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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik wisata dan 

motivasi wisatawan terhadap tingkat kunjungan wisatawan di destinasi wisata 

Pantai Bukit Berahu. Penelitian yang bermaksud untuk mengetahui daya tarik 

wisatawan yang meliputi 3 aspek seperti atraksi, aksesibilitas dan amenitas. 

Kemudian memahami motivasi wisatawan, seperti motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Pantai Bukit Berahu. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan jenis 

penelitian ini untuk dapat menerangkan dan menginterpretasikan daya tarik dan 

motivasi wisatawan terhadap tingkat kunjungan wisatawan dengan menggunakan 

instrument observasi lapangan, dan wawancara dengan wisatawan yang 

mengunjungi destinasi wisata Pantai Bukit Berahu lalu kemudian menganalisisnya 

dalam bentuk kata – kata guna memperoleh kesimpulan. Metode analisis data 

yang digunakan pada jenis penelitian ini melalui beberapa tahapan seperti reduksi 

data, penyajian data kemudian verifikasi dan kesimpulan.   

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik wisata meliputi 

pemandangan dari atas bukit yang merupakan ciri khas Pantai Bukit Berahu, pasir  

putih dengan ombak yang tenang, bebatuan granit raksasa dan pepohonan yang 

rindang disekitar kawasan pantai, dan tupai – tupai yang berkeliaran bebas 

merupakan  atraksi wisata yang menjadi alasan wisatawan memutuskan untuk 

berkunjung ke destinasi wisata Pantai Bukit Berahu. Didukung oleh fasilitas yang 

sangat memadai seperti cottage di pinggir pantai, kolam renang, restoran, dan 

aksesibilitas yang mudah untuk menuju destinasi. Motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik wisatawan seperti kebutuhan untuk merelaksasikan diri dan penatnya 

kehidupan di perkotaan menjadi alasan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi 

wisata Pantai Bukit Berahu, yang tentu saja hal ini berpengaruh terhadap tingkat 

kunjungan wisatawan. Namun grafik yang naik turun menunjukkan bahwa, bukan 

hanya daya tarik wisata dan motivasi wisatawan yang mempengaruhi tingkat 

kunjungan wisatawan tetapi adanya faktor lain seperti renovasi di beberapa 

fasilitas, pembangunan cottage yang dilakukan pihak pengelola, dan harga tiket 

pesawat juga mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan di destinasi wisata 

Pantai Bukit Berahu.  

 

 

Kata Kunci : Daya Tarik, Motivasi, Pantai Bukit Berahu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata dalam program pembangunan nasional Indonesia sebagai 

salah satu sektor pembangunan ekonomi. Dari pariwisata diharapkan dapat 

diperoleh devisa baik dalam pengeluaran para wisatawan maupun sebagai 

penanam modal asing dalam pariwisata. 

Berkembangnya dunia pariwisata dalam suatu daerah akan 

mendatangkan banyak keuntungan dan manfaat bagi masyarakat, yaitu secara 

ekonomis, sosial dan budaya. Dari sudut sosial sendiri, kegiatan pariwisata ini 

akan bisa memperluas dan memperbanyak kesempatan kerja baik dari 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, serta juga dari berbagai sektor 

usaha yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan 

kepariwisataan. Pariwisata sendiri akan dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan rasa cinta terhadap tanah airnya, serta pengenalan terhadap 

dunia pariwisata itu, selain itu juga pariwisata mampu memperluas cakrawala 

pandangan pribadi terhadap nilai – nilai kehidupan. 

Dengan adanya pariwisata juga akan menumbuhkan sektor 

perekonomian yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi jika pengembangan dari 

pariwisata itu sendiri tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, maka akan 

menimbulkan berbagai permasalahan yang akan menyulitkan atau bahkan 

merugikan masyarakat serta pemerintah yang terlibat didalamnya. 
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Untuk menjamin agar pariwisata dapat berkembang secara baik dan 

berkelanjutan maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian 

yang mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber 

daya pendukungnya (Wardiyata, 2006:11). Salah satu masalah yang cukup 

berpengaruh dalam mengembangkan pariwisata adalah tidak tersedianya 

fasilitas yang cukup untuk menunjang pendidikan pariwisata. 

