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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1LATAR BELAKANG 

 Pariwisata merupakan salah satu pengerak perekonomian suatu daerah yang mampu 

memberikan peningkatan pendapatan suatu daerah/negara. Pengembangan pariwisata secara 

tidak langsung meningkatkan aktivitas bisnis sehingga menghasilkan kemakmuran bagi suatu 

daerah/negara.Berkaitan dengan hal tersebut, pariwisata juga mengairahkan dan 

meningkatkan aktivitas ekonomi lainnya, yang oleh Lundberg (1993:15) dinyatakan bahwa 

pariwisata memberikan efek berganda (multiplier effect).  

Bahkan Kotler, Bowen, dan Makens (1996:636) menyatakan bahwa kegiatan 

perekonomian dalam pariwisata mengubah beban pajak kepada pengunjung dan bukan pada 

komunitas lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan 

kontribusi sosio-ekonomi yang cukup signifikan pada pendapatan suatu negara/daerah 

tujuan.Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi 

yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan 

sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. 

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada 

gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, 

wisatawan akan melakukan pembelian barang dalam bentuk souvenir atau makanan, 

sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (Tourism Final Demand) pasar barang 

dan jasa. Selanjutnya Final Demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan 

permintaan akan barang modal dan bahan baku (Investment Derived Demand) untuk 

berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha 

memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan 
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komunikasi,perhotelan danakomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, 

industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 20) 

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan kota 

metropolitan merupakan pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Provinsi DKI Jakarta harus 

mampu tampil terdepan dan mandiri dalam mengemban kualitas kesejahteraan seluruh warga 

kotanya melalui kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan yang ditujukan 

untuk mengembangkan pariwisata yang sistemik, multi-sektoral, multi-disiplin, dinamis dan 

terintegrasi dengan pembangunan Jakarta secara keseluruhan. Penetapan Perda ini dapat 

menjadi acuan dalam mewujudkan Provinsi DKI Jakarta menjadi destinasi pariwisata yang 

memiliki keunikan dan daya saing yang baik dalam tataran nasional, regional maupun global 

sehingga sektor kepariwisataan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah, memperluas dan melakukan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan 

pekerjaan serta mendorong laju pertumbuhan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. 

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta, untuk pertama 

kali meluncurkan program “Enjoy Jakarta” pada tanggal 21 Maret 2005 di Ruang Rapim 

Utama, Balai Kota yang dihadiri oleh Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta serta Gubernur 

DKI kala itu. Bahkan DKI menggandeng Diva Pop Krisdayanti sebagai duta wisata DKI 

Jakarta.Alasan utama diluncurkan program tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 2,2 juta pengunjung atau dua kali 

lipat dibandingkan dengan tahun 2004. DKI juga menargetkan peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara (winus) sebanyak dua kali lipat dari jumlah kunjungan winus 

tahun 2004, yakni 9,5 juta orang (www.beritaJakarta.com;18 Februari 2006). 

Beberapa tempat pariwisata yang terkenal dan biasa dikunjungi oleh para wisatawan 

lokal dan mancanegara diantaranya adalah Taman Mini Indonesia Indah, Pulau Seribu, 

http://www.beritajakarta.com/
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Kebun Binatang Ragunan dan Taman Impian Jaya Ancol (termasuk taman bermain Dunia 

Fantasi dan Seaworld Indonesia). Selain itu Jakarta juga memiliki tempat wisata sejarah 

yakni berupa museum dan tugu. Diantaranya adalah Museum Gajah, Museum Fatahillah dan 

Monumen Nasional. 

Selain itu, bisa juga dijumpai berbagai  belanja, hiburan, serta aktivitas rekreasiyang 

terbaik. Pengunjung dari berbagai pelosok Indonesia serta penjuru dunia datang berbondong-

bondong ke Jakarta untuk menghadiri berbagai Konser berskala nasional dan internasional 

yang menampilkan para bintang kelas dunia.Selain itu, tersedia pula kesempatan bagi 

pengunjung kota Jakarta untuk menikmati olahraga golf, diving, sertaberaneka olahraga 

Pantai kelas dunia. Mereka juga bisa menemukan banyak pilihan lokasi belanja di lebih dari 

seratus pusat perbelanjaan modern yang nyaman dengan pendingin ruangan, termasuk pusat 

grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara. 

