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ABSTRAK 

KARAKTERISTIK WISATAWAN BACKPACKER MANCANEGARA DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KUTA, 

BALI 

 

Wisatawan backpacker saat ini sedang meningkat, namun pada 

kenyataannya wisata ala backpacker masih belum dijadikan prioritas dalam 

perencanaan pariwisata di Bali, sehingga tidak ada data statistik yang 

membedakan wisatawan backpacker dengan wisatawan konvensional lainnya.   

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik wisatawan 

backpacker mancanegara dari segi sosio demografis, sosio geografis dan sosio 

psikografis di kawasan pariwisata Kuta Bali serta Untuk mengetahui dampak 

yang ditimbulkan wisatawan backpacker mancanegara terhadap 

pengembangan pariwisata dari segi sosio ekonomis, sosial budaya dan 

lingkungan di kawasan pariwisata Kuta Bali baik yang bersifat positif ataupun 

negatif. Terakhir yaitu untuk mengetahui respon masyarakat kawasan 

pariwisata Kuta Bali terhadap dampak yang ditimbulkan oleh wisatawan 

backpacker mancanegara.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan 

deskriptif kualitatif. Penelitian secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik wisatawan backpacker yang dihitung dengan menggunakan 

persentase. Penelitian secara kualitatif dilakukan mengetahui  dampak 

wisatawan backpacker mancanegara  terhadap perkembangan pariwisata di 

Kuta Bali. Penelitian ini menggunakan 272 orang responden yang mewakili 

karakteristik wisatawan backpacker mancanegara dan 2-3 orang responden 

yang berasal dari kalangan pelaku usaha, pengelola akomodasi, masyarakat 

lokal dan tokoh masyarakat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari 

kehadiran wisatawan backpacker. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik wisatawan 

backpacker Mancanegara kebanyakan adalah orang Eropa yang berusia muda 

dengan pekerjaan profesional dan memiliki penghasilan yang tinggi. 

Kedatangan wisatawan backpacker cenderung membawa dampak sosial 

ekonomi dan dampak sosial budaya yang positif tetapi cenderung secara tidak 

langsung mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif. Annoyance 

masyarakat wilayah Kuta terlihat karena backpacker selain memberikan 

dampak yang positif bagi perekonomian tetapi juga dampak negatif bagi 

kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Saran yang diberikan adalah 

penataan aturan mengenai kedisiplinan wisatawan dan menata perijinan 

pembangunan akomodasi di sekitar kawasan pariwisata Kuta Bali. 

 

Kata Kunci : Kawasan Wisata Kuta, Wisatawan Backpacker Mancanegara, 

Karakterisitik wisatawan, Dampak Wisatawan, Respon 

Masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

CHARACTERISTICS OF FOREIGN BACKPACKER TOURISTS AND THEIR 

IMPACTS ON THE TOURISM DEVELOPMENT IN KUTA, BALI 

 

Backpacker travelers today are rising, but in reality backpacker-style 

travelers have not become a priority in the planning of tourism in Bali. 

Therefore, there are no statistics that differentiate backpackers with other 

conventional tourists.  

The study was conducted to determine the characteristics of foreign 

backpacker tourists in terms of socio demographic, socio-geographical and 

socio-psychographic aspects in the tourist destination of Kuta Bali as well as 

to determine the impacts of foreign backpacker tourists to tourism 

development in terms of socio-economic, socio-cultural and environmental 

aspects in the tourist destination of Kuta Bali, whether they are positive or 

negative. Lastly, namely to determine the public of Kuta Bali responses to the 

impacts caused by foreign backpacker tourists. 

The study is a quantitative and qualitative descriptive research. 

Quantitative research was conducted to determine the characteristics of 

backpacker tourists which were calculated by using the percentage. 

Qualitative research was conducted to find out the impacts of foreign 

backpacker tourists to the development of tourism in Kuta Bali. This study 

used 272 respondents who represented the characteristics of foreign 

backpacker tourists, and 2 to 3 respondents from the circle of businessmen, 

property managers, local communities and community leaders to determine 

the impacts of the presence of backpacker tourists.  

The research findings showed that the characteristics of foreign 

backpacker tourists are mostly young Europeans with professional jobs and 

have a high income. Backpacker tourists‟ arrivals not only bring the positive 

social, economic and cultural impacts but also tend to indirectly result in 

negative environmental impacts. It can be seen the annoyance of the Kuta 

people as backpacker tourists in addition to bring positive impacts on the 

economy but they also bring the negative impact on the social and cultural life 

of the local communities. It is expected that there will be arrangement of the 

rules regarding the travelers discipline and the government should organize 

the building permits of new accommodation around the tourist destination of 

Kuta Bali.  

