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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya 

semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau 

mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati 

kegiatan  pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam (Richardson dan Fluker, 2004). Adapun menurut Suwantoro (2004) 

pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih 

menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Motivasi kepergiannya karena 

berbagai kepentingan, baik dari kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, 

agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu atau 

menambah ilmu atau pengalaman. Adapun banyaknya daya tarik wisata yang 

disediakan sehingga membuat seseorang ingin mengunjungi masing-masing daya 

tarik tersebut dan imbasnya berkaitan dengan lama nya wisatawan tinggal.  

Length of stay adalah  jangka waktu berapa lama wisatawan tinggal. Semakin lama 

wisatawan tinggal, semakin mereka berkontribusi secara ekonomi juga (Hall, 

2008). Kemudian menurut (Wijaya, 2011) faktor lama tinggal wisatawan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya devisa yang 

diterima untuk negara-negara yang mengandalkan devisa dari industri pariwisata. 

Lama tinggal yang dimaksud adalah banyaknya hari yang dihabiskan oleh seorang 

wisatawan disuatu negara diluar tempat tinggalnya. Suatu kota akan sangat terbantu 

apabila dapat menarik banyak perhatian wisatawan untuk tinggal sehingga 

imbasnya yaitu ekonomi kota tersebut semakin meningkat. 

Di Indonesia terdapat banyak kota-kota yang berkembang pesat sektor pariwisata, 

salah satunya yaitu Kota Bandung. Kota Bandung semakin berkembang dan 

memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat para wisatawan untuk datang. Daya 
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tarik yang disediakan Kota Bandung sangat beragam antara lain daya tarik wisata 

alam, belanja, kuliner, budaya, sejarah, pendidikan, dan olahraga. 

Kemudian dalam Peraturan Dareah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah disebutkan jenis-jenis 

pariwisata yang ada di Kota Bandung yaitu a. mengembangkan kawasan Ekowisata 

Alam Dago Utara, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha–Gedung 

Sate, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata, 

kawasan pariwisata Warisan Budaya Alun-alun-Braga, kawasan pariwisata budaya 

tradisional Ujungberung, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage 

sebagai kawasan strategis pariwisata Daerah; b. mengembangkan kawasan 

pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi, kawasan pariwisata Seni Rupa 

Setrasari, kawasan pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas–Sukajadi, 

kawasan pariwisata Seni Kreatif Jalan Surapati–Padasuka, kawasan pariwisata 

Aeronautika Bandung, kawasan pariwisata Kesehatan Pasteur, kawasan pariwisata 

Taman Kota Jalan Aceh– Jalan L.L.R.E Martadinata, kawasan pariwisata belanja 

Otto Iskandardinata–Kepatihan, kawasan pariwisata alam perkotaan Tegallega, 

kawasan pariwisata industri kreatif Cibaduyut–Cigondewah, kawasan pariwisata 

rekreasi Edukatif Gatot Subroto, kawasan pariwisata industri Kiaracondong, 

kawasan pariwisata belanja Metro Soekarno-Hatta, kawasan pariwisata Lembaga 

Pemasyarakatan Sukamiskin, kawasan pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu 

sebagai kawasan pengembangan pariwisata Daerah. 

Perkembangan sektor pariwisata merupakan sektor yang penting karena berimbas 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan menjadi sektor utama 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Walikota 

Bandung saat itu, Bandung memiliki pertumbuhan ekonomi 7,6%, di atas 

pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini lantaran sektor pariwisata Bandung sukses 

menggaet wisatawan yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. 

Upaya peningkatan dalam perbaikan serta penambahan fasilitas sarana dan prasana 

mulai ditingkatkan pada saat kepemimpinan Ridwan Kamil menjabat sebagai 

Walikota Bandung, yang bertujuan untuk menunjang masyarakatnya serta 
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wisatawan yang datang. Beberapa aspek yang diubah secara fisiknya diantaranya 

adalah Kawasan Alun-alun sebagai wisata budaya, kawasan pariwisata belanja 

L.L.R.E. Martadinata, dan wisata belanja Cihampelas. Ketiga kawasan tersebut 

dirombak fisiknya agar wisatawan maupun masyarakat dapat bersantai maupun 

berlama-lama menghabiskan waktu di kawasan tersebut seperti pedestrian yang 

lebih luas serta penambahan fasilitas penunjang bagi wisatawan maupun 

masyarakat yang berjalan kaki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kota Bandung memiliki potensi daya tarik wisata yaitu dengan penataan serta 

berkembangnya fisik di Kawasan Pariwisata Kota Bandung yang semakin baik. 

Banyak fasilitas-fasilitas umum yang dibuat demi membuat masyarakat maupun 

wisatawan nyaman berada di ruang publik maupun tempat wisata tersebut. 

