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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 “Pariwisata adalah berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata 

adalah salah satu sektor kehidupan yang dapat menjadi solusi dalam pembangunan 

ekonomi di suatu negara. Pengembangan sektor pariwasata tentunya tidak hanya menjadi 

peran penting pemerintah atau pihak swasta, tetapi masyarakat lokal juga sangat berperan  

terhadap pengembangan pariwisata di suatu daerah. Selain partisipasinya dalam 

pengembangan objek wisata, masyarakat juga dapat menjadikan pariwisata sebagai 

sarana untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, melalui penyediaan berbagai 

akomodasi penunjang pariwisata. 

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah di Jawabarat yang menjadi daerah 

pengembangan pariwisata, hal tersebut didukung oleh potensi yang ada di Kabupaten 

Subang, potensi tersebut mulai dari panorama alam, aktrasi budaya, dan kuliner unik yang 

didukung dengan kondisi lingkungan serta sosial masyarakatnya. Salah satu potensi 

pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Subang adalah potensi desa wisata. Menurut 

Nuryanti (dalam Heny, 2013:131) desa wisata merupakan keseluruhan komponen mulai 

dari aktrasi dan akomodasi serta seluruh komponen pendukung lainnya yang terstruktur 

dan tidak bertentangan dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat.  

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Subang, Kabupaten Subang memliki 15 

desa wisata yang di kembangkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Subang, desa wisata tersebut disajikan pada tabel 1.1 dibawah ini 
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Tabel 1. 1 Data Desa Wisata di Kabupaten Subang 

No Nama Desa Nama Desa Wisata Asal Kecamatan Status Desa 

Wisata 

1 Desa Cibeusi Desa Wisata Cibeusi Kecamatan 

Ciater 

Berkembang 

2 Desa Cibuluh Desa Wisata Cibuluh Kecamatan 

Tajungsiang 

Berkembang 

3 Desa 

Cirangkong 

Desa Wisata 

Cirangkong 

Kecamatan 

Cijambe 

Berkembang 

4 Desa Cisaat Desa Wisata Cisaat Kecamatan 

Ciater 

Berkembang 

5 Desa Sanca Desa Wisata 

Wangunharja 

Kecamatan 

Ciater 

Berkembang 

6 Desa 

Bunihayu 

Desa Wisata Bunihayu Kecamatan 

Jalancagak 

Embrio 

7 Desa 

Cupunagara 

Desa Wisata 

Cupunagara 

Kecamatan 

Cupunagara 

Embrio 

8 Desa 

Pasanggrahan 

Desa Wisata 

Pasanggrahan 

Kecamatan 

Kasomalang 

Embrio 

9 Desa 

Kasomalang 

Kulon 

Desa Wisata 

Kasomalang Kulon 

Kecamatan 

Kasomalang 

Embrio 

10 Desa Buniara Desa Wisata Buniara Kecamatan 

Tanjungsiang 

Embrio 
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11 Desa 

Kawungluwuk 

Desa Wisata 

Kawungluwuk 

Kecamatan 

Tanjungsiang 

Embrio 

12 Desa Cisalak Desa Wisata Cisalak Kecamatan 

Cisalak 

Embrio 

13 Desa 

Cimanggu 

Desa Wisata 

Cimanggu 

Kecamatan 

Cisalak 

Embrio 

14 Desa 

Sukakerti 

Desa Wisata Sukakerti Kecamatan 

Cisalak 

Embrio 

15 Desa Tanjung 

Siang 

Desa Wisata 

Tanjungsiang 

Kecamatan 

Tanjungsiang 

Embrio 

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Subang, 2021 

 

Berdasarkan tabel 1.1, desa wisata di Kabupaten Subang terdiri dari 2 status desa wisata 

yaitu, desa wisata berkembang dan desa wisata embrio. Menurut Simanungkalit (2016:20), status 

desa wisata embrio adalah desa yang sudah memiliki potensi daya tarik wisata untuk di 

kembangkan menjadi desa wisata dan masyarakat desanya sudah memiliki keinginan untuk 

mengelola desanya menjadi desa wisata, sedangkan desa wisata berkembang adalah desa wisata 

yang sudah dikelolah oleh masyarakat dengan didampingi oleh pemerintah yang pengelolaannya 

sudah mencangkup promosi dan sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke desa wisata 

tersebut. Sedangkan menurut Kementerian Pariwisata (2019:10), kriteria desa wisata embrio dan 

berkembang adalah sebagaimana di sajikan pada tabel 1.2 dibawah ini : 

