
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pariwisata adalah salah satu dari industri, yang mampu menyediakan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat baik dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan meningkatkan 

pendapatan suatu daerah ( Wahab, 1989 ). Lagi pula bisnis di bidang pariwisata sangat utama 

pada sektor negara contoh negara Indonesia ini, pendapatan negara Indonesia sebagian besar dari 

industri pariwisata. 

 Kepariwisataan dapat pula dilihat sebagai rekreasi atau menyegarkan jasmani maupun 

rohani kita dengan bepergian melepas penat aktivitas sehari hari kita yang penuh padat dan 

melelahkan, baik bepergian dengan jarak jauh maupun jarak pendek dengan mengunjungi obyek 

wisata yang ada di suatu daerah ( luar kota / luar negeri ) atau tempat wisata disekitar kita. Maka 

dengan berwisata dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang bebas dilakukan untuk meraih 

kepuasan atau menyegarkan pikiran dan fisik. Berwisata tidak hanya dilakukan secara individu 

saja, akan tetapi bisa saja dengan keluarga, rombongan dengan memakai jasa biro wisata, 

kemudian dengan kelompok, baik kelompok sebuah komunitas, rekan rekan kerja atau 

rombongan sebuah sekolah atau study banding. 

 

 

 



Bentuk bentuk pariwisata adalah kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk 

tunggal. Bersifat yang menggambarkan beberapa bentuk perjalanan dan penginapan sesuai 

dengan motivasi yang mendasari bepergian tersebut dari seorang wisatawan atau kelompok 

(Wahab, 1989). Untuk melakukan perjalanan pariwisata atau berwisata ke obyek wisata di suatu 

daerah baik dalam kota, luar kota, luar negeri maka perlunya perencanaan yang baik agar acara 

wisata yang dilakukan oleh baik secara individu atau kelompok berjalan lancar, baik dari 

perencanaan tempat wisata yang akan dikunjungi kemudian tidak hanya obyek yang kita amati 

atau nikmati jika berwisata di luar daerah, akan tetapi budaya, kemudian kuliner, agar kita bisa 

mendapatkan pelajaran sebuah ilmu pariwisata, kemudian perencanaan waktu, tempat menginap, 

transportasi. 

  Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan berdasarkan keinginan dari 

seorang tersebut, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, 

kesehatan, dan kepentingan lain-lain, contohnya ingin mengetahui atau memperdalam ilmu 

pariwisata ( Suwantoro, 1997 ). Pemerintah Indonesia harus tegas untuk mengakui pariwisata 

sebagai industri dan sebagai ilmu, yang bermanfaat bagi seorang individu atau kelompok yang 

mempelajari, sesuai tertera undang undang ( Pendit, 1999:6 ).  

Ilmu pariwisata tidak hanya membahas tempat, daerah, atau obyek wisata yang dianggap 

itu tempat wisata akan tetapi ilmu pariwisata juga membahas banyak hal hal yang berkaitan 

dengan wisata yaitu kuliner atau makanan khas suatu daerah kemudian budaya suatu daerah, juga 

membahas tentang pemasaran. Pemasaran pariwisata dapat dipelajari sebagai bagaimana 

mengembangkan bisnis jasa pariwisata di suatu daerah. 

 



  Maka dengan mempertimbangkan berbagai hasil penelitian tersebut penelitian ini 

difokuskan pada faktor faktor yang menentukan tempat tujuan wisata pada seseorang individu 

ataupun kelompok. Pada dasarnya jika sebuah kelompok komunitas menentukan tempat wisata 

tujuan sebelumnya adalah melakukan pengamatan baik dari segi kenyamanan, keamanan, 

fasilitas dan lain lain untuk menentukan tempat wisata tujuan pada suatu komunitas yang 

utamanya memiliki agenda utama berwisata seperti komunitas backpacker, bahkan komunitas 

sepeda motor yang memiliki kegiatan utama touring ke tempat wisata. 

                Dalam organisasi ini atau kelompok untuk menentukan tujuan tempat wisata, 

sebelumnya melakukan survei berbagai tempat wisata yang akan di kunjungi dengan berbagai 

faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dipertimbangkan melalui diskusi dalam wadah 

kelompok yang agenda utama mereka berwisata atau touring, dalam komunitas motor di 

Semarang yang beranggota Jumlahnya banyak, agenda utama mereka yaitu touring ke tempat 

wisata yang akan dituju dengan penentuan faktor faktor tertentu. Komunitas Motor di Semarang 

ini memiliki kegiatan lain selain turing ke tempat wisata yaitu setiap minggu berkumpul di sudut 

sudut  jalanan protokol kota Semarang. 

            Komunitas ini memiliki agenda utama yaitu touring ke berbagai tempat wisata yang ada 

di Indonesia dengan memakai sepeda motor sebagai atribut atau penunjang mereka untuk 

melakukan perjalanan touring wisata ke berbagai tempat dengan pertimbangan faktor tertentu. 

Untuk menentukan tempat wisata perlunya diadakan peninjauan tempatnya agar bisa cocok atau 

nyaman digunakan wisata touringnya, dengan berbagai faktor faktor nantinya akan menghasilkan 

tempat tujuan touring wisata dan apa saja yang menjadi faktor menentukan tempat tersebut. 

 



              Berbagai faktor pertimbangan untuk melakukan touring wisata ke tempat atau obyek 

wisata sangat dirundingkan mengingat perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor faktor 

keamanan atau keselamatan di jalan sewaktu perjalanan sangat perlu dan komunitas motor di 

Semarang ini adalah komunitas  motor resmi di bawah naungan dari IMI ( Ikatan Motor 

Indonesia ), juga selain touring wisata ke berbagai tujuan obyek wisata di kota lainnya. 