Meskipun demikian ada beberapa kekurangan terkait sektor pariwisata di Kota 

Bandung. Pada survei awal, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) 

Kota Bandung tidak adanya target lamanya wisatawan tinggal di Kota Bandung. 

Hal tersebut dikarenakan pihak DISBUDPAR maupun instansi pemerintahan Kota 

Bandung belum sampai ke indikator lamanya wisatawan tinggal. Belum ada strategi 

maupun rencana untuk pengembangan lebih khusus untuk target lama wisatawan 

tinggal di Kota Bandung.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2017 kunjungan 

wisatawan yang datang ke Kota Bandung tahun 2010–2015 dapat dijelaskan bahwa 

Kota Bandung memiliki jumlah rata-rata wisatawan lama tinggal hanya selama 2,25 

hari. Jumlah wisatawan menginap terbilang mengalami fluktuatif, dengan jumlah 

yang bertambah cukup banyak pada tahun 2011, 2013, dan 2014. Wisatawan yang 

tidak menginap pun melonjak jumlahnya pada tahun 2011 dan 2015. 

Namun belum adanya penentuan tentang target length of stay menjadikan perlu 

mengidentifikasi tentang hubungan antara karakteristik wisatawan dengan length of 

stay. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang dijadikan rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana Hubungan Karakteristik Wisatawan Kota 
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Bandung dengan Length of Stay Kota Bandung?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin diperoleh dari penelitian ini melalui 

tercapainya beberapa sasaran yang ditargetkan agar dapat menjawab pertanyaan 

penelitian pada rumusan masalah. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang 

diharapkan dapat tercapai melalui dilakukannnya penelitian ini. 

1.3.1 Tujuan 

Mengacu pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi Hubungan Karakteristik Wisatawan Kota Bandung dengan 

Length of Stay di Kota Bandung. 

1.3.2 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka sasaran-sasaran yang ingin dicapai 

sebagai berikut: 

1. Teridentifikasinya karakteristik wisatawan di Kota Bandung 

2. Teridentifikasinya length of stay dan preferensi length of stay wisatawan  

3. Teridentifikasinya hubungan karakteristik wisatawan dengan length of stay 

Kota Bandung 

 

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup merupakan suatu batasan terhadap wilayah studi yang akan ditinjau. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansi dan ruang 

lingkup wilayah 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu Kota Bandung. Kota Bandung 

memiliki luas sebesar 167,7 km². keragaman tempat wisata seperti wisata alam, 

wisata budaya, wisata belanja, wisata pendidikan, serta wisata konvensi dan 

olahraga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjng.  Wilayah studi dalam 

penelitian ini dibatasi oleh batas administrasi Kota Bandung. Adapun batas-batas 

administrasi Kota Bandung sesuai pada Gambar 1.1 sebagai berikut : 
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 Sebelah Utara  : Kabupaten Bandung Barat 

 Sebelah Barat  : Kota Cimahi 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Bandung 

Adapun cangkupan destinasi wisata yang dibatasi dalam penelitian ini terdapat 

dalam RIPPARDA Kota Bandung tahun 2012-2025 berdasarkan kawasan 

pariwisata strategis yakni: 

A. Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara, meliputi: 

Daya tarik wisata primer adalah Taman Hutan Raya Djuanda, Dago 

Pakar, Curug Dago, dan Punclut; dan 

B. Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha–Gedung Sate, 

meliputi: 

Daya tarik wisata primer adalah Kampus Institut Teknologi 

Bandung, Kebun Binatang Bandung, Babakan Siliwangi, Gedung 

Sate, Kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur, Museum 

Geologi, Museum Pos Indonesia, Sasana Budaya Ganesha, Kampus 

Universitas Komputer Indonesia, Kawasan Puseur Budaya Jawa 

Barat, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Lapangan Gasibu, 

dan Pusat Dakwah Islam Jawa Barat; dan 

C. Kawasan Pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. 

Martadinata, meliputi: 

Daya tarik wisata primer adalah toko pakaian, sepatu, tas luaran 

pabrik dan wisata kuliner di Jalan L.L.R.E. Martadinata yang 

dibatasi oleh Jalan Merdeka–Jalan Ir. H. Djuanda di sebelah barat 

dan Jalan Ahmad Yani di sebelah timur; dan 

D. Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Alun-alun–Braga, meliputi: 

Daya tarik wisata primer adalah bangunan cagar budaya di 

sepanjang Jalan Braga, Gedung Merdeka, Situs Sumur Bandung di 

kantor Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Jalan Asia 

Afrika, Kantor Pos Besar Bandung, Mesjid Raya, Alun-alun 
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Bandung, Kompleks Pertokoan Palaguna, Gedung Indonesia 