Untuk para pecinta makanan, Jakarta menawarkan beraneka pilihan hidangan dari 

seluruh penjuru kepulauan Indonesiamulai dari nasi goreng, sate, rendang, dan sebagainya; 

termasuk juga hidangan dari mancanegaramulai dari masakan ala Cina, Korea, Jepang, Turki, 

Eropa; atau sekadar camilan ringan semacam hamburger dan mie. Di penghujung hari, 

wisatawan bisa menikmati kehidupan malam di sejumlah tempat nongkrong yang menarik di 

Jakarta. (http://www.jakarta-tourism.go.id) 

Seiring dengan perkembangan kota Jakarta yang semakin berkembangan, pusat-pusat 

perbelanjaan menawarkan berbagai produk serta fasilitas yang berdampak pada 

minatwisatawan dalam berwisata. Hal ini terlihat dari banyaknya mall-mall baru seperti 

Grand Indonesia, Plaza Indonesia, dan Mall of Indonesia. Dengan adanya mall-mall baru 

wisata belanja merupakan wisata yang menjadikan suatu daya tarik bagi para wisatawan 

domestik dan mancanegara yang terdapat di kota Jakarta. 

Berikut adalah jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta : 

Tabel 1.1 
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Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara kota Jakarta tahun 2010-2012. 

Keterangan 
Tahun 

2010 2011 2012 

Wisatawan Domestik ke DKI Jakarta 17.158 855 17.617.650 19.811.561 

Wisatawan Mancanegara ke DKI Jakarta 1.892.866 2.003.944 2.125.513 

Jumlah 
19.051.721 19.621.594 21.937.074 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 

Tabel 1.1 menjelaskan jumlah wisatawan yang meningkat setiap tahunnya dari 2010 

sampai 2012, sedangkan pada tahun 2012 jumlahnya mencapai sekitar dua puluh dua juta 

wisatawan. Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta menargetkantiga puluh 

delapan juta wisatawan pada tahun ini. (http://beritaibukota.com).Melihat besarnya jumlah 

datangnya wisatawan yang berkunjung ke Jakarta, maka hal ini merupakan peluang besar 

bagi para pelaku obyek pariwisata DKI Jakarta.  

Salah satu obyek wisata unggulan DKI Jakarta yang memiliki potensi dikunjungi 

wisatawan adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII dibuka secara resmi pada 

tanggal 20 April 1975. TMII merupakan tempat wisata yang berbeda dengan tempat wisata 

lainnya di Jakarta, karena satu-satunya taman yang merepresentasikan Indonesia. TMII 

memiliki 33 Anjungan propinsi, 11 Unit taman, 15 Unit museum, serta berbagai saran 

hiburan yang menarik, dengan fasilitas wisata yang lengkap. Dengan keanekaragaman obyek 

yang bisa dinikmati, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sangatlah pontensial untuk menjadi  

daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.  

Selain memiliki keanekaragam obyek yang bisa dinikmati, Taman Mini Indonesia 

Indah menyajikan berbagai atraksi-atraksi budaya,pagelaran, dan festival-festival adat dari 

seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan misi TMII sebagai wahana pelestarian dan 

pengembangan budaya, yang merupakan saran untuk tetap mempertahankan budaya 

Indonesia di tengah masyarakat yang terus berkembang agar tidak punah. Oleh karena itu, 

wisatawan yang mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah akan memperoleh manfaat, 

http://beritaibukota.com/
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berupa pengetahuan mengenai budaya dan sejarah bangsa Indonesia dalam waktu yang 

singkat. 

Gambar 1 : Pintu Masuk Taman Mini Indonesia Indah dan Pintu Loket

 
Sumber : Foto Pribadi,2015 

 

Dengan segala potensi yang dimilikinya, TMII seharusnya memiliki daya tarik 

tersendiri untuk membuat wisatawan terus berkunjung ke tempat tersebut, namun kenyataan 

pengunjung TMII mengalami penurunan.  

