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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Bandung memiliki beberapa tempat wisata dengan berbagai macam jenis 

wisata yang ada. Wisata dalam bahasa Inggris disebut tour yang secara etimologi 

berasal dari kata torah (ibrani) yang berarti belajar, tornus (bahasa latin) yang berarti 

alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis kuno disebut tour yang 

berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberi padanan kata wisata 

dengan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan namun tidak semua perjalanan 

dapat dikatakan wisata (Suyitno, 2011). Menurut Spilane (1987), pariwisata adalah 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan 

maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan 

kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. 

Beberapa jenis wisata yang terdapat di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat ialah wisata alam dan wisata buatan. 

Kegiatan berwisata alam sangat penting dilakukan bagi penyandang cacat karena 

mereka dapat mengembalikan kondisi jasmani, rohani, mendapatkan hiburan, 

pengalaman dan lain sebagainya melalui berinteraksi langsung dengan alam ( I Made; 

I Gusti; Naniek, 2012). Salah satu indikator yang dapat menjadi daya tarik wisatawan 

untuk berkunjung pada sebuah objek wisata ialah adanya fasilitas yang memadai. 

Fasilitas sarana dan prasarana sangat mempengaruhi tingkat minat pengunjung suatu 

tempat pariwisata, karena jika suatu tempat wisata memiliki fasilitas sarana dan 

prasarana yang kurang memenuhi standar, maka dapat menurunkan minat untuk 

mendatangi tempat wisata tersebut (Suchiana, 2014). Oleh karena itu fasilitas 

sangatlah penting untuk diperhatikan. Terdapat beberapa objek wisata dengan daya 

tarik wisata yang berbeda, salah satunya ialah Floating Market Lembang dengan daya 
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tarik wisata alam dan Farm House dengan daya tarik wisata buatan. Pada objek-objek 

wisata tersebut terdapat berbagai macam atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh 

para pengunjungnya, namun fasilitas yang terdapat di masing-masing objek wisata 

tersebut masih perlu dikaji untuk melihat lebih jauh fasilitas apa saja yang dapat 

digunakan untuk penyandang difabilitas. Kegunaan dari setiap fasilitas yang ada di 

objek wisata tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan 

jumlah pengunjung. 

Fasilitas yang terdapat di suatu objek wisata merupakan salah satu aspek yang 

penting bagi pengembangan suatu objek wisata. Adanya fasilitas yang menunjang 

aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh para pengunjung maka dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengunjung dan potensi peningkatan jumlah 

pengunjung atau wisatawan. Pada objek-objek wisata tersebut sangat minim didapati 

fasilitas yang dapat memudahkan para pengunjung terutama kaum difabel untuk 

melakukan aktivitas di dalam tempat wisata tersebut, dengan begitu maka hak bagi 

penyandang difabilitas dapat berkurang. Selain itu tidak adanya teknologi yang 

memadai untuk menunjang aktivitas yang akan dilakukan oleh para pengunjung yang 

memiliki keterbatasan fisik. Maka, perlu diterapkannya konsep pariwisata yang 

ramah bagi penyandang difabilitas dengan membuat fasilitas yang dapat 

memudahkan pengunjung terutama kaum difabel untuk dapat beraktivitas di dalam 

tempat wisata tersebut. 

Berdasarkan kondisi yang terdapat di beberapa objek wisata tersebut masih belum 

terdapat fasilitas yang menunjang untuk mempermudah aktivitas yang akan dilakukan 

oleh penyandang difabilitas. Oleh karena itu perlunya penerapan konsep pariwisata 

yang ramah bagi penyandang difabel untuk mempermudah aktivitas yang akan 

dilakukan oleh semua pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut. Selain itu 

perlu adanya ketegasan dari pihak pemerintah maupun pihak pemilik objek wisata 

bahwa pentingnya fasilitas yang dapat menunjang atau mempermudah semua 

kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan di dalam tempat wisata tersebut agar 
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penyandang difabilitas tetap dapat menikmati tempat wisata tersebut. Konsep 

pariwisata yang ramah bagi penyandang difabilitas fisik ialah konsep yang di 

dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang tidak hanya dapat digunakan oleh 

pengunjung yang tidak memiliki keterbatasan fisik, namun dapat juga digunakan oleh 

pengunjung yang memiliki keterbatasan fisik (difabel) pada sebuah objek wisata. 

