 41.020.055 43.703.778 

Sumber: jabar.bps.go.id 

 

Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki 

daya tarik pariwisata dengan ditandai dengan Kabupaten Bandung memiliki 

jumlah kunjungan wisatawan terbanyak. Potensi yang dimiliki baik itu fisik, sosial 

bahkan budaya menjadikan Kabupaten Bandung menjadi salah satu tujuan wisata. 
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Pariwisata bagi Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pariwisata dan 

Budaya di pandang penting karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

bagi pemerintah. Selain itu pula dapat menumbuhkan perekonomian bagi pelaku 

usaha, sarana edukasi melalui kebudayaan lokal juga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Keberhasilan Kabupaten Bandung dalam menata kawasan pariwisata ditandai 

dengan pembentukan 10 Desa Wisata. Desa wisata di Kabupaten Bandung 

menjadi salah satu objek wisata unggulan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten 

Bandung menetapkan 10 desa sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan 

Bupati nomor 556.42/kop.71-dispopar/2011 tentang Penetapan Desa Wisata 

karena memiliki daya tarik khas baik dalam hal seni budaya, kerajinan, kuliner, 

hingga produk pertanian. Selain itu kesepiluh desa wisata ini memiliki ciri khas 

masing-masing dan melibatkab masyarakat sekitar (bandungkab.go.id, 2019). 
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Tabel 1.2 

Nama Desa Wisata di Kabupaten Bandung  

NO Nama Desa Jenis Wisata Produk Unggulan 

1. 
Desa Alam Endah 

Kecamatan Rancabali 
Agroekowisata 

Aneka makanan olahan 

strawberi, handycraft, 

pertanian dan perkebunan. 

2. 
Desa Gambung 

Kecamatan Pasirjambu 
Agroekowisata 

Aneka makanan olahan 

strawberi, handycraft, 

pertanian dan perkebunan. 

3. 
Desa Panundaan 

Kecamatan Pasirjambu 
Agroekowisata  

Handycraft, pertanian, wisata 

edukasi, homestay dan seni 

budaya. 

4. 
Desa Lebakmuncang 

Kecamatan Ciwidey 
Agroekowisata 

Handycraft, peternakan, 

pertanian dan perikanan. 

5. 
Desa Lamajang 

Kecamatan Pangalengan 

Agroekowisata dan 

Budaya 

Handycraft, homestay, 

kuliner, pertanian, peternakan, 

seni budaya, water sport 

(arung jeram). 

6. 
Kelurahan Jelekong 

Kecamatan Baleendah 
Seni Budaya 

Handycraft, seni budaya, 

pertanian, perkebunan, seni 

lukis, kuliner. 

7. 
Desa Ciburial Kecamatan 

Cimenyan 
Agroekowisata 

Handycraft, seni budaya, 

pertanian dan peternakan. 

8. 

Kampung Cibolerang 

Desa Cinunuk Kecamatan 

Cileunyi 

Kampung Seni dan 

Wisata 

Seni budaya, kuliner, dan 

handycraft. 

9. 
Desa Laksana Kecamatan 

Ibun 
Agroekowisata 

Kawah Kamojang, budaya, 

kuliner, peternakan, pertanian 

dan perkebunan. 

10. 
Desa Rawabogo 

Kecamatan  Ciwidey 
Agroekowisata 

Seni budaya, handycraft, 

kuliner, peternakan, pertanian 

dan perkebunan. 

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/Kop.71-

dispopar/2011 

Desa sebagai pemasok berbagai kebutuhan pangan bagi masyarakat kota, 

menjadikan sektor pertanian di desa terjaga untuk mempertahankan kemandirian 

pangan suatu wilayah bahkan negara. Selain produsen pangan, desa memiliki 

berbagai potensi lain, seperti keindahan alam, nature heritage, iklim yang sejuk, 

tanah yang subur, dan kehidupan desa yang tenang dan jauh dari kebisingan. Oleh 

karena potensi yang dimiliki kawasan perdesaan, maka daerah tersebut dapat 

dikembangkan sebagai destinasi wisata dengan target masyarakat perkotaan yang 

serba sibuk dan penuh dengan kebisingan (Maryani, 2019). 
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Dari 10 desa yang di sebutkan memiliki ciri khas produk unggulannya 

masing-masing dan memiliki jenis wisata yang beragam. Jenis wisata tersebut 

diantaranya desa wisata yang terfokus pada agroekowisata, juga desa yang 

menjadikan seni budaya sebagai daya tariknya, juga gabungan dari keduanya 

yaitu agroekowisata dan seni budaya. Daya tarik desa wisata tersebut sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

Desa dengan jenis agroekowisata tentu memiliki daya tarik dalam hal 

agrikultur, dimana kegiatan pemanfaatan sumber daya alam menjadi potensi yang 

ditonjolkan. Agroekowisata merupakan salah satu bentuk pengembangan industri 

wisata selain wisata bahari. Sementara desa dengan jenis wisata seni budaya 

menonjolkan seni budaya sebagai daya tarik wisatanya. Dan gabungan keduanya 

yaitu desa yang menggabungkan unsur agroekowisata dan seni budaya dalam 

mengembangan potensi wisatanya. 