 

Keywords: Tourist Destination of Kuta, Foreign Backpacker Tourists, Tourist 

Characteristics, Tourists Impact, Community Response. 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

RINGKASAN 

KARAKTERISTIK WISATAWAN BACKPACKER MANCANEGARA DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KUTA 

BALI 

 

Bagi banyak orang berekreasi dengan banyak waktu memungkinkan mereka 

untuk mengejar hobi dengan melakukan perjalanan pariwisata yang telah menjadi 

pilihan yang populer (Chang, 2009: 712). Wisatawan mencari alternatif untuk 

mendapatkan apa yang dicita-citakan dan melakukan hal yang berbeda dari 

pariwisata massal. Backpacker merupakan salah satu dari sub-kelompok yang 

terlepas dari pariwisata massal dan berusaha untuk mencapai pengalaman 

pariwisata yang lebih lengkap (Currie et al., 2011:47). Menurunnya biaya 

transportasi dan pertumbuhan media komunikasi melalui internet membuat 

perjalanan wisata backpacking ini terus meningkat (Maritha, 2010:1).  

Backpacker memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan sebuah 

destinasi baru dan mendukung kemunculan pengusaha lokal untuk menyediakan 

akomodasi sederhana dan tempat penginapan yang sesuai dengan permintaan 

(Tim Mahasiswa STP, 2013:182). Karakteristik wisatawan backpacker yang 

sering berpindah-pindah dan memanfaatkan fasilitas lokal memberikan dampak 

yang tersebar di berbagai tempat sehingga dapat membantu perekonomian 

masyarakat lokal. 

Bali merupakan salah satu destinasi wisatawan backpacker di Indonesia. 

Salah satu kawasan pariwisata yang sangat terkenal adalah Kuta. Kuta sangat 

digemari oleh wisatawan backpacker.  Ketersediaan akomodasi dan fasilitas 

wisata yang murah menyebabkan Kuta sebagai salah satu kantong wisatawan 

backpacker di Bali. 

Meskipun wisata ala backpacker sekarang ini sudah cukup berkembang tetapi 

pada kenyataannya wisata ala backpacker  masih belum dijadikan prioritas dalam 

perencanaan pariwisata, terutama di negara-negara Asia Tenggara (Tze and Musa, 

2005) termasuk Indonesia, sehingga tidak ada data statistik pasti yang 

membedakan antara wisatawan backpacker dengan wisatawan konvensional 

lainnya.  Hal ini dapat dilihat dari pelaku wisata seperti biro perjalanan yang 
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masih terfokus pada pariwisata konvensional yang hanya didominasi wisatawan 

grup seperti Tiongkok dan Australia (Sudiartha, 2013).   

Karakteristik wisatawan backpacker yang sering berpindah-pindah dan 

memanfaatkan fasilitas lokal memberikan dampak yang tersebar di berbagai 

tempat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat lokal. Karakteristik 

yang melekat pada wisatawan backpacker menyebabkan dampak pembangunan 

yang luas terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah –daerah 

yang mereka kunjungi (Visser, 2004:283).  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif 

kualiatif. Penelitian secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

wisatawan backpacker yang dihitung dengan menggunakan persentase sedangkan 

penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui  dampak wisatawan backpacker 

mancanegara  terhadap perkembangan pariwisata di Kuta Bali. Jumlah populasi 

pada penelitian ini diasumsikan tidak terhingga (∞) karena jumlah wisatawan 

backpacker tidak diketahui dan bergerak terus menerus sesuai dengan waktu 

kunjungan, sehingga berdasarkan pada tabel penentuan sampel dari populasi 

tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael, apabila jumlah populasi tidak 

terhingga (∞) dengan taraf kesalahan 10 persen maka jumlah sampel yang diambil 

adalah sebesar 272 orang. 

Hasil penelitian ini adalah berdasarkan karakteristik geografis wisatawan 

backpackers mancanegara yang berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta sebagian 

besar berasal dari negara di benua Eropa, diikuti oleh negara di benua Australia, 

Amerika dan Asia. Karakteristik sosio demografis wisatawan wisatawan 

backpackers mancanegara yang berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta sebagian 

besar berusia 23-28 tahun (32 persen), berjenis kelamin perempuan (52 persen), 

mempunyai tingkat pendidikan S1 (38 persen), jenis pekerjaan freelance (17 

persen), dengan tingkat pendapatan USD >2000-3000/ bulan  (26 persen). 