1.2 Rumusan Masalah 

Wisata adalah salah satu kebutuhan bagi setiap orang termasuk kaum difabel, karena 

mereka memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Pariwisata yang 

ramah bagi penyandang difabilitas fisik adalah mampu menyediakan fasilitas dan 

aksesibilitas bagi penyandang difabilitas fisik. Pada umumnya saat ini pariwisata di 

Indonesia masih dirasa kurang dalam penyediaan fasilitas atau pelayanan publik bagi 

kaum difabel. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan karena berdasarkan Undang-

Undang No 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Difabilitas salah satunya ialah 

penyandang difabilitas memiliki hak kebudayaan dan pariwisata. Oleh karena itu 

perlu adanya penerapan konsep yang ramah bagi kaum difabel pada suatu objek 

pariwisata agar dapat memudahkan kaum difabel untuk berwisata dan mendapatkan 

hak yang sama seperti masyarakat lain yang tidak memiliki keterbatasan fisik. 

Pariwisata saat ini sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia khususnya di 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Wilayah 

tersebut sudah tidak asing terdengar oleh masyarakat tentang objek-objek wisatanya 

yang sangat menarik untuk dikunjungi. Terkait dengan kesetaraan hak dalam 

berwisata bagi kaum difabel, maka perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat 

layanan fasilitas bagi kaum difabel pada objek wisata Floating Market Lembang dan 

Farm House Susu Lembang. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui konsep apa 

yang diterapkan oleh pihak pemilik objek wisata tersebut, dan bagaimana bentuk-

bentuk fasilitas yang ada dalam kedua objek wisata tersebut untuk memudahkan 

kaum difabel dalam beraktivitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
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pertanyaan penelitian yang dapat diajukan ialah “Sejauh mana tingkat layanan 

fasilitas bagi penyandang difabilitas fisik pada objek wisata Farm House Susu 

Lembang dan Floating Market Lembang?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Pada sub bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran dibuatnya penelitian ini agar 

dalam penyusunannya dapat teridentifikasi masalah yang akan di ungkapkan. 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini ialah 

untuk mengetahui tingkat layanan fasilitas bagi penyandang difabilitas fisik pada 

objek wisata Farm House Susu Lembang dan Floating Market Lembang. 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut ialah: 

- Teridentifikasinya objek-objek wisata di Kecamatan Lembang 

- Teridentifikasinya konsep pariwisata yang ramah bagi penyandang difabilitas 

fisik  

- Teridentifikasinya tingkat layanan fasilitas pariwisata terhadap penyandang 

difabilitas fisik pada objek wisata Farm House Susu Lembang dan Floating 

Market Lembang 

- Teridentifikasinya kesesuaian kondisi fasilitas objek wisata terhadap standar 

fasilitas yang ramah bagi penyandang difabilitas fisik  

1.4 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian, yakni ruang 

lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup substansi merupakan 

batasan pembahasan penelitian, sedangkan ruang lingkup wilayah pada penelitian ini 

merupakan batasan wilayah studi penelitian. 
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1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi pada penelitian ini ialah menjelaskan tentang apa saja yang 

akan dibahas atau apa saja yang akan diteliti, agar hasil dari penelitian ini tidak 

bergeser dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Maka substansi yang akan 

dibahas ialah sebagai berikut: 

a. Konsep Pariwisata Ramah Difabilitas 

Konsep pariwisata ramah difabilitas adalah konsep daripada objek wisata yang 

memiliki bentuk/desain fasilitas yang mudah digunakan oleh penyandang 

difabilitas fisik. Bentuk/desain fasilitas yang ramah bagi difabilitas tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan, Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan 

Kemudahan Bangunan Gedung, City of Toronto Accessibility Design Guidelines 

2004, dan Facilities for Persons with Disabilities in Public Buildings 2011. 