                Pada pertemuan kopdar ( Kopi Darat ) yang mereka sebut, meliputi kegiatan forum 

yang menghasilkan agenda agenda kegiatan atau rentetan acara yang akan dilaksanakan baik 

kegiatan utama touring ke berbagai tempat wisata atau kegiatan lainnya. Setelah melakukan 

forum komunitas motor di Semarang, selalu atau wajib melakukan touring keliling kota 

Semarang, gunanya adalah melatih cara cara berkendara yang benar dan baik, kemudian belajar 

kode-kode yang berfungsi sebagai memberi tahu barisan belakangnya ketika jalanan depan ada 

yang rusak atau lampu lalu lintas di depannya, belajar membawa barisan dalam jumlah besar, ini 

semuanya adalah pembelajaran ketika sesungguhnya nanti touring ke luar kota atau tempat 

wisata luar kota.  Maka dapat diketahui bahwa agenda dari sebuah komunitas sepeda motor di 

Semarang ini yaitu adalah melakukan agenda utama touring ke berbagai tempat wisata di luar 

Kota baik di propinsi Jawa Tengah itu sendiri maupun luar propinsi Jawa Tengah  baik dalam 

acara touring wisata, touring menghadiri acara komunitas motor di kota lain ( luar kota ).  

 

 

 

 



              Pentingnya komunitas motor di Semarang dalam pariwisata, komunitas motor juga 

berpengaruh yakni bisa mendongkrak pemasaran, contoh komunitas motor yang akan melakukan 

touring ke pantai dengan pertimbangan kemudian memilih pantai di wilayah A daripada pantai 

wilayah B dikarenakan beberapa faktor sehingga wilayah A terdongkrak pemasarannya karena 

memiliki akomodasi, akses yang lebih baik dan itu merupakan pertimbangan faktor keputusan 

dari komunitas motor tersebut. Lalu seiring perkembangan jaman perkembangan teknologi maka 

ketika komunitas motor berada di wilayah A mereka update dengan foto foto dan memasukan ke 

media sosial secara otomatis pesona wilayah A tersebar di media sosial dan secara otomatis 

pemasaran wilayah terdongkrak. 

              Berikut adalah 10 komunitas motor yang menjadi penelitian dalam “ Analisis Faktor 

Keputusan Tempat Tujuan Touring Wisata Menurut Komunitas Motor di Semarang”. 

1. MARS ( Max Riders Semarang ) 

2. SOS ( Scoopy Owners Semarang ) 

3. HVIC Semarang ( Honda Verza Indonesia Club ) 

4. HSFCI Semarang ( Honda Street Fire Club Indonesia ) 

5. SGCI ( Soul GT Club Indonesia Semarang ) 

6. VS Semarang ( Vario Semarang ) 

7. BYONIC Semarang ( Byson Yamaha Owners Indonesia Club ) 

8. HBSC Semarang ( Honda Blade Semarang Club ) 

9. BMC Semarang ( Black Motor Community ) 

10. HCSTI Semarang ( Honda CS One Community ) 

 



              Dalam hal ini sebaiknya sebelum mulai untuk touring yang di lakukan pengurus dan 

anggota komunitas motor di Semarang adalah melakukan perundingan atau bermusyawarah 

untuk membahas bagaimana mekanisme perjalanan nantinya, kemudian penginapannya, lalu 

waktu tempuh perjalanan, waktu di tujuan,termasuk tempat yang akan dituju dengan maksud 

tujuan tertentu baik touring wisata maupun ada acara di kota lain.  

Berikut hasil pra survei yang telah dilakukan oleh peneliti pada 30 orang responden  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                Tabel 1.1 hasil Pra Survei  

           Berdasarkan data tersebut, menarik untuk diambil kesimpulan dan penelitian sesuai 

pemasaran pariwisata. Maka dari itu penelitian ini mengkaji hal tersebut dengan judul :  “ 

Analisis Faktor Keputusan Tempat Tujuan Touring Wisata Menurut Komunitas Motor Di 

Semarang ”. 

NO Faktor Frekuensi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Kondisi fisik dan stamina 

Keterbatasan dana 

Menambah persaudaraan teman 

Kondisi jalur yang dilalui 

Kondisi motor 

Kelengkapan berkendara 

Jarak yang ditempuh 

Keterbatasan waktu 

Mengetahui edukasi kota yang dikunjungi 

Berwisata atau refreshing 

Menambah pengalaman 

18 

15 

14 

10 

10 

10 

9 

8 

5 

4 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Adanya ijin kantor atau keluarga 

Situasi dan kondisi 

Untuk menikmati hidup 

Bisa menikmati pemandangan 

Terdapat lokasi parkir yang memadai di obyek wisata 

Mengenal obyek wisata 

Akomodasi  

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



 

1.2 Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai 

berikut :  

a.  Faktor apa yang mempengaruhi keputusan tempat tujuan touring komunitas motor di 

Semarang ? 

b. Faktor apa yang dominan mempengaruhi penentuan tempat tujuan touring komunitas 

motor di Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang ada penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan tempat tujuan touring komunitas 

motor di Semarang. 

b. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi penentuan tempat tujuan 

touring komunitas motor di Semarang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Meningkatkan pendapatan dan pengetahuan para pelaku bisnis di tempat wisata, 

ketika rombongan komunitas motor datang ke destinasi tersebut. 

b. Meningkatkan pemasaran pariwisata kota atau daerah yang dituju sehingga bisa 

bersaing dengan daerah lain. 

 

 