Tabel 1. 2 Kriteria Desa Wisata 

Status Desa 

Wisata 

Kriteria Indikator 
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Desa Wisata 

Embrio 

Kepemilikan dan 

kepengurusan oleh 

masyarakat 

a. Terdapat pengelolaan yang 

efektif dan transparan 

b. Legalitas lembaga atau 

kelompok desa 

c. Memiliki kemitraan yang 

efektif 

Kontribusi terhadap 

kesejahteraan sosial 

a. Menjaga martabat manusia 

b. Melestarikan dan memperkaya 

tradisi dan budaya setempat 

Kontribusi untuk 

menjaga dan 

meningkatkan kualitas 

lingkungan 

Melestarikan sumber daya alam 

Mendorong terjadinya 

partisipasi interaktif 

antara masyarakat 

lokal dan pengunjung 

a. Terdapat interaksi antara tamu 

dan masyarakat lokal 

b. Keberlanjutan produk 

pariwisata berbasis masyarakat 

Kualitas makanan dan 

minuman 

a. Kualitas pelayanan makanan 

dan minuman 

b. Memastikan kualitas perjalanan 

wisata 

Konerja Friendly Tour 

Operator 

Mempromosikan pengalaman yang 

memuaskan dan aman bagi wisatawan 

dan masyarakat 
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Desa Wisata 

Berkembang 

Kepemilikan dan 

kepengurusan oleh 

masyarakat 

a. Terdapat pengelolaan yang 

efektif dan transparan 

b. Legalitas lembaga atau 

kelompok desa 

c. Memiliki kemitraan yang 

efektif 

Kontribusi terhadap 

kesejahteraan sosial 

a. Menjaga martabat manusia 

b. Pembagian biaya dan 

keuntungan yang adil 

c. Melestarikan dan memperkaya 

tradisi dan budaya setempat 

Kontribusi untuk 

menjaga dan 

meningkatkan kualitas 

lingkungan 

a. Melestarikan sumber daya alam 

b. Aktivitas konservasi untuk 

meningkatkan kualitas 

lingkungan 

Mendorong terjadinya 

partisipasi interaktif 

antara masyarakat 

lokal dan pengunjung 

a. Tedapat interaksi antara tamu 

dan masyarakat lokal 

b. Keberlanjutan produk 

pariwisata berbasis masyarakat 

Kualitas makanan dan 

minuman 

a. Kualitas pelayanan makanan 

dan minuman 

b. Memastikan kualitas perjalanan 

wisata 

Kualitas akomodasi 

(homestay) 

Kualitas layanan akomodasi 
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Kinerja friendly tour 

operator 

a. Komitmen pada nilai-nilai ideal 

desa wisata 

b. Kontribusi terhadap 

perlindungan masyarakat dan 

alam 

c. Mempromosikan indahnya 

penemuan, pengetahuan, dan 

penghargaan 

d. Mempromosikan pengalaman 

memuaskan dan aman bagi 

wisatawan dan masyarakat. 

Sumber : Kementerian Pariwisata, 2019 (dalam Wigati, 2019:55) 

Berdasarkan kriteria desa wisata pada tabel 1.2, untuk menjadi desa wisata berkembang 

tentu diperlukan adanya partisipasi masyarakat.  Menurut Kepala Seksi Pengembangan SDM 

Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Subang, modal utama dalam pencetusan 

suatu desa untuk menjadi desa wisata adalah komitmen masyarakatanya, karena prinsip yang 

digunakan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Subang adalah dari masyarakat, oleh 

masyarakat dan untuk masyarakat.  

Berdasarkan tabel 1.1, Kecamatan Ciater memiliki 3 desa yang sudah diputuskan menjadi 

desa wisata, yaitu Desa Cibeusi, Desa Sanca, dan Desa Cisaat. Ketiga desa wisata tersebut 

memiliki status desa wisata berkembang di Kabupaten Subang. Berikut tabel 1.3 merupakan tabel 

kunjungan wisatawan ke desa wisata di Kecamatan Ciater pada tahun 2019: 

Tabel 1. 3 Data Kunjungan Wisatawan ke Desa Wisata di Kecamatan Ciater 

No Nama Desa Wisata Jumlah Wisatawan Total 

Wisatawan 
Wisman Wisnus 

1 Desa Wisata Cibeusi 104 3.114 3.218 
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2 Desa Wisata 

Wangunharja 

58 1.518 1.566 

3 Desa Wisata Cisaat 76 1.997 2.073 

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Subang, 2019 

 

Berdasarkan tabel 1.2, Desa Wisata Cibeusi merupakan desa wisata yang ada di Kecamatan 

Ciater dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak. Banyaknya kujungan wisatawan ke desa 

wisata Cibeusi tentunya tidak terlepas dari daya tarik dari Desa Cibeusi dan peran masyarakat lokal 

dalam berpartisipasi pada pengembangan Desa Cibeusi sebagai desa wisata.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibeusi Di Kecamatan 

Ciater Kabupaten Subang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik Desa Cibeusi sebagai desa wisata di 

Kecamatan Ciater Kabupaten Subang ? 

