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D. Isi Ringkasan  :   

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi masyarakat lokal dan 

wisatawan dalam pariwisata di Umalas. Adanya akomodasi seperti villa dan hotel 

membuat wisatawan dapat tinggal sementara di Umalas. Selain itu, kondisi eksisting 

atau lingkungan di Umalas juga merupakan sebuah daya tarik bagi wisatawan untuk 

memilih Umalas sebagai tempat tinggal sementaranya. Wisatawan yang memilih 

tinggal sementara di Umalas nantinya akan bertemu dengan masyarakat lokal dan 

memulai sebuah interaksi dari keduanya. Setelah muncul sebuah interaksi, masyarakat 

lokal akan memberikan respon terhadap adanya dampak pariwisata yang mereka 

rasakan. 

Kondisi eksisting akan di deskripsikan dengan menggunakan 4A yaitu attraction, 

accessibility, amenity dan ancilliary. Interaksi yang terjadi antara masyarakat lokal dan 

wisatawan di deskripsikan dalam 3 aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya dan 

menggunakan teori irridex untuk mengetahui respon masyarakat lokal. Dampak sosial 

budaya di Umalas di deskripsikan menurut Figuerola dan di bagi dalam 3 kategori yaitu 

dampak terhadap struktur demografi, dampak terhadap bentuk dan tipe mata 

pencaharian dan dampak terhadap gaya hidup tradisional. Narasumber diambil dari 

beberapa orang yang dianggap mampu dan memahami kondisi di Umalas seperti Kelian 

Dinas, Masyarakat lokal, pemudi. Selain itu dibutuhkan juga beberapa wisatawan yang 

tinggal sementara di Umalas sebagai narasumber lainnya. Semua data dikumpulkan 

dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umalas memiliki daya tarik wisata untuk 

menarik wisatawan tinggal sementara serta adanya akomodasi dan fasilitas penunjang 

pariwisata. Interaksi yang terjadi antara masyarakat lokal dan wisatawan terjalin sangat 

baik. Ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang sudah terbiasa berinteraksi dengan 

wisatawan. Begitu juga wisatawan yang sangat senang berbicara dengan masyarakat 

lokal karena dari interaksi tersebut wisatawan dapat mempelajari kebudayaan 

masyarakat lokal di Umalas. Dampak sosial budaya yang timbul dari adanya pariwisata 

di Umalas adalah masyarakat lokal dapat mempelajari bahasa wisatawan dan 

mendapatkan informasi mengenai negara asal wisatawan. Namun, akan negatif 

akhirnya apabila wisatawan membawa pengaruh buruk bagi masyarakat lokal di 

Umalas. Pariwisata memberikan lapangan pekerjaan sehingga kehidupan masyarakat di 

Umalas tercukupi. Meskipun masyarakat di Umalas masih sangat menjaga adat dan 

budayanya namun beberapa pemuda-pemudi mulai terjadi terpengaruh budaya dari 

wisatawan. 

 

E. Kata Kunci : Relasi, Masyarakat Lokal Umalas, Wisatawan 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Selama beberapa dekade, pariwisata telah mengalami pertumbuhan yang 

berkelanjutan sehingga menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang di 

dunia (UNWTO, 2015). Beberapa negara telah menempatkan sektor ini sebagai sektor 

andalan salah satunya Indonesia. Berbagai macam kekayaan alam serta memiliki 

destinasi pariwisata yang berbeda-beda membuat Indonesia menjadi salah satu negara 

yang selalu dikunjungi wisatawan setiap harinya. Wisatawan yang mengunjungi suatu 

daerah tujuan wisata didorong oleh motivasi untuk mengenal, mengetahui atau 

mempelajari berbagai hal seperti kebudayaan, kehidupan masyarakat, keindahan 

alam, berbagai jenis kuliner, dan lain-lain.  

Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam wisatawan dan 

pariwisata, karena motivasi merupakan trigger atau pencetus dari proses perjalanan 

wisata walaupun motivasi ini sering tidak disadari secara penuh oleh wisatawan itu 

sendiri (Sharpley, 1994). Ada berbagai macam jenis motivasi wisatawan untuk 

mengunjungi daerah tujuan wisata seperti Cultural Motivation dimana motivasi ini 

banyak memunculkan interaksi dengan masyarakat setempat karena wisatawan 

berkeinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain 

termasuk benda bersejarah. 

