
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang terkenal memiliki banyak potensi wisata baik 

alam mau pun budaya juga menjadikan pariwisata sebagai salah satu industri yang 

berperan dalam menambah devisa negara. Banyak objek wisata di Indonesia telah 

dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di manca negara. Oleh karena itu 

pengembangan kepariwisataan di Indonesia dilakukan diseluruh daerah, untuk itu 

dibentuk Dinas Pariwisata yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang 

dalam penerbitan peraturan, memberikan instruksi dan bantuan teknik untuk 

memungkinkan kalangan investor mau pun masyarakat berusaha meningkatkan 

pariwisata di daerahnya. 

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu 

sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan 

pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya 

bangsa. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya 

kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan 

kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor 

pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, 

menengah dan besar agar saling menunjang. 

 Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor 
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ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup 

handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan 

mendorong perkembangan investasi. untuk mengembangkan sektor ini pemerintah 

berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah 

kemajuan sektor ini.Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, dan 

mengembangkan objek- objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi 

wisatawan. 

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran dan tanggung jawab untuk 

memajukan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya. 

Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru merupakan pusat industri, pemerintah 

dan pusat aktivitas perdagangan dan jasa. Kota Pekanbaru mempunyai 

infrastruktur yang cukup memadai serta mudah dicapai lewat darat, danau darat.. 

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan 

kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan 

nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk 

pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.  

Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu wilayah kepemerintahan yang 

melaksanakan pembangunan dan memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus 

dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk bidang  sektor 

pariwisata. Pariwisata  yang ada pada Kota Pekanbaru merupakan salah satu 

sektor selama ini yang masih sebagai sektor sampingan, sehingga belum  mampu 

memberi kontribusi berarti. Sedangkan sumber daya telah tersedia melimpah 

untuk mendukung pengembangannya, tinggal bagaimana strategi pengelolaannya. 

Kurang optimalnya  pembangunan pariwisata sebelum otonomi daerah 
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menunjukkan kelemahan pola sentralistik dalam penyelenggaraan kehidupan 

Indonesia. Sekarang pintu telah terbuka bagi daerah  untuk  berkreasi  dan  

berinovasi membangun  daerahnya sendiri.   

Daerah dapat membuka investasi dan melakukan pengembangan pariwisata 

terhadap negara lain  maupun  daerah  lain.  Di sini industrialisasi pariwisata 

menjadi sebuah kemestian. Industrialisasi tidak selamanya berarti modernisasi, 

karena pariwisata mempunyai kekhasan berupa penekanan penonjolan  orisinalitas  

potensi wisata sebagai daya tarik yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. 

Luasnya skala pengaruh sektor pariwisata memerlukanstrategi yang mantap dalam 

pengelolaannya, seperti penyediaan fasilitas pelayanan dan penanganan 

komprehensif yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan maupun masyarakat. 

Dari beberapa potensi pariwisata yang ada di kota  pekanbaru, telah  dilakukan 

pembenahan dan penataan tempat wisata dibawah  wewenang dinas kebudayaan  

dan pariwisata kota pekanbaru. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang potensi 

pariwisata yang ada di kota pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.I  Jenis Objek  Wisata Utama di Kota Pekanbaru Menurut Status 

Kepemilikan 

No ObjekWisata Keterangan 

1 Mesjid RayaPekanbaru Pemerintah 

KotaPekanbaru 
2 Museum SangNila Utama dan TamanBudaya Pemerintah Provinsi 

Riau 
3 Kawasan WisataDanauWisataBandarKayangan Pemerintah 

KotaPekanbaru 
4 Pasar Bawah Pemerintah 

KotaPekanbaru 
5 Taman Rekreasi Alam Mayang Swasta 

6 Taman RiaPutri KacaMayang Swasta 

7 Pondok Durian Swasta 

8 PurnaMTQ dan AnjunganIdrus Tintin (Bandar Serai) Pemerintah Provinsi 

Riau 
9 Padang Golf Swasta 

10 Balai Adat Melayu Riau Pemerintah Provinsi 

Riau 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaPekanbaru Tahun,  2016 
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 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kota pekanbaru memiliki 

banyak objek wisata, salah satunya objek wisata danau bandar khayangan lembah 

sari, danau ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat yang lagi berlibur 

mencari tempat wisata. Namun danau bandar khayangan lembah sari mengalami 

penurunan pengunjung setiap tahun. Dalam segi fasilitas juga semakin menurun 

berdasarkan tabel berikut. 