Bangsa indonesia sendiri memiliki potensi keindahan alam yang sudah 

menjadi rahasia umum dalam mancanegara, karena kekayaan sumber daya 

alam dan ragam budaya daerah di tambah dengan fasilitas yang sudah di 

miliki di berbagai daerah. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki 

potensi wisata yang cukup besar, pariwisata Indonesia sendiri perlu diberikan 

perhatian yang lebih untuk dioptimalkan dan dikembangkan.Setiap daerah 

berlomba – lomba dan berupaya menggali potensi sumber daya alam untuk 

meningkatkan pendapatan asli dari daerah mereka. Hal ini dipicu dengan 

permberlakuan otonomi daerah yang menuntut setiap daerah untuk 

mengembangkan potensi daerah berdasarkan sumber daya yang dimiliki 

setiap daerah.Pemberlakuan otonomi daerah ini memaksa setiap daerah untuk 

mengembangkan dan melihat setiap potensi yang ada dan bagaimana potensi 

tersebut dapat dioptimalkan. Seperti halnya dengan kondisi pariwisata di 

Provinsi Bangka Belitung. 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi baru yang 

lahir di era otonomi daerah. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang penetapan wilayah Kepulauan 
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Bangka Belitung sebagai daerah otonom provinsi dengan Ibukota Pangkal 

Pinang. Sebagai Provinsi yang lahir di era otonomi daerah, Kepulauan 

Bangka Belitung dituntut untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi 

ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat dan Pendpatan 

Asli Daerah (PAD). 

Kabupaten Belitung beribukota Tanjung Pandan, terdiri dari 98 pulau 

besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, Pulau Seliu, 

Pulau Mendanau dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau juga ada di setiap 

kecamatan, yakni : Kecamatan Membalong terdiri dari 36 pulau, Kecamatan 

Tanjung Pandan terdiri dari 5 pulau, Kecamatan Sijuk terdiri dari 23 pulau, 

Kecamatan Badau terdiri dari 8 pulau, dan Kecamatan Selat Nasik terdiri dari 

26 pulau. Pariwisata di Kabupaten Belitung menjadi salah satu aspek 

pembangunan yang medapat perhatian tinggi untuk dikembangkab terkait 

dengan ditetapkannya Belitung sebagai destinasi wisata nasional setelah 

pulau Bali. 

Bukit Berahu merupakan objek wisata pantai yang memiliki daya tarik 

dan atraksi tersendiri. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki daya tarik 

wisata jika daerah tersebut memiliki keunikan, keindahan dan 

keanekaragaman.Berada di atas bukit yang terletak di Desa Tanjung Binga, 

Kabupaten Belitung Barat.Bukit Berahu memiliki fasilitas seperti restoran 

dan kolam renang yang berada diatas bukit dan beberapa cottage yang berada 

di pinggir pantai. Wisatawan banyak yang tertarik mengunjungi Bukit 
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Berahu, mulai dari wisatawan nusantara yang berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia sampai wisatawan mancanegara. 

Menurut Muljadi dan Andi Warman (2014:102), dalam kegiatan 

pariwisata terdapat tiga aspek penting dari suatu daya tarik wisata yang perlu 

mendapat perhatian meliputi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Selain itu 

atraksi, aksesibilitas, dan amenitas juga tidak terlepas dari minat kunjungan 

wisatawan dalam suatu objek wisata. Ada beberapa alasan seseorang yang 

dapat mempengaruhi motivasi perjalanan wisata yaitu pendidikan, hiburan, 

kesehatan, bisnis. Menurut Pitana dan Putu (2005:60) motivasi merupakan 

faktor penting bagi calon wisatawan di dalam mengambil keputusan 

mengenai daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi. Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi motivasi wisatawan, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk 

mengetahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bukit Berahu. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis 

bermaksud untuk mengetahui pengaruh daya tarik dan motivasi wisatawan 

terhadap tingkat kunjungan wisatawan di destinasi wisata Pantai Bukit 

Berahu dengan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Daya Tarik 

dan Motivasi Wisatawan Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan di 

Destinasi Wisata Pantai Bukit Berahu 
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B. Fokus Masalah 

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah daya 

tarik dan motivasi mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan di destinasi 

wisata Pantai Bukit Berahu? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya tarik dan motivasi 

wisatawan terhadap tingkat kunjungan wisatawan di destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan 

yang baik pengenai Pengaruh Daya Tarik dan Motivasi Wisatawan 

Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan di Pantai Bukit Berahu 

2. Bagi Objek Lokasi yang di Teliti 

Sebagai saran dan pertimbangan dalam mengambil langkah – 

langkah keputusan pembangunan di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu. 

3. Bagi STP AMPTA 

Diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan yang 

bermanfaat untuk masa yang akan datang dan menambah khasanah 

keilmuan sehingga dapat dijadikan refrensi penelitian. 
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