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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata merupakan salah satu faktor yang menggerakkan sektor 

ekonomi sehingga dapat menjadi solusi untuk pemerintah dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata bukan hanya menyentuh kelompok- 

kelompok ekonomi tertentu, tetapi dapat menjangkau untuk masyarakat kalangan 

bawah. Masyarakat di sekitar obyek wisata dapat melakukan berbagai kegiatan- 

kegiatan ekonomi misalnya, menyediakan tempat fasilitas penginapan, layanan 

jasa baik transportasi dan informasi, usaha kuliner (warung) dan lain sebagainya. 

Selain itu juga produk yang dihasilkan masyarakat di daerah kawasan wisata lebih 

bervariasi seperti produk makanan, produk pertanian, produk kerajinan tangan dan 

lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan 

menekan tingkat pengangguran. 

Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak dampak. 

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi 

sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk 

kegiatan sektor lain yang terkait. Menurut Hartono (1974) dalam Dewa (2007) 

upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan 

nasional yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, 

pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat 

luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, 

maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari masyarakat. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi 

dampak dari pariwisata The Lodge Maribaya terhadap kondisi sosial dan  

ekonomi masyarakat Desa Cibodas Lembang Kabupaten Bandung Barat. Alasan 

memilih lokasi tersebut karena Desa Cibodas memiliki potensi pertanian dan 

kawasan wisata yang sangat menunjang. Selain itu juga Desa Cibodas ini 

merupakan salah satu tujuan Agrowisata. Keberadaan pariwisata memberikan 

dampak terhadap masyakat yang berada di Desa Cibodas Lembang, diantaranya 

peningkatan peluang kerja, perubahan mat pencaharian, peningkatan pendapatan 

masyarakat, penurunan jumlah pengangguran, dan penurunan jumlah keluarg 

prasejahtera. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil penelitian Rani Andriani Budi 

Kusumo, Anne Charina, Yosini Deliana, dan Gema Wibawa Mukti pada Jurnal 

Potensi Pengembangan Agrowisata Berbasis Komunitas Di Desa Cibodas 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa peningkatan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan agrowisata di Desa 

Cibodas merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Hal ini merupakan upaya 
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strategis dalam membangun masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar 

merasakan dampak dari pengembangan wisata ini. Sedangkan menurut Soekidjo 

(2000) menyebutkan bahwa sumberdaya yang dapat menarik kedatangan 

wisatawan adalah alam, kebudayaan, dan manusia itu sendiri. 

Pada umumnya masyarakat di sekitar objek wisata bermata pencaharian 

sebagai petani, dengan adanya pengembangan objek wisata ini dapat memberikan 

dampak terhadap beberapa aspek diantaranya ekonomi (sumber devisa) dan sosial 

(penciptaan lapangan pekerjaan) (Hartono, 1974). Banyak hal yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat sekitar khususnya petani untuk memanfaatkan  

keadaan tersebut, terutama banyaknya alternatif kegiatan non pertanian, seperti 

menjadi pedagang hasil bumi, olahan hasil bumi, pengrajin dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Dampak Obyek Wisata The Lodge Maribaya Terhadap 

Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cibodas Lembang, Kabupaten Bandung Barat”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana dampak pengembangan obyek wisata The Lodge 

Maribaya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Cibodas Lembang, 

Kabupaten Bandung Barat. 

  
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengembangan 

obyek wisata The Lodge Maribaya terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa 

Cibodas Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Aspek Guna Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian dalam ekonomi 

pertanian hubungannya dengan sektor pariwisata sebagai acuan dan pertimbangan 

bagi penelitian sejenis serta dapat dilanjutkan dari aspek lainnya mengenai 

hubungan pertanian dengan pariwisata. 

1.4.2. Aspek Guna Praktis. 

1)  Bagi masyarakat sekitar (petani), terjadinya peningkatan peluang kerja, 

perubahan mata pencaharian, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan 

jumlah pengangguran, penurunan jumlah keluarga prasejahtera. 

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait 

dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan 

pariwisata dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. 
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3)  Bagi pengusaha pariwisata, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberi masukan dalam pemanfaatan potensi wisata dan bekerjasama 

dengan petani sekitar. 
 