Tabel 1.2Jumlah Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah 

Tahun 2010 s.d 2013 

NO PENGUNJUNG 

TAHUN 

2010 2011 2012 2013 

1 Wisatawan Nusantara 5.298.719 5.186.445 4.888.787 4.483.847 

2 Wisatawan Mancanegara - - - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta tahun 2010 s.d 2013 

 

Berdasarkan datakunjungan diatas, dalam kurun waktu 2010-2013 total pengunjung 

terus mengalami penurunan dari 5.298.719 pada tahun 2010 menjadi 4.483.847 pada tahun 

2013. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang telah dipersiapkan oleh manajemen TMII 

tidak mendapatkan respon yang setimpal dari konsumen. 

Selain pengembangan dan pengelolaan berbagai dayatarik(Attraction) untuk 

dikunjungi di TMII seperti anjungan atau rumah tradisional merupakan wahana unggulan 

TMII. Tujuannya untuk mengenalkan ragam budaya dari provinsi yang diwakili oleh rumah 
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tradisional masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, TMII memiliki sejumlah 33 

anjungan. Selain itu TMII memiliki wahana pendukung seperti Museum, Snowbay, Theater 

Keong Emas.  

 

 

 

Gambar 2 : Anjungan Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah. 

Sumber : Foto Pribadi,2015 

Jakarta semakin melengkapi berbagai macam sarana terkait dengan(Accessibility)di 

dalam kota dan sekitarnya untuk mempermudah daya jangkau para pengunjungnya, Jakarta 

memiliki berupa jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung 

oleh jaringan Jalan Tol Lingkar Dalam, Jalan Tol Lingkar Luar, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan 

Tol Ulujami-Serpong danmemperbanyak serta memperluas jaringan transportasi seperti 

TransJakarta, APTB (Angkutan Perbatasan Terintergrasi Busyway).Pemerintah Jakarta juga 

mengembangkan fasilitas-fasilias pendukung lain kepariwisataan (Amenities) seperti 

tersedianya toko souvenir, sekitar 219 hotel berbintang, 3.173 restoran, dan 40 balai 

pertemuan.Danlayanan tambahan pariwisata (Ancillary) seperti Bus Tingkat Pariwisata, serta 

websitekepariwisataan yang dapat memandu wisatawan untuk menuju lokasi-lokasi obyek 

wisata.  
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Keseluruhan aspek tersebut dikembangkan oleh pemerintah provinsi bukan saja dalam 

upaya pembangunankota semata, tetapi juga untuk menjamin seluruh pengunjung kota (baik 

wisatawan maupun bukan wisatawan) merasa nyaman untuk datang dan tinggal di 

Jakarta.Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik pada TMII sebagai bahan penelitian yang 

berjudul “ Analisis Persepsi Pengunjung Terhadap 4A Obyek Wisata Taman Mini 

Indonesia Indah, Jakarta”. 

1.2RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi wisatawan terhadap Terhadap 4A (Attraction, 

Accessibility, Amenity, dan Ancillary), Obyek Wisata Taman Mini Indonesia 

Indah, Jakarta? 

2. Apa yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi 

pengembanganTerhadap 4A Obyek Wisata Taman Mini Indonesia Indah, 

Jakarta menurut persepsi dan masukan dari wisatawan? 

 

1.3TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui persepsi wisatawan terhadap Obyek Wisata Taman Mini 

Indonesia Indah melalui 4A,(Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary). 

2. Untuk mengetahui hal-hal  yang harus dilakukan guna meningkatkan 

potensipengembangan 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, dan 

Ancillary)Obyek Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta menurut 

persepsi dan masukan dari wisatawan. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat : 

1.Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini sebagai wadah melatih daya pikir, analisis dan 

mengaplikasikan teori yang diterima dikuliah dengan kenyataan di lapangan. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi pertimbangan untuk 

masyarakat sekitar dalam menarik minat pengunjung. Selain itu, sebagai 

sumber pengetahuan dimana, terhadap 4A Obyek Wisata Taman Mini 

Indonesia Indah, Jakarta ini menjadi wisata sejarah dan dapat dijadikan 

sumber ilmu pengetahuan bagi wisatawan. 

3. Bagi Pengelola 4A Obyek Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertibangan 

bagi Pengelola dalam upaya meningkatkan 4A Obyek Wisata Taman Mini 

Indonesia Indah, Jakarta. 

 

 

 

 

 

 