Desa wisata merupakan salah satu pengembangan pariwisata yang melibatkan 

masyarakat desa di dalamnya. Pengelolaan wisata tidak menutup kemungkinan 

pemerintah dan swasta terlibat. Namun masyarakat sekitar yang menjadi 

pengelola utama karena dalam pelaksanaannya desa wisata tidak akan lepas dari 

masyarakat. Pengembangan desa wisata tidak akan lepas dari masyarakat sebagai 

pelaku baik dalam hal pengelola wisata atau pelaku menunjang lainnya seperti 

pelaku usaha dan lain-lain.  

Pengembangan desa wisata dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. 

Disamping masyarakat sebagai pelaku utama dalam desa wisata, masyarakat itu 

sendiri juga tentu mendapatkan pengaruh dari pengembangan yang dilakukan. 

Pengaruh atau dampak tersebut akan mempengaruhi masyarakat baik yang terlibat 

langsung maupun masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengembangan desa 

wisata. 

Penelitian ini menunjukan ada atau tidaknya kontribusi masyarakat dalam 

pengembangan desa wisata, dan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan 

yang ditimbulkan dari masing-masing jenis desa wisata baik itu agroekowisata, 

seni budaya, agroekowisata dan senibudaya. Dari 10 desa wisata yang ada, Desa 

Gambung Kecamatan Pasirjambu yang dijadikan lokasi desa wisata dengan jenis 

agroekowisata, Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah sebagai lokasi desa 
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wisata dengan jenis seni budaya dan Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan 

yang dijadikan lokasi desa dengan jenis desa agroekowisata dan seni budaya. 

Selanjutnya dilakukan uji beda atau komparasi terhadap ketiga desa wisata 

tersebut. 

Dengan demikian judul penelitian ini yaitu “Dampak Pengembangan Desa 

Wisata Terhadap Masyarakat (Studi Komparasi Desa Wisata Agroekowisata, Seni 

Budaya dan Agroekowisata Budaya terhadap Sosial Budaya, Ekonomi, dan 

Lingkungan Masyarakat)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 

1) Bagaimana dampak pengembangan desa wisata terhadap sosial budaya, 

ekonomi, dan lingkungan masyarakat? 

2) Adakah perbedaan dampak pengembangan desa wisata terhadap sosial budaya, 

ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Desa Gambung, Kelurahan Jelekong 

dan Desa Lamajang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis dampak pengembangan desa wisata terhadap sosial budaya, 

ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Desa Gambung, Kelurahan Jelekong 

dan Desa Lamajang. 

2) Menganalisis perbedaan dampak pengembangan desa wisata terhadap sosial 

budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Desa Gambung, Kelurahan 

Jelekong dan Desa Lamajang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menjadi bahan data tambahan bagi pemerintah mengenai Dampak 

Pengembangan Desa Wisata Desa Gambung, Kelurahan Jelekong dan Desa 

Lamajang terhadap sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. 
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2) Informasi tambahan bagi masyarakat sekitar Desa Gambung, Kelurahan 

Jelekong dan Desa Lamajang. 

3) Sebagai bahan data tambahan dalam mengembangkan penelitian terkait 

dampak pengembangan Desa Wisata Desa Gambung, Kelurahan Jelekong dan 

Desa Lamajang. 

4) Sebagai sumbangan masukan terkait studi geografi dalam bidang Geografi 

Pariwisata 

5) Sebagai bahan data dan referensi dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

Bab I menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, identifikasi masalah 

yang ada dalam penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, serta 

struktur organisasi skripsi. 

Bab II menjelaskan tentang teori-teori terkait dengan penelitian berisi kajian 

yang dilakukan peneliti, meliputi pengertian pariwisata, dampak pariwisata, 

pengertian desa wisata, pengembangan desa wisata dan kajian terkait partisipasi 

masyarakat dalam pariwisata serta kajian teori lainnya yang mendukung terhadap 

penelitian. 

Bab III menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian yang 

dilaksanakan. Meliputi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, 

variabel dan indikator dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis 

data yang digunakan dalam penelitian. 

Bab IV membahas tentang hasil dari pengolahan terhadap analisis data yang 

didapatkan pada pelaksanaan penelitian. Hasil yang dibahas berkaitan dengan 

rumusan masalah penelitian untuk diketahui jawabannya, terkait dampak 

pengembangan desa wisata terhadap masyarakat juga bentuk partisipasi Desa 

Gambung, Kelurahan Jelekong dan Desa Lamajang. 

Bab V merupakan simpulan dari penelitian dan saran dari keseluruhan 

penelitian yang telah diperoleh untuk dapat dipergunakan maupun menjadi 

rujukan untuk permasalahan yang ada di desa wisata  Desa Gambung, Kelurahan 

Jelekong dan Desa Lamajang. 
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1.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Judul Penelitian Tahun Rumusan Masalah 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1. Muhammad 

Nurwahab 

Partisipasi Masyarakat 

Ciburial Dalam 

Pengembangan Desa 

Wisata Di Kabupaten 

Bandung 

2016 1. Apa bentuk partisipasi 

masyarakat dalam 

pengembangan Desa Ciburial 

sebagai Desa Wisata? 