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan  Desa Wisata 

Cibeusi di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya peneletian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor  yang menjadikan Desa Cibeusi sebagai desa wisata di 

Kecamatan Ciater Kabupaten Subang 
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2. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata 

Cibeusi di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sumber data mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata 

Cibeusi di Kecataman Ciater Kabupaten Subang, yang selanjutnya dapat 

bermanfaat bagi penelitian yang sejenis. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar dapat memahami perannya 

dalam berpartisipasi untuk pengembangan desa wisata di Kecamatan 

Ciater 

b. Sebagai bahan acuan untuk Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Subang dalam mengembangkan desa wisata yang ada di 

Kabupaten Subang 

 

1.5 Definisi Operasional 

Penelitian berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa 

Wisata Cibeusi Di Kecamatan Ciater” memiliki batasan pembahasan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penafsiran, batasan tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

1. Faktor yang menjadi daya tarik Desa Cibeusi sebagai desa wisata dalam penelitian 

ini akan dianalisis berdasarkan kriteria yang dekemukakan oleh Mill, yaitu 

attraction, facilities, transportation dan hospitality. yang nantinya, kriteria-kriteria 

tersebut, akan di analisis menggunakan skala likert. Hasil dari analsis datanya akan 

menghasilkan 5 tingkatan antara lain 0-20 yaitu sangat tidak baik, 21-40 tidak baik, 

41-60 cukup, 61-80 baik dan 81-100 sangat baik. 
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2.  Partisipasi masyarakat yang merupakan keikutsertaan masyarakat dalam 

mengambil peran dari suatu kebijakan. Tingkat partisipasi adalah seberapa besar 

partisipasi masyarakat dalam ikut serta terhadap suatu kegiatan. Tingkat partisipasi 

dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

desa wisata cibeusi yang dilihat berdasarkan tahapan partisipasi yang 

dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff yaitu partisipasi masyarakat dalam tahap 

pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, 

partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan manfaat dan partisipasi 

masyarakat dalam tahap evaluasi. Hasil dari data tingkat  partisipasi yang diambil 

dengan menggunakan kuesioner ini akan di analisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif persentase yang nantinya akan menghasilkan lima kategori 

tingkat partisipasi yaitu 0%-20% adalah sangat rendah, 21%-40% adalah rendah, 

41%-60% adalah cukup,  61%-80% tinggi dan 81-100% adalah sangat tinggi. 

1.6 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sistematika yang terdiri dari bagian-bagian yang ada 

dalam skripsi yang dibuat ini. Sistematika skripsi ini terdiri dari 5 bab dan daftar pustaka. 

Adapun penjelasan dari setiap bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab awal dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah dalam penelitian, tujuan dari dilakukannya penelitian, serta manfaat yang 

diharapkan bisa diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

 BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini terdiri dari berbagai teori, konsep-konsep, pendapat, model-model yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berbagai teori yang ada pada bab ini merupakan 

penguat dari penelitian yang dilakukan. Adapun pada skripsi ini beberapa kajian teori yang 

dimuat berupa konsep masyarakat, teori partisipasi masyarakat yang memuat sub bab 

faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, tahapan partisipasi masyarakat 
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dalam suatu pembangunan dan bentuk dari partisipasi masyarakat, dan teori mengenai desa 

wisata. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang didalamnya 

juga terdapat deskripsi lokasi penelitian, pendekatan geografi yang digunakan, populasi 

dan sampel dalam penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian, teknik 

pengumpulan data, alat pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, 

desain penelitian, dan bagan alur penelitian. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang temuan yang di dapatkan dilapangan yang dianalisis dan 

diolah sesuai dengan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian. 

 BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi 

untuk pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka memuat tentang berbagai sumber dan referensi berupa buku, jurnal 

ilmiah, artikel, dan berbagai penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

 