Karakteristik sosio-psikografis wisatawan backpackers mancanegara yang 

berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta sebagian besar pernah mengunjungi 

Indonesia (43 persen), sebagian besar berencana untuk mengunjungi obyek wisata 

di wilayah Bali bagian timur (54 persen), sebagian besar berlibur di Kuta selama  
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8-15 hari (66 persen), menggunakan sepeda motor (80 persen), menggunakan 

akomodasi murah seperti hostel, makan dan minum di restoran lokal (58 persen), 

sebagian besar melakukan kunjungan untuk pertama kali ke Bali (58 persen), 

sebagian berwisata bersama teman (13 persen), menggunakan teman sebagai 

referensi untuk mencari informasi perjalanan (51 persen), menyukai aktivitas alam 

seperti diving dan Surfing. 

Sesuai dengan hasil wawancara, responden sangat mengharapkan kedatangan 

wisatawan backpacker karena wisatawan backpacker memberikan dampak yang 

positif terhadap perkembangan masyarakat.  Wisatawan backpacker membuat 

pemerataan ekonomi masyarakat di dalam industri pariwisata karena wisatawan 

backpacker lebih memilih akomodasi murah, restoran lokal dan penyewaan sarana 

transportasi pribadi seperti sepeda motor yang dimiliki oleh masyarakat lokal. 

Wisatawan backpacker  juga tidak merusak nilai sosial budaya di dalam 

masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dengan kehadiran 

wisatawan backpacker diantara masyarakat lokal. justru wisatawan backpacker 

yang antusias untuk mempelajari budaya masyarakat lokal dengan ikut dalam 

proses kegiatan adat istiadat masyarakat lokal. 

Namun dibalik itu terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh 

masyarakat terkait dengan kedatangan backpacker ke wilayah Kawasan 

Pariwisata Kuta. Dampak tersebut seperti terjadi peniruan tingkah laku 

backpacker yang diadopsi oleh sebagain kecil masyarakat lokal seperti senang ke 

pub, minum minuman beralkohol. Masyarakat cenderung terpengaruh oleh gaya 

hidup backpacker sehingga menjadi lebih konsumtif dan mataerialistis, dan 

backpacker yang tidak memakai pemandu wisata cenderung dapat melanggar 

peraturan. 

Salah satu cara mengukur dampak pariwisata dapat diamati dengan irritation 

index (irridex) yang dikembangkan oleh Doxey (Richardson dan Fluker, 

2004:135-136). Irridex merupakan indeks yang dapat dipakai untuk mengukur 

kecenderungan reaksi masyarakat terhadap perkembangan pariwisata. Sesuai 

dengan dampak yang ditimbulkan berarti respon masyarakat Kawasan Wisata 

Kuta terhadap kedatangan backpacker berada pada tahap annoyance.  Pada 
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tahapan ini pengembangan terhadap pariwisata tetap berlanjut, tetapi berbagai 

permasalahan bermunculan seperti kemacetan, susahnya memperoleh tempat 

parkir dan bertambahnya kepadatan. Masyarakat lokal merasa mengalami 

marginalisasi dalam keterlibatannya dalam pariwisata. Walaupun masyarakat 

lokal memperoleh pendapatan dari datangnya wisatawan backpacker tetapi 

pendapatannya masih tergolong lebih kecil dibandingkan dengan para pendatang 

yang mempunyai modal yang lebih besar. Banyaknya jumlah akomodasi murah 

yang ditawarkan untuk backpacker menimbulkan persaingan yang semakin 

meruncing. Kadang tidak memberikan pendapatan yang berarti bagi pemilik 

akomodasi saat musim tamu sepi. 

Saran yang diberikan ini adalah pemerintah adat diharapkan dapat menata 

kembali aturan-aturan mengenai cara mendisiplinkan wisatawan asing yang 

datang ke wilayah kawasan pariwisata Kuta untuk menjaga ketertiban dan 

keharmonisan antara wisatawan dengan masyarakat lokal, pemerintah wilayah 

Kuta dilakukan penertiban terhadap perijinan akomodasi murah. Pemerintah 

wilayah Kuta diharapkan melaksanakan peraturan mengenai Moratorium 

pembangunan hotel di Bali Selatan sesuai dengan Keputusan Moratorium yang 

tertuang dalam Surat Gubernur Bali No. 570/1665/BPM tentang Penghentian 

Sementara Pendaftaran Penanaman Modal Untuk Bidang Usaha Jasa Akomodasi 

Pariwisata. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat menganalisa 

karakteristik wisatawan backpacker baik secara kuantitaif maupun kualitatif 

sehingga dapat mengetahui motivasi wisatawan backpacker yang datang ke Bali 

secara detail. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan industri yang terus berkembang. Sektor 

pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan 

ekonomi global. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama 

perekonomian dunia pada abad ke-21, dan menjadi salah satu industri yang 

mengglobal. Pariwisata sebagai industri terbesar di dunia, tidak ada yang 

meragukan lagi (Soebagyo, 2012:153).  