Menggugat, Gedung Bank Indonesia, Penjara Banceuy, Hotel Savoy 

Homan, dan Hotel Grand Preanger; dan 

E. Kawasan Pariwisata Budaya Tradisional Ujungberung, meliputi: 

Daya tarik wisata primer adalah Kawasan Seni Budaya 

Pasanggrahan, Kawasan Seni Tradisional Pasir Kunci, Kampung 

Wisata Terpadu Manglayang, industri alat seni bambu dan kendang, 

kegiatan seni tradisional Sunda di Pakemitan Kecamatan Cinambo; 

dan 

F. Kawasan Pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage, meliputi: 

Daya tarik wisata primer adalah Stadion Utama Sepakbola 

Gedebage, Gedung Pertemuan, Gedung Pertunjukan Seni. 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka lingkup materi 

penelitiannya adalah: 

1. Length of stay yang merupakan durasi berwisata yang diukur dari lamanya 

hari wisatawan berwisata di kota bandung 

2. Karakteristik wisatawan berdasarkan: 

 Usia 

 Pendidikan 

 Pekerjaan 

 Pendapatan 

 Partner Berkunjung 

 Motivasi Berkunjung 

 Tempat Menginap 

Karakteristik wisatawan tersebut digali melalui kuesioner yang disebarkan 

pada responden di titik masuk-keluar Kota Bandung, meliputi: 

 Stasiun Bandung 

 Stasiun Kiaracondong 

 Terminal Cicaheum 
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 Terminal Leuwipanjang 

 Biro Perjalanan (Travel) 

Dari data yang didapat tersebut lalu diteliti hubungannya dengan length of 

stay masing-masing wisatawan. 

3. Keinginan wisatawan untuk menambah Length of stay dengan 

mengidentifikasi destinasi wisata mana saja yang prefer dikunjungi wisatawan 

Berikut ini adalah tabel Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam penelitian 

“Identifikasi Hubungan Karakteristik Wisatawan Kota Bandung dengan 

Length of Stay di Kota Bandung”: 

 

 

Tabel 1. 1 

Variabel dan Indikator 

No Variabel Indikator Parameter 

1 
Karakteristik 

Wisatawan 

Usia 

Menurut Prof Koesoemanto klasifikasi 

umur digolongkan : 

1. Usia dewasa muda (18/20-25 tahun) 

2. Usia dewasa tua (25-60/65 tahun) 

3. Lanjut usia (> 65 tahun) 

Pendidikan 

Tingkatan pendidikan menurut Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 adalah: 

1. Pendidikan dasar/rendah ( SD-

SMP/MTs) 

2. Pendidikan Menengah (SMA/SMK) 

3. Pendidikan Tinggi (D3/S1) 

Pekerjaan 

Menurut ISCO (International Standard 

Clasification of Oecupation) pekerjaan 

diklasifikasikan : 

1. Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu 

tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pemimpin 

ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik 

pemerintah maupun swasta, tenaga 

administrasi tata usaha 

2. Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu 

pekerjaan di bidang penjualan dan jasa 

3. Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu 

petani dan operator alat angkut/bengkel 

Pendapatan 

Menurut Badan Pusat Statisitik (2008) 

Pendapatan digolongkan menjadi 4 yaitu : 

1. Golongan pendapatan sangat tinggi (> 

Rp 3.500.000 per bulan) 

2. Golongan pendapatan tinggi (Rp 

2.500.000 – Rp 3.500.000 per bulan) 

3. Golongan pendapatan sedang (Rp 

1.500.000 – Rp 2.500.000 per bulan 

4. Golongan pendapatan rendah (< Rp 

1.500.000) 
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No Variabel Indikator Parameter 

Partner Berkunjung 

Klasifikasi jumlah orang yaitu: 

1. Sendirian / Alone 

2. Ditemani / Accompanied 

Motivasi Berkunjung 

Klasifikasi motivasi berkunjung yaitu: 

1. Wisata 

2. Pekerjaan 

3. Pertemuan 

Tempat Menginap 

Menurut Elisa Alen (2014) tempat 

menginap yaitu: 

1. Hotel 

2. Apartemen 

3. Rumah Keluarga 

4. Rumah Teman 

5. Rumah Pribadi 

2 
Length of Stay / 

Lama Tinggal 

Length of Stay / Lama 

Tinggal 
Durasi tinggal (Hari) 

Sumber : Hasil Pengolahan, 2019 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat bagi stakeholder yakni: 

1) Manfaat untuk Pemerintah 

Penelitian ini akan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait 

perkembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Bandung. Melihat 

beberapa kekurangan yang terdapat di Kawasan Strategis Pariwisata Kota 

Bandung untuk menunjang wisatawan yang datang. Dari kekurangan yang 

ada, diharapkan Pemerintah lebih jeli untuk membangun atau 

mengembangkan aksesibilitas, atraksi, fasilitas, dan lain–lain di Kawasan 

Strategis Pariwisata Kota Bandung. Hal tersebut untuk menarik minat 

wisatawan dari luar Kota Bandung untuk menginap lebih lama dan 

mengupayakan agar wisatawan bisa berkontribusi secara ekonomi bagi 

Kota Bandung. 

