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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan 

yang tiada hentinya terus dikembangkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan 

karena pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan 

Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Sebagai   

industry perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta 

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah 

bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu : perencanaan (planning) 

daerah   atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama 

dan   pendukung pariwisata, pengeluaran, kebijakan (policy) pariwisata, dan 

pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).  

Perkembangan sektor pariwisata ini di satu sisi memberikan 

keuntungan ekonomis yang cukup tinggi. Keuntungan ekonomis ini membawa 

pengaruh pada pendapatan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat 

sekitar secara khusus. Kehadiran wisatawan dapat diartikan sebagai kehadiran 

rezeki bagi sejumlah orang mulai para pemandu wisata, tukang becak, sampai 

dengan para pedagang. Dengan demikian, sektor pariwisata bukan sekedar 

memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku bidang pariwisata melainkan juga 

memberikan keuntungan sektor-sektor lain di luar pariwisata.  

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pariwisata adalah suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi, pelancongan, dan 

turisme.
1
 Pariwisata (Tourism) adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, 

dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang 

dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut untuk 
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memenuhi keinginannya yang beraneka ragam.
2
 Menurut Ramesh komponen 

pariwisata terpenting adalah akomodasi, aksesbilitas, fasilitas, atraksi, dan 

aktifitas. Hal inilah yang dapat kita lihat pada obyek wisata yang ada di 

Indonesia.
3
  

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. 

Disamping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah jalur yang 

untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional, 

pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan   

peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata 

memberi  dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat 

yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan  wisatawan. 

Pariwisata merupakan sektor yang terus menerus dikembangkan pemerintah 

sebagai sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang 

perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. Di beberapa 

provinsi di Indonesia sektor pariwisata merupakan sektor yang banyak 

memberikan pendapatan asli di daerah tersebut. 

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan tambang 

minyak bumi dan surga perikanan, Provinsi Riau juga memiliki tempat wisata 

alam, budaya, kearifan lokalnya dan saksi sejarah yang menarik untuk 

dijadikan destinasi liburan di akhir pekan dan libur nasional. Di beberapa 

kabupaten yang ada di Provinsi Riau kita dapat menemukan pariwisata yang 

menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dan salah satu pariwisata alam yang 

terdapat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah Danau Bandar Khayangan 

Lembah Sari.  

Danau Bandar Khayangan Lembah Sari adalah sebuah danau buatan 

yang dirancang sebagai tempat rekreasi bagi keluarga di Pekanbaru. Di tempat 

wisata di Pekanbaru ini, kita bisa melakukan berbagai kegiatan seperti 

bersepeda air, berenang, atau memancing. Danau Wisata Bandar Khayangan 

Lembah Sari yang terletak di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai 
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Pesisir Kota Pekanbaru merupakan sebuah bendungan irigasi yang dijadikan 

objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi saat berada di Pekanbaru 

Riau. Danau ini pernah dijadikan arena pertandingan sky air saat PON XVIII 

tahun 2012. Danau Bandar Khayangan Lembah Sari yang dahulu bernama 

Danau Buatan ini memiliki luas genangan air sekitar 150 Ha.  

Danau Wisata Bandar Khayangan ini sangat ramai dikunjungi oleh 

wisatawan lokal atau warga yang berekreasi pada saat hari libur, seperti hari 

sabtu atau hari minggu, hari Raya Idul Fitri, dan tahun baru. Kita bisa 

menikmati keindahan Danau Bandar Khayangan secara langsung dengan 

menggunakan sampan dayung dan speedboat yang telah disediakan. Keunikan 

Danau Kayangan juga dapat kita lihat dari banyaknya pengunjung 

menyaksikan festival yang diadakan di danau ini. Kegiatan yang diadakan 

sangat menarik, diantaranya lomba balapan perahu dayung, lomba perahu 

tongkang, lomba pacuan itik, pameran kaligrafi islam, bazar UKM, serta 

lomba tingkat pelajar se-Kota Pekanbaru dan berbagai kegiatan lainnya yang 

sering diadakan di Danau Khayangan ini. 

Sebagai sebuah aktivitas campuran untuk memenuhi permintaan akan 

jasa dan produk, pariwisata dapat menjadi pendorong bagi produk sector lain : 

seperti makanan, cindera mata, dan sebagainya. Dengan adanya pariwisata 

yang maju, di banyak negara terjadi permintan yang meningkat atas 

akomodasi dan infrastruktur lainnya. Banyaknya pengunjung yang datang 

akan berpengaruh dalam perputaran ekonomi yang cukup signifikan.
4
 Inilah 

yang dimanfaatkan oleh pedagang yang berjualan di obyek wisata danau 

buatan ini. Pedagang yang datang pun berasal dari berbagai daerah di sekitar 

Danau Khayangan khususnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan rumbai 

Pesisir kota Pekanbaru . 