World Tourism Organizatioan (WTO) (dalam Leonardo, 2013) 

menunjukkan kecenderungan permintaan terhadap pariwisata akan terus 

meningkat. WTO (dalam Sukarelawanto, 2013) menyebutkan pada Tahun 

2013 total jumlah wisatawan internasional adalah sebesar 1,09 milyar orang, 

dan pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 1,8 milyar orang. 

Berdasarkan prediksi WTO dalam hal distribusi pasar wisatawan 

internasional, kawasan Asia Pasifik (termasuk Indonesia di dalamnya) akan 

menjadi kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling 

tinggi diantara kawasan-kawasan lain di dunia. Pariwisata dikatakan sebagai 

industri, karena di dalamnya terdapat berbagai aktivitas yang bisa 

menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Makna industri di sini bukan 

sebagaimana pengertian industri pada umumnya yaitu adanya pabrik atau 

mesin-mesin yang besar atau kecil yang penuh dengan asap. Industri 
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pariwisata tidak seperti pengertian industri pada umumnya, sehingga 

industri pariwisata disebut industri tanpa asap 

Sejak lama pariwisata bagi negara maju telah merupakan bagian dari 

kebutuhan hidup. Kegiatan kepariwisataan bahkan merupakan suatu aktivitas 

dan permintaan yang wajar. Kemajuan teknologi, perubahan struktur sosial 

dan berkembangnya dunia ekonomi telah menyebabkan peningkatan jumlah 

waktu yang tersedia untuk kegiatan bersantai dalam masyarakat modern.  Bagi 

banyak orang berekreasi dengan banyak waktu memungkinkan mereka untuk 

mengejar hobi dengan melakukan perjalanan pariwisata yang telah menjadi 

pilihan yang populer (Chang, 2009: 712). Wisatawan mencari alternatif untuk 

mendapatkan apa yang dicita-citakan dan melakukan hal yang berbeda dari 

pariwisata massal. Backpacker merupakan salah satu dari sub-kelompok yang 

terlepas dari pariwisata massal dan berusaha untuk mencapai pengalaman 

pariwisata yang lebih lengkap (Currie et al., 2011:47). Menurunnya biaya 

transportasi dan pertumbuhan media komunikasi melalui internet membuat 

perjalanan wisata Backpacking ini terus meningkat (Maritha, 2010:1).  

Ada beberapa penjelasan yang membedakan istilah backpaker dengan 

tourist untuk kepentingan akademik dalam penelitian pariwisata backpacker 

yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Cohen (dalam 

Rodriguez, 2011:8) menyatakan bahwa tourist  bersifat sukarela, sementara, 

bepergian dengan mengharapkan kesenangan dari hal-hal yang baru dan 

perubahan pengalaman yang relatif lama dan tidak berulang. Backpacker 

merupakan salah satu style atau pilihan cara melakukan perjalanan. Style ini 
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dimungkinkan jika kita melakukan perjalanan secara independent, bukan 

dikelola oleh travel agent. dimulai dari mengurus tiket, mencari tempat 

menginap, hingga itinerary semua dilakukan sendiri oleh wisatawan (Gosal 

dan Jefry, 2012:33). Kaum backpacker ini tentu memiliki kesamaan prinsip 

mendasar, yaitu mendapatkan kesenangan sebanyak-banyaknya dengan 

pengeluaran dana sekecil mungkin. Mereka akan memilih negara yang 

terhitung murah secara akomodasi, di luar hal tersebut mereka terbiasa 

menerima kesulitan sebagai sebuah tantangan dan pengalaman 

Bentuk backpacker dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi 

populer dalam dunia pariwisata, ini terbukti dengan berkembangnya jumlah 

backpacker di seluruh dunia. Perjalanan wisata ini tidak merupakan 

kecenderungan baru sebagai perjalanan dari segala usia yang telah bepergian 

secara independen selama berabad-abad. Popularitas backpacker saat ini 

sedang meningkat. Karakteristik yang melekat pada wisatawan backpacker 

adalah berkunjung ke suatu daerah dalam jangka waktu yang lama dan 

berpindah-pindah. Selain itu wisatawan backpacker juga mempunyai karakter 

yang menyukai keaslian budaya dan alam serta memiliki sifat yang 

menginginkan kebebasan. Wisatawan Backpacker sangat menyukai wisata 

heritage yang mengandung unsur budaya, spiritual dan natural sehingga sering 

berbaur dengan kehidupan sosial masyarakat sekitar. 

