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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah salah satu sumber devisa bagii pemerintah 

Indonesia. Dalam hal ini pengembangan sektor pariwisata yang 

dilaksanaakan oleh pemerintah saat ini, mengalami peningkatan jumlah 

wisatawan dari mancanegara yang berkunjugn ke negara Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang Kepariwisataan Nomor 9 tahun 1990, 

disebutkan bahwa keadaan alam, flora, dan fauan, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, serta sein dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia 

merupakan sumber daya dan modal yang beras artinya bagi usaha 

pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, bahwa kepariwisataan 

mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan 

kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorrong pembangunan 

daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, 

memperkaya kebudayaan naisonal dan memantapkna pembinaannya dalam 

rangka memperkukuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar 

bangsa. 

Potensi merupakan suatu daya kemampuan, kekuatan, kesanggupan 

yang mempunyai kemungkinan untuk diikembangkan ke yang arah yang 

lebih baik. Potensi adalha sesuatu yang bisa kita kembangkan menjadi yang 

lebih baik (Majdi, 2007). Kekayaan alam di Indonesia juga menyimpan 

lebih banyak potensi yang berharga sehinnga dapat membangun sebuah 

kepariwisataan di Indoneesia untuk lebih bergairah dan mempeesona di 

mata dunia, dan juga memiliiki sebuah karakteristik berdasarkan kearifan 

lokal. Hal ini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menggali sebuah potensi dna membuat suatu kebijakan terhadap 

pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat loka tergugah akan 
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kesadarannya untuk menggali suautu potensi dna bergerak dalam 

membangun desa maupun kota masing-masing (Rohim, 2013). 

Pariwisata merupakan perpindahan sementara yabg dilakukan 

manusia atau masyarakat dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan 

rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas tersebut dilakukan selama 

mereka tiinggal ditempat yang dituju dan fasillitas dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan mereka (Happy, 2002: 13). Praiwisata juga diasumsikan sebagai 

industri yang bisa diandalkan untuk memperoleh atau mendapatkan suatu 

devisa atau pendapatan. Alasan yang utama dalam sebuah pengembangan 

pariwisata terkait denga adanya kemajuan perekonomian, sosial, dan budaya 

pada suatu kawasan atau negara. Dalam hal ini, sebuah pengembangan 

kepariwisataan dalam suatu daerah denga tujuan wisata selalu akan 

diperhitungkan dengan adanya keuntungan dan juga memberikan suatu 

manfaat bagi masyarakat sekitar. 

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, 

diperlukan adanya langkah-langkah dna pengaturan yang semakin mampu 

untuk mewujudkan keterpaduan dalam sebuah kegiatan penyelenggaraan 

kepariwisataan, dan juga serta memelihara kelestaarian dan mendorong 

dalam upaya peningkatan suatu mutu lingkungan hidup serta objek dan daya 

tarik wisata tersebut. Sedangkan witasa merupakan suatu kegiatan 

perjalanan atau sebagian dari kegiatan berlibur yang dilakukan secara 

sukarela serta bersifat yang sementara untuk menikmati objek dan daya tarik 

wisata tersebut.  

Bagi suatu daerah, industri pariwisata merupakan peluang yabg tidak 

dapat dilepaskan atau dibiarkan begitu saja. Pariwisata telah tumbuh sebagai 

industri yang sangta menguntungkan dan memiliki prospek yang sangat 

cerah dikemudian hari baagi sebuah pembangunan. Secara politis telah 

disadari olhe pemerintah bahwa pariwisata adalah peluang bisnis untuk 

menyumbang deviisa, penciptaan lapangan kerja, penciptaan kesempatan 

berusaha, menumbuhkan kebudayaan dna kesenian, dan juga sebagai upaya 

mengasah atau membina rasa hormat dan cinta tanah air baagi wisatawan 
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domestik. Dengan kata lain, pariwisata dikembaangkan tidak semata-mata 

hanya sebagai sektor tunggal melainkan juga terintegrasi dengan berbagai 

aspek kehiidupan budaya, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. 

Dalam kaitan dengan alam, obyek wisaata alam juga dapat 

digunakan sebagai sarana pengenalan obyek kepada masyarakat terhadap 

suatu kekayaan alam dna keindahan alam, sehingga menumbuhkan 

semangat toleransi dan kebersamaan. Objek wisata adalah sesuatu yang 

menjadi pusat daya taarik para wisatawan.  Pengembangan kepariwisataan 

juga sebagaian dari pengembangan nasional yabg mempunyai tujuan bagi 

masyarakat, yaitu memperluas kesempatan berusaha dna memperluas 

peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tersebut. Sudah sangat jelas 

bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan juag mempunyai tujuan 

akhir untuk memberdayakan masyarakat yang kemudian pada akhirnya juga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Kudus merupakan sebuah kota kecil yang berada di wilayah Jawa 

Tengah yabg merupakan daerah yang sampai saat ini masih alami. Belum 

banyak potensi alam yabg disentuh oleh tangan manusia apalagi teknologi. 

Keaslian inilah yang merupakan aset kota Kudus untuk dapat berkembang 

menjadi daaerah tujuan wisata. Kabupaten mempunyai peluang yang cukup 

prospektif untuk dikembangkan menjaid industri pariwisata yang mampu 

bersaing dengan pariwisata di daerah yang lain bahkan manca Negara. Hal 

ini cukpu beralasan, karena objek wisata yagn ada cukup beragam dan 

mempunyai ciri khusus dan nilai lebih dibannding dengan daerah yang 

lainnya. Potensi Pariwisata di Kabupaten Kudus yatiu wisata alam. Apabila 

dapat dikelola secara maksimal objke wisata ini dapat memberikan manfaat 

yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat. 