2) Manfaat untuk Pelaku Pariwisata 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pelaku pariwisata 

dikarenakan menganalisis hubungan antara karakteristik wisatawan 

dengan length of stay di Kota Bandung serta menganalisis preferensi 

sesuai keinginan wisatawan agar wisatawan dapat lebih nyaman selama 
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berwisata sehingga ingin menginap lebih lama lagi di Kota Bandung dalam 

berwisata. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Berikut di bawah ini adalah kerangka pemikiran dalam untuk mengidentifikasi 

hubungan perkembangan Kawasan Strategis Pariwisata terhadap length of stay 

wisatawan di Kota Bandung yang mendasari penelitian ini terlaksana seperti pada 

Gambar 1.2 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyajian laporan identifikasi hubungan karakteristik wisatawan dengan length of 

stay dan preferensi wisata berdasarkan keinginan wisatawan di Kota Bandung 

terbagi dalam 6 (enam) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian latar belakang dari penelitian ini, perumusan masalah yang 

berkaitan dengan tema yang sedang dikerjakan, tujuan yang akan dicapai , sasaran 

yang akan menjawab tujuan, ruang lingkup wilayah penelitian, ruang lingkup 

substansi yang akan dibahas, metodologi penelitian, kerangka berfikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai literatur-literatur terkait jurnal, buku, serta penelitian 

ataupun publikasi lainnya yang terkait dengan substansi penelitian terutama yang 

berkaitan dengan dasar penentuan variabel dan indikator.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan sampel, 

teknik pengambilan data, dan metode analisis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang gambaran umum dari pariwisata di Kota Bandung sesuai 

RIPPDA, kunjungan wisatawan dan pintu masuk wisatawan ke Kota bandung, 

profil responden, dan preferensi responden. 

BAB V ANALISIS DATA 

Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai identifikasi hasil penemuan atau hasil 

observasi yang telah dilakukan yang kemudian akan dianalisis dengan alat analisis  

yang telah dipilih. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai temuan hasil studi yang telah dilakukan, 

kesimpulan tujuan dan sasaran, dilanjutkan dengan rekomendasi. 
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Gambar 1. 1 

Peta Kawasan Strategis Kota Bandung 

Sumber: Hasil Pemetaan, 2018
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Gambar 1. 2 

Kerangka Pemikiran 
Sumber: Hasil Perancangan, 2020 

 Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula 

 Length of stay adalah  jangka waktu berapa lama wisatawan tinggal. Semakin lama 

wisatawan tinggal, semakin mereka berkontribusi secara ekonomi juga 

 Peraturan Dareah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang RIPPDA disebutkan jenis-

jenis pariwisata yang ada di Kota Bandung 

Latar Belakang 

 Jumlah rata-rata wisatawan lama tinggal hanya selama 2,25 hari  

 Belum adanya instansi pariwisata yang menargetkan lama wisatawan tinggal di Kota Bandung 

 Belum ada strategi maupun rencana untuk pengembangan lebih khusus untuk target lama nya 

wisatawan tinggal di Kota Bandung. 

Rumusan Masalah 

“Bagaimana Hubungan Karakteristik Wisatawan Kota Bandung dengan Length of Stay Kota 

Bandung?” 

Pertanyaan 

Mengidentifikasi Hubungan Karakteristik Wisatawan dengan Length of Stay dan Preferensi Wisata 

berdasarkan keinginan wisatawan di Kota Bandung. 

Tujuan Penelitian 

Teridentifikasinya 

karakteristik 

wisatawan di Kota 

Bandung 

Teridentifikasinya 

length of stay dan 

preferensi length of 

stay wisatawan  
 

Teridentifikasinya 

hubungan karakteristik 

wisatawan dengan length of 

stay Kota Bandung 

 
Sasaran  

Menganalisis ada atau 
tidaknya hubungan 

karakteristik wisatawan 

dengan length of stay  

 

Menganalisis preferensi 
wisata berdasarkan 

keinginan wisatawan di 

Kota Bandung 

 

Skenario berdasarkan analisis crosstab karakteristik wisatawan 
dengan length of stay wisatawan di Kota Bandung 

 

Analisis 

Kesimpulan 

Rekomendas