Karakteristik yang melekat pada wisatawan backpacker menyebabkan 

dampak pembangunan yang luas terhadap ekonomi, sosial budaya dan 

lingkungan di daerah –daerah yang mereka kunjungi (Visser, 2004:283). 
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Backpacker memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan sebuah 

destinasi baru dan mendukung kemunculan pengusaha lokal untuk 

menyediakan akomodasi sederhana dan tempat penginapan yang sesuai 

dengan permintaan (Tim Mahasiswa STP, 2013:182). Karakteristik wisatawan 

backpacker yang sering berpindah-pindah dan memanfaatkan fasilitas lokal 

memberikan dampak yang tersebar di berbagai tempat sehingga dapat 

membantu perekonomian masyarakat lokal. Hampton (2014: 106) telah  

mencatat bahwa wisatawan backpacker telah berdampak positif terhadap 

pembangunan ekonomi nasional di negara-negara seperti Thailand karena 

menawarkan kebocoran ekonomi kurang dari bentuk pariwisata lainnya 

(dimana kebocoran adalah proporsi uang yang harus dihabiskan untuk barang-

barang yang harus diimpor).  

Dampak yang ditimbulkan  dari kunjungan wisatawan backpacker 

salah satunya adalah peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pola pengeluaran wisatawan backpacker untuk 

melakukan aktivitas wisatanya. Penelitian yang dilakukan oleh Tze dan Musa 

(2005) tentang backpacker  asing di Malaysia serta karakteristiknya. Rata-rata 

pengeluaran wisatawan backpacker  setiap harinya sekitar USD 59,75. Rata-

rata lama tinggal wisatawan Backpacker di Malaysia menurut Tourism 

Malaysia tahun 2004 adalah 6 hari, sedangkan menurut penelitian ini rata-rata 

lama tinggal selama 19,5 hari. Perkiraan pengeluaran per orang dari 

wisatawan Backpacker adalah sebesar USD 1.165. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maritha (2010) menyuguhkan 

pengeluaran antara wisatawan konvensional dan wisatawan backpacker secara 

umum. Penelitiannya didapatkan perbedaan yang sangat jelas dalam pola 

pengeluaran antara wisatawan konvensional dengan wisatawan Backpacker. 

Wisatawan konvensional menghabiskan 36,5 % dari anggaran mereka untuk  

akomodasi, sementara wisatawan Backpacker lebih banyak menghabiskan 

biaya berbelanja yaitu sebesar 38,2% serta biaya untuk makan dan minum 

sebesar 25,7 % dari anggaran. Tentu saja hal tersebut menjadi menarik sebab 

pola pengeluaran akan memberikan dampak bagi pelaku wisata baik untuk 

pengusaha, pemerintah ataupun masyarakat yang berpatisipasi dalam 

pengembangan pariwisata. 

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi destinasi wisata bagi 

para wisatawan backpacker. Indonesia merupakan rangkaian wisata 

Backpakers di Asia Tenggara yang meliputi Malaysia, Thailand, dan 

Singapura. Keanekaragaman yang dimiliki dan harga yang relatif terjangkau, 

Indonesia dapat menjadi surga bagi para Backpacker. Melihat fenomena 

tersebut, sudah selayaknya Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan 

wisatanya mulai memperhatikan segmen wisata backpacker. Berkembangnya 

dan munculnya kembali wisata ala Backpacker merupakan peluang bagi 

Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya. 

Virgies Travel Guide yang ditayangkan di Metro TV menghadirkan 

lima kampung Backpaker terbaik di Indonesia dalam segmen top five list pada 

episode 24, Minggu 29 November 2008. Top five list tersebut menghadirkan 
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Popies Lane (Kuta, Bali) sebagai peringkat pertama, disusul oleh 

Sosrowijayan (Yogyakarta). Kemudian Jalan Jaksa (Jakarta Pusat) sebagai 

peringkat ketiga, dan perigkat keempat Monkey Forest (Ubud, Bali) dan posisi 

terakhir ditempati oleh Prawirotaman (Yogyakarta). Melihat komposisi lima 

kampung Backpacker  terbaik tersebut, dapat dilihat Popies Lane (Kuta, Bali) 

merupakan tempat terfavorit dikunjungi oleh para backpacker. 

Bali merupakan salah satu destinasi wisatawan Backpacker di 

Indonesia. Salah satu kawasan pariwisata yang sangat terkenal adalah Kuta. 

Kuta merupakan salah satu kawasan di barat daya Pulau Bali yang namanya 

cukup dikenal oleh wisatawan di seluruh dunia khususnya bagi wisatawan 

manca negara. Kuta sudah dikenal sebagai daerah wisata semenjak pariwisata 

mulai berkembang di Bali. Kuta yang dulunya adalah desa nelayan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat sejak wisatawan tertarik akan keindahan 

Pantai Kuta yang berpasir putih, berombak, dan memiliki pemandangan 

matahari terbenam yang indah. 