 

Salah satu tujuan wisata yang selalu dikunjungi oleh wisatawan mancanegara 

maupun domestik adalah Bali. Bali menawarkan berbagai macam daerah tujuan 

wisata yang dapat dipilih oleh wisatawan sesuai dengan minat dan motivasi 

wisatawan. Sektor ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di Pulau 



Dewata ini. Perkembangan pariwisata di Bali saat ini sudah cukup berhasil dalam 

meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke 

tahun.  

Adapun tabel 1.1 dibawah ini menjadi indikasi keberhasilan Bali dalam 

meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara tiap 

tahunnya : 

Tabel 1.1 

Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali 

Tahun 2011-2015 

 

Melihat tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan 

khususnya wisatawan mancanegara mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Peningkatan tersebut terjadi karena pelayanan serta sarana dan prasarana pendukung 

pariwisata di Bali sudah baik dan terjamin bagi wisatawan mancanegara. Tidak sedikit 

wisatawan yang sudah pernah datang ke Bali akhirnya memutuskan untuk datang 

kembali lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata di Bali sangat maju dan 

berkembang pesat. 

Salah satunya adalah Kabupaten Badung yang memiliki berbagai macam jenis 

destinasi wisata seperti Pantai Kuta, Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pura Luhur 

Uluwatu dan Air terjun Nungnung. Berkembangnya pariwisata di Kabupaten Badung 

terlihat cenderung meningkat jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisatawan 

Tahun Jumlah Kunjungan Pertumbuhan (%) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2.787.321 

2.894.000 

3.278.598 

3.766.638 

4.001.835 

- 

4.91 

13.37 

14.89 

6.24 

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2016  



mancanegara setiap tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten 

Badung dapat dilihat dari tabel 1.2  berikut ini: 

Tabel 1.2 

Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung 

Tahun 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung 

menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki potensi besar sebagai daya tarik 

wisata terutama daya tarik wisata alam dan pantai yang memberikan kepuasaan bagi 

wisatawan. 

Pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung menjadikan 

Kabupaten Badung memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sehingga 

Pemerintah Kabupaten Badung mampu memberikan bantuan kepada enam kabupaten 

lainnya di Bali untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dalam pembangunan 

sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali (Sumber: 

http://www.badungkab.go.id/index.php/baca-berita/599/Kabupaten-Badung-

Sumbang-Pertumbuhan-Ekonomi-Bali-Terbesar).  

Berkembangnya pariwisata di Kabupaten Badung berindikasi pada daerah-

daerah kecil yang berada di wilayah Kabupaten Badung sehingga wilayah tersebut 

dapat menikmati berbagai keuntungan yang didapat dari hadirnya pariwisata. Salah 

satu daerah yang kini menjadi tempat bagi wisatawan yang cenderung menginginkan 

suasana jauh dari kepadatan dan keramaian adalah Umalas.  

Tahun Jumlah Kunjungan  

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2.756.579 

2.892.019 

3.148.443 

3.681.342 

3.934.384 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2016  

 



Umalas merupakan sebuah tempat yang secara administratif berada di 

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Umalas terbagi menjadi 

dua yakni Banjar Umalas Kangin dan Banjar Umalas Kauh yang masing-masing 

dipimpin oleh Kelian Dinas. Jika dilihat dari sudut pandang pariwisata, saat ini 

perkembangan pariwisata di Umalas sangat pesat. Perkembangan pariwisata di 

Umalas terfokus pada tempat tinggal wisatawan atau akomodasi selama berada di 

Pulau Bali khususnya wisatawan mancanegara yang ingin tinggal sementara di 

Umalas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya akomodasi yang terdapat di Umalas 

seperti hotel, villa maupun home stay. Banyak wisatawan yang memilih Umalas 

karena lokasinya tidak jauh dari Kuta yang merupakan pusat pariwisata di Bali.  

Selain letaknya tidak terlalu jauh, keramah-tamahan masyarakat lokal di 

Umalas dapat memberikan kenyamanan selama wisatawan tinggal di Umalas. Adat 

dan budaya yang masih dilestarikan serta keamanan yang sangat dijaga oleh 

masyarakat lokal yang menggunakan pecalang sebagai ciri khas masyarakat di Bali. 

Kondisi lingkungan juga mendukung keinginan wisatawan untuk tinggal di Umalas 

seperti pemandangan sawah yang sangat asri yang menambah kesejukan lingkungan 

di Umalas. 