Menurut pengamat penulis masyarakat di sekitar Danau Bandar 

kahayangan memanfaatkan obyek wisata ini untuk berdagang dan juga 

sebagian masyarakat yang menggunakan danau ini untuk berternak ikan. Tak 

heran kita melihat tambak ikan berada di kawasan Obyek Wisata Danau 
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Buatan ini. Masyarakat yang berjualan di obyek wisata danau buatan ini dapat 

kita lihat di hari-hari libur besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, dan 

hari libur besar lainnya karna pada hari-hari itu banyak pengunjung yang 

berdatangan. Barang dagangan yang biasanya di perdagangkan biasanya 

beragam mulai dari makanan, minuman, mainan anak-anak, baju, dan lain-

lain. Ramainya pengunjung yang datang sangat berpengaruh dalam 

peningkatan ekonomi khususnya masyarakat yang melakukan aktivitas 

ekonomi di obyek wisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari ini. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian tentang : Pengaruh Pariwisata Danau Bandar Khayangan 

Lembah Sari Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan 

Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pariwisata Danau Bandar 

Khayangan Lembah Sari Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di 

Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir. Adapun kata kunci yang 

dianggap penting dalam memberikan penegasan pada istilah-istilah seperti : 

1. Pengaruh 

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
5
 

2. Pariwisata 

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain dan 

bersifat sementara, dilakukan perorangan, atau kelompok social sebagai 

usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi social budaya dan 

ilmu.
6
 

3. Danau Bandar Khayangan Lembah Sari 

                                                           
5
 Pusat Bahasa,Op.Cit, 731. 

6
 Suryo Sakti Hadiwijoyo,Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis 

Masyarakat,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), 42. 



5 
 

   Danau Bandar Khayangan Lembah Sari adalah sebuah danau 

buatan yang dirancang sebagai tempat rekreasi bagi keluarga di Pekanbaru. 

Di tempat wisata di Pekanbaru ini, kita bisa melakukan berbagai kegiatan 

seperti bersepeda air, berenang, atau memancing. Danau Bandar 

Khayangan Lembah Sari terletak di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan 

Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Dahulu danau ini bernama Danau Buatan 

namun sekarang telah berganti nama yaitu Danau Bandar Khayangan 

Lembah Sari yang memiliki luas genangan air sekitar 150 Ha.
7
 

4. Ekonomi  

Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kehidupan manusia. Hal ini 

menggambarkan bahwa kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi 

oleh kegiatan atau fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut, 

prilaku masyarakat diarahkan dan motivasi oleh nilai-nilai dan factor-

faktor yang ada di masyarakat, misalnya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh hukum ekonomi.
8
 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Adakah Pengaruh Pariwisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari 

Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Sari 

Kecamatan Rumbai Pesisir ? 

b. Apakah Pariwisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari Dapat 

Berpengaruh Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan 

Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir ? 
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c. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pariwisata Danau Bandar 

Khayangan Lembah Sari Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di 

Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir ? 

 

2. Batasan Masalah 

   Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari 

tema persoalan, maka dalam hal ini peneliti membatasi pada bahasan 

Pengaruh Pariwisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari Terhadap 

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan 

Rumbai Pesisir. 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Adakah Pengaruh 

Pariwisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari Terhadap Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai 

Pesisir? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapaun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Adakah 

Pengaruh Pariwisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari Terhadap 

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan 

Rumbai Pesisir. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan penelitan ini tentang Pengaruh Pariwisata 

Danau Bandar Khayangan Lembah Sari Terhadap Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu : 

a. Kegunaan Akademis 

1). Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Pengaruh Pariwisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari 

Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah 

Sari Kecamatan Rumbai Pesisir. 
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2). Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi para pengelola agar 

lebih memperhatikan pariwisata ini karna jika dikelola dan 

dikembangkan dengan baik ini bisa menjadi potensi ekonomi. 

b. Kegunaan Praktis 

1). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan 

penelitian yang serupa. 

2). Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

E. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penulis merasa tertarik 

untuk mengkaji dan membahas masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Masalah ini belum ada yang menelitinya khususnya mengenai Pengaruh 

Pariwisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari Terhadap Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat Di  Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai 

Pesisir.  

2. Judul yang diteliti sesuai dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. 

Peningkatan Ekonomi merupakan salah satu dari ruang lingkup PMI. 
 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 (enam) bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

    Pendahuluan terdiri dari Latar belakang Masalah, Penegasan  

     Istilah, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, alasan  

    memilih judul, dan Sistematika Penulisan 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

     Terdiri dari Teori, Kajian Terdahulu, Definisi Konsepsional dan  

     Oprasionalisasi Variable dan Hipotesa. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 
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     Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu  

       Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji  

     Validitas, dan Teknik Analisis data  

BAB IV     : GAMBARAN UMUM 

   Terdiri dari Gambaran Umum Subyek Penelitian.  

BAB V       : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB VI    : PENUTUP 

     Terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

Daftar Pustaka, dan Lampiran-lampiran. 