Tabel 1.2  Jenis Fasilitas yang tersedia Di Danau Bandar Khayangan 

Lembah Sari 

 

No Jenis Fasilitas Yang Tersedia 

Keadaan Fasilitas 

 

Baik                       Kurang Baik 

1. Danau    

2 Wc    

3 Mushola    

4 Taman Bermain    

5 Flying Fox    

6 Papan Seluncur    

7 Hutan yang masih alami    

8 Arena pemancingan    

9 Arena picnic    

10 Bebek air    

11 Rumah – rumahan anak    

12 Kursi santai di pinggir danau    

14 Ayunan    

15 Kantin     

16 Lahan parker    

17 Kursi warna warni    

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

 Berdasarkan tabel di atas keseluruhan fasilitas yang tersedia di danau 

bandar khayangan lembah sari pada saat ini hanya beberapa fasilitas yang masih 

bisa digunakan dan ini merupakan salah satu bukti bahwa fasilitas yang tersedia 

sangat minim dan tidak terawat. Padahal setiap tahunnya danau bandar khayangan 

lembah sari mendapatkan anggaran sesuai dengan tabel berikut. 
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Tabel. I.3 Alokasi APBD yang di Alokasikan untuk Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016 

Tahun JumlahAnggaran 

2012 8.807.582.434.00,- 

2013 8.023.702.600.00,- 

2014 4.797.343.044.00,- 

2015 6.211.002.295.00,- 

2016 6.079.679.695.00,- 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaPekanbaru Tahun,  2016 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012-2016 

anggaran umumyang dialokasikan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

mengalami penurunan.  Sebagian anggaran yang diterima oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata digunakan untuk biaya belanja pembangunan yang terdiri dari 

biaya mengadakan event-event pariwisata, pengawasan kegiatan pariwisata, 

pagelaran kesenian  dan  pengembangan  pariwisata lainnya. Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Pekanbarujuga dibiayai daridanatas bebanAPBD. 

Perkembangan pariwisata di Kota Pekanbaru sejauh ini sebagaimana melihat 

dalam laporan kinerja perangkat daerah belum berkembang secara signifikan.  

Kunjungan wisatawan ke Kota Pekanbaru lebih didominasi oleh wisatawan 

lokal dari beberapa daerah yang tidak jauh dari Kota Pekanbaru. Ini dapat dilihat 

dengan lahirnya UU Nomor  22 Tahun 1999 tentang pemerintahan  daerah yang  

selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah  

bertanggung  jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan 

wilayahnya.  

Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang 

kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat kota. Konsekuensi dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 

2004 adalah pemahaman tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada  

daerah dan kejelasan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat 

penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena dengan pemahaman 

yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi akan menjadi lebih efektif 

danefisien. 

Danau Bandar Kayangan Lembah Sari adalah salah satu objek wisata yang 

sangat potensial dan lumayan dikenal oleh penduduk Kota Pekanbaru dan 

sekitarnya. Keindahan alam serta keadaan geografisnya yang menawan dan 

terletak di kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai. Kawasan ini cukup luas 

dengan lingkungan yang masih alami dan danau yang cukup luas. Bila 

dikembangkan secara serius maka akan menjadi suatu kawasan objek wisata 

andalan bagi Kota Pekanbaru. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap 

objek wisata danau Bandar Kayangan Lembah Sari sehingga dinas pariwisata 

disini sangat diperlukan  guna untuk mengembangkan objek wisata danau Bandar 

Kayangan Lembah Sari, sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke 

danau buatan tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung tahun 2013-2016 

sebagai berikut: 

Tabel 1.4  Jumlah Pengunjung Objek Wisata Danau Khayangan Tahun 

2013-2016 

No. Tahun Jumlah Pengunjung 

1. 2013 15.326 

2. 2014 14.322 

3. 2015 13.373 

4. 2016 11.582 

Sumber: Dinas Pariwisata Pekanbaru, 2016 
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Tabel diatas bahwasanya jumlah pengunjung pada objek wisata danau 

Khayangan kota pekanbaru mengalami penurunan tiap tahunnya. Kalau dilihat 

dari tahun 2013 pengunjung hanya berjumlah 15.326 orang sedangkan pada tahun 

2014 pengunjung menurun berjumlah 14.322 orang dan pada tahun 2015 

berjumlah 13.373orang hingga menurun kembali pada tahun 2016 dengan jumlah 

pengunjung 11.582 orang.  

Observasi yang dilakukan penulis ditemukan bahwa penurunan jumlah 

pengunjung ini diakibatkan oleh tidak adanya pemeliharaan objek wisata baik 

oleh petugas atau karyawan di objek wisata begitu juga pihak pemerintah kota 

Pekanbaru. Anggaran dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk operasional 

diketahui lancar setiap tahunnya. Namun, kelancaran pemasukan uang operasional 

tidak sejalan dengan pembangunan objek wisata Danau Bandar Khayangan. 

Banyak fasilitas permainan yang rusak membutuhkan perbaikan. Begitu juga 

sarana dan prasarana lainnya yang sekarat membutuhkan pembaharuan.  