Umalas memiliki masyarakat yang sangat menjaga adat dan kebudayaannya 

sehingga menimbulkan keinginan wisatawan untuk mempelajari dan mengetahui adat 

istiadat setempat. Wisatawan sangat tertarik melihat langsung kondisi masyarakat di 

Bali dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari karena mereka tidak melihat hal 

serupa di negara asalnya. Hal ini akan memunculkan sebuah interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat sehingga akan terjadi sebuah pertukaran budaya yang akan 

menimbulkan berbagai dampak baik terhadap masyarakat maupun wisatawan. 



Adanya pariwisata di Umalas, memunculkan beberapa sarana penunjang 

pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sarana penunjang tersebut nantinya 

akan dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di Umalas. Karena adanya suatu 

kebutuhan dari wisatawan, wisatawan akan mendatangi tempat sesuai yang 

dibutuhkan wisatawan. Hal ini akan memunculkan sebuah relasi dimana masyarakat 

lokal adalah penyedia sarana pendukung pariwisata sementara wisatawan berada 

dalam posisi membutuhkan sarana penunjang pariwisata. 

Dalam relasi tersebut, wisatawan dan masyarakat lokal akan melihat sikap 

ataupun respon dari masing-masing individu. Apabila kedua belah pihak memberikan 

respon positif, maka relasi tersebut akan berlanjut. Namun, apabila keduanya 

memberikan respon negatif, hal itu akan menghambat adanya sebuah relasi yang lebih 

dalam. Sehingga nantinya akan dilihat sejauh mana relasi antara masyarakat lokal dan 

wisatawan yang terjadi di Umalas.  

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Kondisi Eksisting Pariwisata di Umalas? 

2. Bagaimana Interaksi yang Terjadi Antara Masyarakat Lokal dan Wisatawan di 

Umalas? 

3. Apa Dampak Sosial Budaya Bagi Masyarakat Lokal terhadap Pariwisata yang 

Berlangsung di Umalas? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi eksisting pariwisata di Umalas. 



2. Untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara masyarakat lokal dengan wisatawan 

di Umalas. 

3. Untuk mengetahui dampak sosial budaya bagi pariwisata di Umalas. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesarnya-

besarnya bagi pihak-pihak yang terkait, seperti: 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai media 

dalam mempelajari mata kuliah Sosiologi Pariwisata serta menambah pengetahuan 

dan wawasan mahasiswa mengenai ilmu pariwisata, sebagai latihan dalam 

mempelajari  hubungan antara masyarakat lokal dan wisatawan sehingga mampu 

dijadikan referensi dalam kegiatan-kegiatan sejenis.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

masukan bagi stakeholder pariwisata, masyarakat lokal dan pemerintah Kabupaten 

Badung yang diharapkan dapat mengambil kebijakan dalam pengembangan 

pariwisata di daerah setempat agar pariwisata di Umalas dapat berlanjut dan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal di Umalas. 

1.5.Sistematika Penyajian 

Dalam laporan akhir yang berjudul Relasi Masyarakat Lokal dan Wisatawan 

dalam Pariwisata di Umalas Desa Kerobokan Kelod Kabupaten Badung 

menggunakan sistematika laporan sebagai berikut: 

 

 

 



BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, dari latar belakang tersebut 

dapat ditarik mengenai rumusan masalah yang diikuti dengan tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian yang diperoleh secara sistematis. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat tentang tinjauan penelitian sebelumnya  dan tinjauan konsep dan 

teori yang berisikan konsep-konsep dan teori yang mendukung dalam penelitian ini. 

Adapun tinjauan konsep dan teori yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tinjauan 

tentang relasi, interaksi, masyarakat lokal, wisatawan, pariwisata, dampak sosial 

budaya, kawasan pariwisata dan teori irridex. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini merupakan sarana utama yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

menganalisis dan membatasi ruang lingkup penelitiannya. Bab tiga ini berisikan 

tentang lokasi penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data,teknik penentuan informan, dan teknik analisis data. 

BAB IV :  Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti 

sejarah Umalas dan sekilas tentang Umalas. Dalam pembahasan ini juga 

menggambarkan mengenai kondisi eksisting pariwisata di Umalas, interaksi yang 

terjadi antara masyarakat lokal dengan wisatawan serta dampak sosial budaya bagi 

masyarakat lokal terhadap pariwisata yang berlangsung di Umalas. 

BAB V : Simpulan dan Saran 

Merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan yang diperoleh dari hasil dan 

pembahasan tentang permasalahan yang diteliti dan saran-saran dari peneliti. 


