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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pariwisata di indonesia pada 10 tahun terkahir meningkat begitu 

cepat, dari perkembangannya tersebut banyak diantaranya tidak memperhatikan 

lingkungan, kesejahteraan masyarakat serta budaya, dalam perkembangan nya 

terdapat istilah pariwisata konvensional, dimana pariwisata ini hanya 

memanfaatkan keuntungan ekonomi regional maupun nasional, sehingga dari 

perkembangan tersebut melahirkan wisata alternatif yang berbeda dengan 

pariwisata konvensional dengan memperhatikan konservasi alam, budaya serta 

mensejahterakan masyarakat lokal. 

Ekowisata merupakan sektor pariwisata yang berpotensi sebagai salah satu 

penunjang perekonomian nasional, dari ekowisata juga dapat dimanfaatkan oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. dengan 

adanya sektor ini selain mampu menyerap pekerja juga dapat sebagai sumber 

penghasil devisa yang baik, dan juga mampu mendorong perkembangan dalam 

investasi Yuningsih (2005). Dalam pengembangan ekowsata ddaerah secara 

optimal sangat memerlukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengutan 

kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhitungkan kaidah – 

kaidah ekonomi, sosial, ekologi serta yang melibatkan pemangku kepentingan 

dalam hal mengelola potensi ekowisata (Fahriansyah dan Yoswaty, 2012).  

Kebijakan mengenai pengembangan ekowisata dapat dilihat dari ruang kepentingan 

nasional yang telah dituangkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1994 tentang 

Pengelolaan Alam di Zona Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam.  

Kabupaten Karawang sebagai lokasi yang ditetapkan sebagai lumbung padi Jawa 

Barat kini berdampingan dengan adanya kawasan industri, tentunya beriringan 

dengan hal tersebut pembangunan perumahan pun semakin banyak dengan maju 

nya industrialisasi. Adanya Industrialisasi dan pembangunan perumahan yang 
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sangat pesat tentunya masyarakat Kabupaten Karawang membutuhkan tempat 

dimana mereka bisa melepaskan penat atas kegiatan pekerjaannya sehari hari, maka 

dibutuhkannya tempat rekreasi sebagai tempat wisata di Kabupaten Karawang. 

Desa Mekarbuana di Kecamatan Tegalwaru merupakan kawasan prioritas wisata 

alam sebagaimana disebukan dalam perda no 3 tahun 2016 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA).  

Dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Mekarbuana pada tahun 2014 

menjelaskan mengenai identifikasi potensi dan masalah pada objek wisata di Desa 

Mekarbuana.Penelitian tersebut melakukan pembobotan pada tiap objek wisata 

dengan melihat aspek atraksi, amenitas dan aksesibiltas pada objek daya tarik 

wisata. Dari penelitian tersebut belum melakukan pengembangan strategi serta 

konsep dalam pengembangan wisata di Desa Mekarbuana. 

Dari penelitian yang akan dilakukan mengai penerapan konsep ekowosata pada 

kegiatan wisata di Desa Mekarbuana dengan melihat kesesuaian kegiatan wisata 

dengan prinsip dasar dari konsep ekowisata tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasrkan perda no 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Karawang 2011 – 2031, bahawa Desa mekarbuana terletak di kawasan hutan 

produksi terbatas. Dari lokasi tersebut kegiatan wisata yang berlangsung di Desa 

Mekarbuana belum memiliki konsep dalam pengembangannya. Hal ini yang 

mendasari peneliti peneliti untuk melakukan penerapan prinsip dasar ekowisata 

sebagai wisata yang berkelanjutan pada kegiatan wisata di Desa Mekarbuana. Dari 

uraian permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana jika 

kegiatan wisata di Desa Mekarbuana diterapkan konsep ekowisata dengan 

melihat kegiatan yang berlangsung dan disesuaikan dengan prinsip dasar dari 

konsep ekowisata?” 
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1.3 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan penelitian merupakan pernyataan untuk menjawab pertanyaan penlitian 

yang ingin dicapai menggunakan analisis yang akan digunakan dilakukan dengan 

membuat sasaran untuk mencapai tujuan penelitian. 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan konsep ekowisata pada kegiatan 

wisata di Desa Mekarbuana sebagai bentuk pengembangan pariwisata 

berkelanjutan  

1.3.2 Sasaran  

Untuk Mencarapai tujuan dari penelitian ini diperlukan sasaran sebagai berikut:  

1 Membuat rumusan tentang prinsip ekowisata berdasarkan pendapat para ahli  

2 Teridentifikasinya kegiatan serta pengembangan pariwisata yang berlangsung 

di Desa Mekarbuana  

3 Penerapan prinsip dasar ekowisata dengan dengan melakukan identifikasi 

kesesuaian kegiatan wisata yang berlangsung dengan prinsip dasar dari konsep 

ekowisata 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. 