Sebagai salah satu kawasan wisata favorit berdasarkan karakteristik 

wisatawan di atas, Kuta menyediakan berbagai pilihan jenis akomodasi hotel, 

cottage, inn, bungalow, dan sebagainya yang tersebar di sepanjang pantai, 

pusat- pusat perbelanjaan, di kawasan hiburan malam, seperti pub, bar, 

diskotek sampai dengan di pelosok gang di area permukiman penduduk lokal. 

Selain menyediakan berbagai jenis akomodasi, Kuta juga menyediakan 

berbagai sarana pendukung untuk wisatawan, yang dibangun di area ini mulai 
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dari pusat hiburan, pusat perbelanjaan, pasar seni lokal, tempat penyewaan 

kendaraan, toko-toko cendera mata, dan sebagainya.  

Kuta sangat digemari oleh wisatawan backpacker.  Hal ini disebabkan 

pada tahun 1970, kawasan ini berkembang sebagai koloni hippies, yaitu 

wisatawan backpackers  yang datang dari seluruh belahan dunia dengan 

membawa gaya hidup bebas. Pada tahun 1980, kawasan ini berkembang 

menjadi kawasan khusus untuk wisatawan Australia yang berselancar serta 

sarana akomodasi dari hotel berbintang sampai dengan hotel melati yang 

berkembang di kawasan ini. Pada tahun 1990, kawasan ini mengalami 

booming  wisatawan dilihat berdasarkan jumlah ribuan kamar yang selalu 

penuh dan penduduk mulai mengubah bagian depan rumahnya menjadi art 

shop  dengan menjual bikini dan baju dengan harga murah. Ketersediaan 

akomodasi dan fasilitas wisata yang murah menyebabkan Kuta sebagai salah 

satu kantong wisatawan backpacker di Bali. 

Daerah yang menjadi salah satu kantong backpacker di kawasan Kuta 

adalah Popies Lane.  Popies lane adalah sebuah Lorong atau gang kecil di 

sebuah jalan yang sangat terkenal seantero jagat dunia karena night life-nya, 

dan karena merupakan tujuan utama para backpacker/budget traveler. Semua 

itu karena penginapan murah dan bersih, juga lokasi poppies lane sendiri dekat 

dengan Pantai Kuta, yang kurang lebih sekitar 5 – 10 menit jalan kaki.  

Meskipun wisata ala Backpacker sekarang ini sudah cukup 

berkembang tetapi pada kenyataannya wisata ala Backpacker  masih belum 

dijadikan prioritas dalam perencanaan pariwisata, terutama di negara-negara 

http://catperku.info/travel-article/backpacker/
http://catperku.info/photo-story-of-pantai-kuta-when-human-meet-nature/
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Asia Tenggara (Tze and Musa, 2005) termasuk Indonesia, sehingga tidak ada 

data statistik pasti yang membedakan antara wisatawan backpacker dengan 

wisatawan konvensional lainnya.  Hal ini dapat dilihat dari pelaku wisata 

seperti biro perjalanan yang masih terfokus pada pariwisata konvensional yang 

hanya didominasi wisatawan grup seperti Tiongkok dan Australia (Sudiartha, 

2013).   

Keberpihakan pemerintah terhadap wisata konvensional pun terlihat 

dari pembangunan fasilitas wisata. Di satu sisi terjadi fenomena pembangunan 

city hotel dan villa yang semakin berkembang pesat sehingga terjadi konversi 

lahan pertanian yang sangat tinggi di Bali terutama di kabupaten Badung. Alih 

fungsi lahan sawah di Kabupaten Badung dari Tahun 1997-2008 tercatat 

adalah sebesar 1,06 persen per tahun (Sudaratmaja, 2014). Ratusan hotel dan 

villa yang dibangun di Kabupaten Badung dan tentu saja fasilitas ini ditujukan 

untuk wisatawan konvensional yang mampu membayar lebih untuk 

pelayanan. yang baik. Di sisi lain, pemerintah sepertinya setengah hati untuk 

mengembangkan desa wisata, seperti perencanaan pengembangan desa wisata 

di Badung yang tersendat. Pemerintah yang seharusnya menjadi pengembang 

utama malah tidak melucurkan bantuan dana untuk pengembangan desa 

wisata, sedangkan desa wisata adalah salah satu wisata alternative untuk para 

wisatawan backpacker.  