Salah satu daerah di kota Kudus yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan mejnadi wisata yaitu desa Tanjungrejo  kecamatan Jekulo. 

Desa Tanjungrejo merupakan salah saut dari 12 desa di kecamatan Jekulo. 

Salah satu asset yang dapat dikembangkan di Desa Tanjungrejo adalah 

Wisata Cengkir Manis. Potensi di Wisata Cengkir Manis saat ini belum 
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maksimal, maka masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam 

pengembangan potensi wisata, dalam hal ini masyarakat desa Tanjungrejo 

dengan wisata Cengkir Manis sebagai objek wisatanya, tidak hanya sebagai 

wisata alam saja, akan tetapi Wisata Cengkir Manis juga bisa dijadikan 

tempat sumber belajar di luar lingkungan sekolah yang biasa disebut sebagai 

wisata edukasi bagi anak-anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada hari Minggu, 15 

November 2020, peneliti menemukan masalah pada kondisi di wisata 

Cengkir Manis, yaitu masih dalam tahap pengembangan wisatanya. Di 

samping itu, terdapat  kekurangan, yaitu kurangnya dalam memaksimalkan 

objek wisata seperti wahana, wahana nya yang masih sedikit, kemudian 

kurang maksimal dalam akses jalan, kurangnya dalam memaksimalkan 

fasilitas, dan juga Wisata Cengkir Manis juga belum tersedia akomodasi 

seperti penginapan untuk wisatawan dari luar daerah, kemduian kondisi 

lingkungan dalam kebersihan wisata masih belum terjaga. Hal tersebut 

dilampirkan di dalam lampiran 2 yang berisi pertanyaan wawancara  dan  

lampiran 3 berisi dokumen obseervasi. 

Berdasarkan paparan di atas peneliti akan melakukan sebuah 

penelitian dengan metode kualitatif yang berjudul “Pengembangan Potensi 

Wisata Cengkir Manis Sebagai Wisata Edukasi di Desa Tanjungrejo”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi wisata Cengkir Manis sebagai wisata edukasi di desa 

Tanjungrejo? 

2. Bagaimana peran masyarakat dalam pengembangan potensi wisata 

Cengkir Manis di desa Tanjungrejo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan potensi wisata Cengkir Manis sebagai wisata edukasi di 

desa Tanjungrejo. 

2. Mendeskripsikan peran masyarakat dalam pengembangan potensi wisata 

Cengkir Manis sebagai wisata edukasi di desa Tanjungrejo. 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Berkaitan dengan manfaat teoritis, secara umum hasil penelitian 

pengembangan potensi wisata di desa Tanjungrejo dapat dijadikan 

rujukan bagi masyarakat dan juga dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat mengetahui  pengembangan potensi 

pariwisata terutama wisata Cengkir Manis yang berada di desa  

Tanjungrejo dan juga penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

para pembaca dan pihak lain yang ingin mengetahui 

pengembangan potensi wisata Cengkir Manis di desa Tanjung rejo. 

 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk 

mengembangkan suatu pengetahuan yang dimiliki peneliti, 

kemudian menambah informasi, dan juga menambah  wawasan 

serta peneliti dapat menganalisis pengembangan potensi wisata 

Cengkir Manis yang berada di desa Tanjungrejo. 
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E. Definisi Operasional 

1. Pengembangan Pariwisata 

Munasef dalam (Persari, dkk, 2018) menegaskan bahwa 

pengembangan pariwisata merupakaan segala kegiatan dan usaha yang 

terkoodinir untuk menarik wisatawan, menyediakan semau sarana dan 

prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guba melayani 

kebutuhan wisatawan.  

Adapun unsur pokok yang dapat menunjang pengembangan 

pariwisata di daerah tujuan witasa yang menyangkut perencanaan, 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya menurut Ali (2015: 26)  

meliputi: 

1. Atraksi  

Atraksi merupakan pusat dari industri pariwisata.  

2. Fasilitas 

Fasilitas ini maksudnya memberikan pelayanan dan menyediakan 

sarana yang dibutuhkan para wisatawan.  

3. Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah kemudahan untku mencapai untuk bergerak 

dari satu tempat ke tempat lain dari satu bwilayah.  

4. Infrastruktur 

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi fasilitas 

pelayanan,baik berupa sistem pengatturan maupun bangunan fisik 

diatas permukaan tanah maupun dibawah tanah.  

5. Akomodasi  

Penyediaan akomodasi atau tempat menginap merupakan salah 

sayu sarana penting bagi para wisatawan.  

 

2. Potensi Wisata 

Sudjali (dalam Murnisari dan Kuntarto, 2016: 38) menyatakan 

bahwa potensi witasa adalah sebagai kemampuan dalam suatu wilayah 
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yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, seperti alam, 

manusia serta habsil karya manusia itu sendiri. 

Adapun unsur-unsur potensi wisata menurut Paat (2014: 23) adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya objek wisata yagn memiliki daya tarik, baik itu obyek 

wisatanya atau atraksi yang ditampilkan. 

2. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya dna fasilitas umum. 

3. Adanya pusat perbelanjaan, baik itu cendiramata, tempat jual 

makanan khas, dan sebagainya. 

3. Wisata Edukasi  

Wisata edukasi menurut Priyanto, dkk (2018) menjelaskan bahwa 

wisata edukasi merupakan suatu program dinama pengunjung dalam 

kegiatan wisata khususnya anak-anak tersebut melakukan perjalanan 

wisata paad kawasan wisata dengan tujuan utama mendapatkan 

pengalaman belajar secara langsung yang terkait dengan kawasan 

wisata yang dikunjungi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