Informasi yang di dapatkan dari para pekerja di objek wisata Danau 

Khayangan, untuk meningkatkan kegiatan wisata ini bisa dilakukan dengan cara 

pengembangan objek dan daya tarik objek wisata Danau Bandar Khayangan, yang 

didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. Namun upaya tersebut selama empat tahun terakhir belum 

terlaksana. 

Pengembangan wilayah wisata yang dibuat PT Sarana Pembangunan Kota 

Pekanbaru didukung oleh keadaan geografis Kota Pekanbaru, hal ini terlihat dari 
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adanya objek wisata Danau Khayangan. objek wisata Danau Khayangan 

merupakan salah satu tempat wisata Pekanbaru yang bernuansa alami yang 

terletak di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai. Danau ini adalah sebuah 

danau yang dibuat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang awal mulanya 

digunakan sebagai tempat untuk irigasi, pengairan, dan bendungan. Maka dari itu 

danau Limbungan ini sering disebut juga sebagai “Danau Bandar Kayangan 

Lembah Sari” yang memiliki luas 18 hetar, lahan yang terpakai untuk konstruksi 

wisata adalah seluas 10 hekter dan yang belum terpakai adalah seluas 8 hektar 

meskipun luas lahan yang dipakai untuk area wisata, tetap tidak mengundang 

minat pengunjung ke objek wisata Danau Khayangan. Pengelolaan Danau Bandar 

khayangan Kota Pekanbaru ini dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) 

Pembangunan atau PT Sarana Pembangunan Kota Pekanbaru adalah perusahaan 

yang mengelola wisata danau bandar kayangan agar dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah.  

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal “Pendapatan Asli Daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu pendapatan wisata yang dikelola PT Sarana Pembangunan Kota 

Pekanbaru mengalami penurunan juga. Dalam memajukan dan mengembangkan 

wisata Danau Bandar Kayangan Lembah Sari menjadi wisata unggulan Pekanbaru 

dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu menambah fasilitas wisata diantaranya 

menambah kawasan taman hiburan/kawasan untuk semua orang dan lain-lain. 
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Namun rencana Pemerintah Kota Pekanbaru yang selama ini dirancang hanya 

sebatas isu dan sampai sekarang semuanya belum terealisasi dengan sempurna.  

Dinas kebudayaan dan pariwisata adalah salah satu utusan pemerintah kota 

pekanbaru untuk mengelola wisata buatan dan mengembangkan potensi alam 

yang dimiliki daerah, dan tanggung jawab seutuhnya di tangan dinas pariwisata 

dan kebudayaan. Wisata danau bandar kayangan lembah sari akan meningkatkan 

potensi pendapatsn asli daerah, tempatnya yang strategis juga mempunyai 

kekayaan alam yang khas yang mampu menarik perhatian para wisatawan, apalagi 

di lestarikan dan dikembangkan pemerintah akan menjadi masukan yang sangat 

besar bagi pemerintah kota pekanbaru.  

Berdasarkan fenomena yang diperoleh penulis diatas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

MINAT PENGUNJUNG TERHADAP OBJEK WISATA DANAU BANDAR 

KAYANGAN LEMBAH SARI DI KOTA PEKANBARU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, peniliti 

secara khusus ingin menjawab permasalahan:  

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengunjung terhadap 

Objek Wisata Danau Bandar Kayangan Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengunjung 

terhadap Objek Wisata Danau Bandar Kayangan di Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi pembaca dan kaum intelektual, Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi tambahan kepada teman-teman yang ingin 

menganalisa sebuah fenomena dan makna yang  memiliki kemiripan 

dengan kasus yang diangkat oleh peneliti pada tulisan ini. 

b. Bagi Pemerintah,Hasil penelitian  ini diharapkan dapat menjadi  input 

bagi pihak terkait untuk melakukan pengkajian pengembangan 

keperawisataan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam sekripsi dibagi atas enam pokok 

bahasan bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub-sub seperti berikut 

ini:  

BAB I:  PENDAHULUAN  

    Pada Bab ini merupakan pengantar materi. Pendahuluan yang berisi 

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II:   PEMBAHASAN 

    Pada Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam Penelitian Terdahulu, Definisi Konsep, Konsep 

Operasional, dan Kerangka Pemikiran. 
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BAB III:   METODE PENELITIAN   

    Pada Bab ini berisi tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan 

Sumber Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, dan Analisi Data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITAN  

  Pada Bab ini menguraikan tentang geografis wilayah, keadaan 

penduduk, Sejarah Objek Wisata Danau Bandar Kayangan Kota 

Pekanbaru dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, dan Struktur Organisasi. 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Pada Bab ini menguraikan hasil pembahasan dan penelitian yang 

berupa: menganalisis, mengungkapkan dan membahas hasil-hasil 

yang ditemukan melalui metode yang telah ditentukan. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN  

  Dalam Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas analisis yang 

telah dilakukan. 

 