Karakteristik backpacking  selalu ditunjukan sebagai bentuk wisata 

yang sering dianggap Grand Tour dari kelas bawah, seperti membawa ransel, 

berkemah dan menekankan dengan wisata yang mempunyai anggaran yang 
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rendah (Gula, 2006: 3). Sebuah persepsi lama dari backpacker adalah 

mempunyai anggaran yang rendah (tidak berdampak signifikan terhadap 

perekonomian) dan tidak diinginkan (terutama dalam pengembangan 

destinasi) sehingga berakibat pada kurangnya penelitian mengenai backpacker  

sampai saat ini (Wallstam, 2011:5).  

Saat ini menjadi backpacker menjadi tren di kalangan wisata yang 

menginginkan petualangan dan hal-hal yang baru. Tentunya hal tersebut dapat 

berdampak bagi kepariwisataan di Bali. Pengenalan karakteristik wisatawan 

dapat memberikan gambaran pola permintaan wisatawan ini di masa kini dan 

di masa yang akan datang yang tentunya akan berdampak bagi pengembangan 

pariwisata dilihat dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan 

sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai keberadaan 

backpacker di Bali. 

1.2  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah karakteristik wisatawan backpacker mancanegara dilihat dari 

sosio demografis, sosio geografis dan sosio psikografis yang ada di kawasan 

pariwisata Kuta Bali? 

2) Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan wisatawan backpacker 

mancanegara terhadap pengembangan pariwisata dari segi sosio ekonomis, 

sosial budaya dan lingkungan di kawasan pariwisata Kuta Bali? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitain ini adalah 

sebagai berikut:  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui karakteristik wisatawan backpacker mancanegara 

dilihat dari sosio demografis, sosio geografis dan sosio psikografis yang 

ada di kawasan pariwisata Kuta Bali. 

2) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan wisatawan backpacker  

mancanegara terhadap pengembangan pariwisata dari segi sosio ekonomis, 

sosial budaya dan lingkungan di kawasan pariwisata Kuta Bali. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah  

1) Untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan wisatawan 

backpacker  mancanegara dari segi sosio ekonomis, sosial budaya dan 

lingkungan di kawasan pariwisata Kuta Bali. 

2) Untuk mengetahui respon masyarakat kawasan pariwisata Kuta Bali 

terhadap dampak yang ditimbulkan oleh wisatawan backpacker 

mancanegara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini meliputi manfaat 

pengembangan ilmu dan manfaat praktis dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Manfaat Akademis, hasil penelitian ini memberi variasi mengenai hasil-

hasil penelitian mengenai wisatawan  backpacker. Meskipun penelitian 

mengenai wisatawan  backpacker ada di dalam beberapa penelitian, sedikit 

banyaknya hasil akan memberikan gambaran yang berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan di wilayah lain tentunya juga akan memberikan 

gambaran mengenai wisatawan backpacker yang berbeda pula. Hal ini 

disebabkan karena adanya karakteristik wisata backpacker dan dampaknya 

terhadap pengembangan pariwisata dari segi sosio ekonomis, sosial 

budaya dan lingkungan di kawasan wisata Kuta Bali dan  kondisi destinasi 

pariwisata yang dituju. 

2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran 

yang memadai mengenai keberadaan dan karakteristik wisatawan 

backpacker di kawasan wisata Kuta, Bali, sebagai bahan masukan bagi 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bali dalam membuat rencana 

pariwisata kedepannya serta sebagai referensi peneliti lain dalam 

mengembangkan penelitian tentang karakteristik wisata backpacker.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI 

DAN MODEL PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu dari rangkaian penelitian yang 

berguna untuk mengetahui sejauh mana penelitian mengenai karakteristik 

wisatawan Backpacker dan dampaknya terhadap perkembangan pariwisata telah 

dilakukan oleh para peneliti atau penulis sebelumnya yang dianggap relevan 

dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan penelitian terdahulu 

sebagai pembanding dengan penelitian ini. 

Backpacker secara umum adalah seorang atau sekelompok orang yang 

memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk mencari kesenangan, 

petualangan dalam mengembangkan kepribadian (Rodriguez, 2011:5).  

 

Backpacker juga merupakan salah satu style atau pilihan cara melakukan 

perjalanan. Style ini dimungkinkan jika melakukan perjalanan secara 

independent, bukan dikelola oleh travel agent. dimulai dari mengurus tiket, 

mencari tempat menginap, hingga itinerary semua dilakukan sendiri oleh 

wisatawan (Gosal dan Jefry, 2012:33). 