Beberapa peraturan atau standar tersebut adalah sebagai dasar dalam menentukan 

apakah fasilitas tersebut ramah digunakan oleh penyandang difabilitas fisik atau 

tidak. 

b. Penyandang Difabilitas Fisik 

Difabilitas terbagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu difabilitas fisik, difabilitas mental, 

dan difabilitas fisik mental. Pada penelitian ini memiliki fokus terhadap 

penyandang difabilitas fisik. Jenis-jenis difabilitas ini tertuang dalam Undang-

Undang No 4 Tahun 1997. 

c. Objek Wisata  

Objek penelitian dalam studi ini ialah Farm House Susu Lembang dan Floating 

Market Lembang. Dimana kedua objek tersebut adalah salah satu objek wisata 

yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak di Kecamatan Lembang. Farm 

House Susu Lembang merupakan jenis daya tarik wisata buatan, sedangkan 

Floating Market Lembang merupakan jenis wisata alam. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan 

berwisata tentunya memiliki tujuannya masing-masing. Beberapa diantaranya 

melakukan kegiatan berwisata dengan tujuan hanya untuk sekedar refreshing atau 

untuk kepentingan lainnya seperti urusan bisnis dan lain-lain.  

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

yang memiliki batas-batas kecamatan sebagai berikut: 

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Subang 

- Selatan : Berbatasan dengan Kota Bandung 

- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Parongpong 

- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung 

Kegiatan penelitian dilakukan pada objek wisata Farm House Susu Lembang dan 

Floating Market Lembang. Penentuan kedua lokasi objek wisata tersebut dilakukan 

berdasarkan jenis daya tarik wisata alam dan buatan. Objek wisata Farm House Susu 

Lembang ada objek wisata yang mewakili jenis daya tarik wisata buatan, sedangkan 

objek wisata Floating Market Lembang mewakili jenis daya tarik wisata alam. 

Setelah itu dilihat berdasarkan jumlah pengunjung tertinggi di Kecamatan Lembang. 

Agar dapat melihat lebih jelas titik lokasi objek wisata Farm House Susu Lembang 

dan Floating Market Lembang dapat dilihat pada gambar 1.2. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 
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              Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

            Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan fasilitas yang ramah bagi kaum difabel pada objek wisata 

Farm House Susu Lembang dan Floating Market Lembang 

Kesimpulan 

Rekomendasi 

 

- Teridentifikasinya objek-objek wisata di Kecamatan Lembang 

- Teridentifikasinya konsep pariwisata yang ramah bagi penyandang difabilitas fisik  

- Teridentifikasinya kondisi keramahan fasilitas pariwisata terhadap difabilitas fisik pada objek-objek 

wisata di Kecamatan Lembang 

- Teridentifikasinya kesesuaian kondisi fasilitas objek wisata terhadap standar fasilitas yang ramah bagi 

penyandang difabilitas 

Kesesuaian penerapan konsep pariwisata yang ramah bagi kaum difabel terhadap standar fasilitas 

yang ramah bagi kaum difabel 

- Kegiatan pariwisata sangat penting dilakukan bagi penyandang difabilitas 

- Konsep pariwisata yang ramah difabilitas ialah konsep yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas 

yang dapat digunakan oleh pengunjung yang memiliki keterbatasan fisik (difabel) 

- Objek wisata yang menjadi lingkup penelitian yaitu Farm House dan Floating Market  

- Wisata adalah salah satu kebutuhan bagi setiap orang termasuk penyandang difabilitas  

- Minimnya fasilitas yang ramah bagi difabel pada aspek pariwisata 

- “Sejauh mana tingkat layanan fasilitas yang ramah bagi difabel pada objek wisata Farm House Susu 

Lembang dan Floating Market Lembang” 

-  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, 

sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi, dan sistematika penulisan. 

BAB II PARIWISATA DAN FASILITAS RAMAH DIFABILITAS 

Pada bab ini membahas tentang literature yang akan digunakan sebagai bahan dasar 

dalam memahami teori-teori dalam penelitian yang akan diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang objek penelitian, metode dalam pengumpulan data, 

penentuan sampel, pengolahan data, dan metode analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV GAMBARAN UMUM FASILITAS DIFABILITAS 

Pada bab ini membahas tentang profil atau gambaran umum jenis-jenis fasilitas 

beserta detail standar fasilitas yang ramah digunakan bagi penyandang difabel. Selain 

itu membahas tentang kondisi eksisting fasilitas-fasilitas yang ada di objek wisata.  

BAB V ANALISIS KESESUAIAN KONSEP PARIWISATA  RAMAH 

DIFABILITAS 

Pada bab ini membahas tentang proses penyajian data, analisis data, dan hasil dari 

analisis/ hasil penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini membahas tentang hasil akhir dari penelitian (kesimpulan), dan saran 

atau rekomendasi dari hasil penelitian. 
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Gambar 1. 2 Peta Lokasi Objek-Objek Wisata Penelitian di Kecamatan Lembang 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020