2. Seberapa besar tingkat 

partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan Desa Ciburial 

sebagai Desa Wisata? 

3. Apa upaya pengelola dalam 

pengembangan Desa Ciburial 

sebagai Desa Wisata? 

Deskriptif Partisipasi masyarakat Desa 

Ciburial dalam mendukung 

pengembangan desa wisata 

menghasilkan skor yang 

beragam. Untuk partisipasi 

masyarakat dalam bentuk 

tenaga dan harta benda sama-

sama menghasilkan skor yang 

menunjukkan kategori 

sedang. Sedang partisipasi 

masyarakat dalam bentuk 

buah pikiran, keterampilan 

dan sosial mendapatkan skor 

yang menunjukkan kategori 

rendah. 

2. Rizka Aisyah 

Putri 

Kontribusi Sektor 

Pariwisata Terhadap 

Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat 

Di Kecamatan 

Cigugur Kabupaten 

2017 1. Bagaimanakah karakteristik 

objek wisata yang ada di 

Kecamatan Cigugur? 

2. Faktor-faktor geografis 

apakah yang dapat 

mendukung Cigugur sebagai 

Deskriptif  Kontribusi sektor pariwisata 

terhadap diversifikasi peluang 

usaha yang dapat 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar, 

didominasi oleh usaha dagang 
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Kuningan  kawasan wisata? 

3. Bagaimanakah kontribusi 

sektor pariwisata terhadap 

kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Kecamatan 

Cigugur? 

makanan dan minuman. 

Kontribusi terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

disetiap lokasi  wisata 

berkisar 0,01% sampaidengan 

0,10%, dan kontribusi sektor 

pariwisata terhadap 

pendapatan masyarakat 

berkisar Rp. 500.00 – 

1.500.000. 

3.  Isna Dian 

Paramitasari 

Dampak 

Pengembangan 

Pariwisata Terhadap 

Kehidupan 

Masyarakat Lokal 

(Studi kasus Kawasan 

Wisata Dieng 

Kabupaten 

Wonosobo) 

2010 Bagaimana dampak 

pengembangan pariwisata di 

Kawasan Wisata Dieng terhadap 

kehidupan masyarakat lokal 

ditinjau dari aspek fisik, sosial 

budaya dan ekonomi? 

Deskriptif Pengembangan pariwisata di 

Desa Dieng, Kecamatan 

Kejajar, Kabupaten 

Wonosobo memberikan 

dampak postif dan negatif 

bagi masyarakat lokal baik 

dari aspek fisik, sosial budaya 

dan ekoomi. Hasil yang di 

dapatkan bahwa sebagian 

besar dampak pengembangan 

pariwisata yang terjadi 

merupakan dampak positif. 

4. Sri Safitri 

Oktaviyanti 

Dampak Sosial 

Budaya Interaksi 

Wisatawan Dengan 

Masyarakat Lokal di 

Kawasan 

Sosrowijayan 

2013 1. Bagaimana interaksi 

wisatawan dan masyarakat 

lokal Kawasan  

Sosrowijayan? 

2. Bagaimana dampak sosial 

budaya interaksi wisatawan 

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi dan 

studi kasus 

Interaksi yang terjadi yaitu 

transaksi produk wisata 

menempati urutan tertinggi, 

diikuti interaksi wisatawan 

dengan masyarakat lokal. 

Dampak sosial budaya 
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dan masyarakat lokal 

Kawasan  Sosrowijayan? 

cross 

sectional. 

sebagai akibat dari terjadinya 

interaksi meliputi terjadinya 

efek demonstratif, muncul 

perubahan nilai sosial seperti 

perubahan norma, pandangan 

mengenai hubungan pria dan 

wanita, sifat materialism dan 

perubahan unsur budaya 

dalam pertunjukan seni, 

adanya pembelajaran budaya 

serta terciptanya budaya 

pariwisata.  

5. Robi Hisbillah  Studi Komparasi Daya 

Tarik Wisata Curug 

Di Kabupaten 

Sukabumi 

2017 1. Bagaimana karakteristik 

wisatawan yang berkunjung 

ke objek wisata Curug 

Cikaso, Curug Pareang, dan 

Curug Cibeureum? 

2. Bagaimana perbedaan daya 

tarik objek wisata Curug 

Cikaso, Curug Pareang, dan 

Curug Cibeureum? 

3. Bagaimana dukungan 

masyarakat untuk 

meningkatkan daya tarik 

wisata Curug Cikaso, Curug 

Pareang, dan Curug 

Cibeureum? 

Deskriptif Menunjukkan terdapat 

perbedaan daya tarik wisata 

diantara ketiganya. Curug 

Cibeureum memiliki nilai 

kemenarikan tertinggi, kedua 

curug Cikaso dan terendah 

curug Pareang. Berdasarkan 

indikator aksesibilitas, 

akomodasi, fasillitas Curug 

Cibeureum memiliki kriteria 

sangat kuat, sedangkan Curug 

Cikaso dan Pareang kriteria 

kuat.  

 


