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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi kawasan tujuan wisata 

dunia, karena mempunyai tiga unsur pokok yang membedakan Indonesia dengan 

negara lain. Hal tersebut merupakan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi 

Indonesia, karena rasa keingintahuannya, potensi pertama adalah masyarakat 

(people), masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahannya dan bisa 

bersahabat dengan bangsa manapun, potensi kedua adalah alam (nature haritage), 

Indonesia mempunyai alam yang indah, yang tidak dipunyai negara-negara lain, 

misalnya pegunungan yang ada di setiap pulau, pantai yang indah, goa, serta 

hamparan sawah yang luas dan enak untuk dinikmati, potensi ketiga adalah 

budaya (culture heritage), Indonesia merupakan negara yang mempunyai 

kekayaan budaya yang beragam. Setiap suku, kota dan pulau mempunyai ciri khas 

bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya budaya, ketiga unsur tersebut yang 

akan mendukung pesatnya kemajuan pariwisata Indonesia. Selanjutnya 

merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing mengunjungi Indonesia. 

Salah satu objek wisata yang berlokasi di kota Payakumbuh adalah Ngalau 

indah. Dikawasan ngalau indah ini terdapat gua dan kolam renang, gua Ngalau 

indah adalah tempat basis para pejuang bangsa melawan penjajah belanda tempat 

bersembunyi dan bergerilya, terlepas dari itu dizaman kemerdekaan ini Ngalau 

indah sesuai namanya difungsikan sebagai objek wisata. Dinding-dinding gua 
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yang tingginya mencapai 5 sampai 10 meter terbentuk dari lelehan tetesan air 

kapur terbentuk semenjak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu membentuk 

stalaktit penuh artistic. 

Harga untuk masuk kedalam kawasan ini sangat terjangkau, promosi juga 

dilakukan dengan mengadakan acara2 yang menunjang datangnya keramaian, 

misalnya pada hari minggu di adakannya senam pagi untuk kalangan remaja dan 

senam untuk para lansia. Pelayanan dan fasilitas fisik sangat diperhatikan disini, 

mereka selalu melakukan pembaharuan agar orang yang datang tidak merasa 

bosan. 

Kemudian kolam renang dibangun dikawasan Ngalau indah ini untuk 

keperluan wisatawan dalam meningkatkan minat olah raga renang serta sebagai 

objek wisata tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Gamawan 

fauzi tahun 2006. Akan tetapi pengunjung ke kawasan ini beberapa tahun terakhir 

mengalami naik turun jumlah pengunjung yang sangat signifikan. 

Dari empat tahun belakangan ini jumlah kunjungan wisatawan pada kawasan 

objek wisata Ngalau indah menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung dengan 

angka yang berfluktuatif atau bervariasi maka perlu di carikan faktor-faktor yang 

menyebabkan berfluktuasinya jumlah pengunjung. Untuk lebih jelas bisa dilihat 

dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pengunjung  

 

Tahun 

Gua Kolam 

renang Total 

kunjungan 

Persentase 

pertumbuhan Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Domestik 

Wisatawan 

Domestik 

2015 108 39.198 74.721 114,027 - 

2016 1.156 22.180 55.382 78,718 -32% 

2017 2.335 32.032 75.604 109,971 38% 

2018 957 37.519 63.977 102,453 -4.7% 

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Payakumbuh 2018 

Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa pada tahun 2015 pengunjung yang 

datang ke objek wisata Ngalau indah 114,027 jiwa. Kemudian tahun 2016 jumlah 

tersebut menurun menjadi 78,718 jiwa atau menurun sebesar 32%, pada tahun 

2017 terjadi peningkatan pengunjung sebesar 109,971 jiwa atau 38%, kemudian 

pada tahun 2018 terjadi kembali penurunan jumlah pengunjung sebesar 102,453 

jiwa atau menurun sebesar 4.7%. 

Pada kawasan objek wisata Ngalau indah tersebut, terlihat adanya peningkatan 

dan penurunan jumlah pengunjung, yang dirasakan sangat perlu dicari jalan 

pemecahannya demi kemajuan dimasa yang akan datang. Bertitik tolak pada 

permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi  

dengan judul ” Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan 

pada kawasan Objek Wisata Ngalau Indah Kota Payakumbuh” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

A. Apakah faktor harga berpengaruh secara parsial terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh? 

B. Apakah faktor promosi berpengaruh secara parsial terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh? 

C. Apakah faktor pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh? 

D. Apakah faktor fasilitas atau sarana fisik berpengaruh secara parsial 

terhadap kunjungan wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah 

di Kota Payakumbuh? 

E. Apakah faktor harga, promosi, pelayanan, dan fasilitas atau sarana fisik 

berpengaruh secara simultan terhadap kunjungan wisatawan pada kawasan 

objek Wisata ngalau indah di Kota Payakumbuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini : 

a. Untuk mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh promosi secara parsial terhadap 

kunjungan wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah di 

Kota Payakumbuh. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan secara parsial terhadap 

kunjungan wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah di 

Kota Payakumbuh. 

d. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas atau sarana fisik secara parsial 

terhadap kunjungan wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau 

Indah di Kota Payakumbuh. 

e. Untuk mengetahui pengaruh harga, promosi, pelayanan, dan fasilitas 

atau sarana fisik secara Simultan terhadap kunjungan wisatawan pada 

kawasan objek Wisata Ngalau Indah di Kota Payakumbuh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Untuk penulis, Menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu 

ekonomi khususnya dalam bidang pemasaran. 

b. Untuk Pemda payakumbuh, Sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata. 

c. Untuk referensi peneliti lain yang berminat meneliti masalah ini lebih 

lanjut khususnya pariwisata. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun rencana sistematika dalam penulisan proposal penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Merupakan uraian teori yang berhubungan dengan variabel 

penelitian, serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara 

atas permasalahan yang muncul dalam penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Merupakan uraian mengenai karangka penelitian, tahapan 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan 

data, metode pengambilan populasi dan sampel, metode 

pengujian kuisioner, metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Merupakan gambaran umum mengenai objek wisata Ngalau 

indah. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

 Merupakan uraian mengenai hasil dari penelitian yaitu pengaruh 

harga, promosi, pelayanan, dan fasilitas fisik terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek Ngalau indah. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 