Ruang lingkup wilayah berisikan wilayah studi penelitian sedangkan ruang lingkup 

substansi berisikan batasan – batasan penlitian yang akan dilakukan  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Ruang lingkup penelitian ini adalah di Karawang Selatan yaitu di Desa Mekarbuana 

kecamatan tegalwaru Kabupaten Karawang yang mulai berkembang beriringan 

dengan berkembangnya objek wisata di Kawasan Pegunungan Sanggabuana. 

Desa Mekarbuana merupakan lokasi penelitian yang berada di Kecamatan 

Tegalwaru yang berbatasan dengan:  

 Sebelah Utara : Desa Wargasetra 

 Sebelah Barat : Kab Bogor  
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 Sebelah Selatan : Kab Cianjur  

 Sebelah Timur : Desa Cintalaksana 

Menurut letaknya Desa Mekarbuana terletak di 107,2353 Bujur TImur dan 

6,554098 Lintang Selatan, Desa mekarbuana memiliki luasan 5,94 km2 dengan 

ketinggian 299 meter di atas permukaan laut (MDPL). Berikut merupakan gambar 

peta wilayah administrasi Desa Mekarbuana, kecamatan Tegalwaru dpat dilihat 

pada Error! Reference source not found. 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup susbtansi ini mencakup penerapan konsep ecotourism sebagai 

perencanaan serta pengembangan di desa wisata yang ada di Kab Karawang yakni 

Desa Mekarbuana, ruang lingkup disini mencakup sasaran studi dan pembatsan 

pembahasan studi sampai dengan mengetahui kesusian kegiatan wisata di Desa 

Mekarbuana dengan prinsip dasar ekowisata sehingga bisa diterapkan di Desa 

Mekarbuana karawang. Berikut merupakan tabel 1.1 berisikan varibel yang akan di 

bahas dalam penelitian ini.  

Tabel 1. 1  

Variabel Indikator Ruang Lingkup Substansi 

Tujuan  Sasaran Variabel Indikator 

penerapan konsep 

ekowisata pada 

kegiatan wisata di 

Desa Mekarbuana 

sebagai bentuk 

pengembangan 

pariwisata 

berkelanjutan  

 

Membuat 

rumusan tentang 

prinsip ekowisata 

berdasarakan 

pendapat para ahli  

 

Prinsip 

Ekowisata 

 Daya Tarik 

Wisata 

 Konservasi 

 Partisipasi 

Masyarkaat 

 Edukasi 

Teridentifikasinya 

kegiatan serta 

pengembangan 

pariwisata yang 

Identifikasi objek 

wisata di Desa 

Mekarbuana 

 Objek Daya 

tarik alam 

dan budaya 

 Amenitas 

Penunjang  
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Tujuan  Sasaran Variabel Indikator 

berlangsung di 

Desa Mekarbuana 

 Akesibilitas 

pariwisata 

 Dampak 

Kegiatan 

Pariwisata 

Penerapan prinsip 

dasar ekowisata 

dengan dengan 

melakukan 

identifikasi 

kesesuaian 

kegiatan wisata 

yang berlangsung 

dengan prinsip 

dasar dari konsep 

ekowisata 

Identifikasi 

kesesuaian 

kegiatan pariwisata 

di Desa dengan 

prinsip dasar 

ekowisata  

Kesesuaian 

kegiatan 

pariwisata dengan 

dasar dari prinsip 

ekowisata 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyajian laporan proposal ini dibagi dalam bab-bab yang menguraikan 

pembahasan di dalam satu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Penyajian membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke 

dalam empat bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab I ini dijelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan 

dan sasaran, ruang lingkup kegiatan, ruang lingkup wilayah, dan sistematika 

proposal. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab II ini dijelaskan tentang uraian teori-teori dan literatur tentang tinjauan 

umum pariwisata, ekowisata, penerapan ekowisata di indonesia dan penerapan 

ekowisata di berbagai tempat, dan yang terakhir membahas studi terdahulu 

mengenai materi ekowisata.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab III ini dijelaskan tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis. 

BAB IV KONDISI KARAKTERISTIK WILAYAH  

Pada bab IV ini dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi Desa 

Mekarbuana secara spesifik serta komponen pariwisata didalam nya.  

BAB V HASIL ANALISIS  

Pada bab V ini dijelaskan mengenai hasil dari proses yang dilakukan dalam 

penelitian menggunakan metode yang telah di tentukan di bab III. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Pada bab VI ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh proses penelirian 

yang dilakukan serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dan penelitian 

berikutnya. 
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Gambar 1. 1 Peta 

Administrasi Desa 

Mekarbuana 