 

Tetapi wisatawan backpacker sering dianggap tidak memberikan dampak 

terhadap daerah wisata, sebab mempunyai anggaran yang terbatas sehingga 

kurang diminati dalam penelitian. Akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar 

sebab wisatawan backpacker dalam melakukan perjalanannya justru sangat 

mempengaruhi bagi masyarakat lokal sehingga berdampak pada perkembangan 

ekonomi masyarakat lokal, sosial budaya masyarakat lokal dan lingkungan di 

daerah yang dikunjungi oleh wisatawan backpacker. 
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Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Maritha (2010:45). Penelitian ini meneliti 

mengenai pola pengeluaran wisatawan asing ala backpacker di Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuisioner 

dan wawancara terhadap responden. Sample dari penelitian ini sebanyak 200 

orang, dan analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang pengolahan 

data nya dibantu dengan SPSS versi 16.  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

wisatawan backpacker di Yogyakarta di dominasi oleh wanita (56%), dengan 

range umur antara 20 – 30 tahun (60%), mereka adalah pelajar/mahasiswa 

(22,5%) dengan tingkat pendidikan S1(45,5%). Mereka adalah wisatawan dari 

Eropa (82,50%), melakukan perjalanan secara individu (86,5%) dan menggunakan 

guidebook untuk merencanakan perjalananya. Mereka tinggal di akomodasi 

murah (91,5%) dan makan di restoran lokal (63%). Rata – rata lama tinggal 

mereka 4,57 hari dengan budget rata – rata sebesar Rp.1,655,890,00. Mereka 

mengalokasikan budget mereka untuk sightseeing (26,47%), akomodasi (25,22%), 

Food & beverages (22,56%), Shopping (9,48%), transportasi (9,16%), 

entertaiment (3,58%), dan lain- lain (3,53%). 

Penelitian sebelumnya lainnya dilakukan oleh Visser (2004:298) 

mengenai dampak perkembangan pariwisata backpacker di Afika Selatan. 

Penelitian ini menggambarkan data yang didapatkan dari tiga survei yang berbeda. 

Survei yang pertama dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 

diperuntukan untuk para backpacker yang berada di hostel dengan menggunakan 

media telepon. Metode kedua dengan menggunakan metode wawancara dan 
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metode yang ketiga menggunakan data dokumentasi. Kesimpulan awal yang 

diambil dari temuan yang dilaporkan disini adalah bahwa pariwisata backpacker 

memiliki potensi dalam hal dampaknya terhadap perkembangan ekonomi lokal . 

hasil survei mencerminkan berbagai dampak pembangunan, yang secara 

signifikan berdampak terhadap pengembangan objek wisata lokal (Visser , 

2004:298).   

Yakushiji (2010: 68) yang meneliti mengenai perilaku wisatawan 

backpacker di Thailand. Pengambilan data dilakukan dengan beberapa alat 

penelitian yaitu dengan survei kuesioner kuantitatif dan survei interview kualitatif. 

Penelitian ini menemukan bahwa wisatawan backpacker memberikan dampak 

yang  positif dan negatif. Pada negara yang kurang berkembang, wisatawan 

backpacker memberikan dampak positif terhadap perekonomian tingkat bawah 

dengan cara memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat tingkat bawah. Sikap 

wisatawan backpacker menjadikan masyarakat lokal menjadi lebih berdaya. 

Dampak wisatawan Backpacker juga berakibat negatif dilihat dari segi 

lingkungan. Beberapa ahli lingkungan menjelaskan bahwa perjalanan wisatawan 

backpacker sering menciptakan kerapuhan pada lingkungan ekologi lokal. 

Perjalanan jarak jauh berarti wisatawan backpacker memberikan dampak terhadap 

rusaknya lingkungan dikarenakan kadar CO2 yang tinggi.  Dari segi sosial 

budaya, wisatawan backpacker memberikan dampak yang negatif terhadap 

masyarakat lokal.  Ada beberapa perilaku wisatawan backpacker yang tidak 

diinginkan seperti minum minuman keras secara berlebihan, perilaku seksual yang 

tidak pantas dan menggunakan narkoba.  
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Penelitian yang dilakukan oleh University of Ken dalam Yakushiji 

(2010:6)  menyatakan bahwa backpacker  cenderung tinggal lebih lama 

dibandingkan wisatawan konvensional, dan sebagian besar uang yang dihabiskan 

bearada dalam perekonomian lokal, maksudnya dengan makan di restoran lokal, 

menggunakan perjalan bus lokal, tinggal di akomodasi milik masyarakat lokal. 

Wisatawan backpacker bisa lebih berharga daripada wisatawan konvensional 

yang sering tinggal di hotel milik asing, mengkonsumsi makanan dan minuman 

impor. Pariwisata backpacker memainkan peran utama dalam memastikan 

ekonomi dan lingkungan pariwisata yang berkelanjutan. 

Tim Mahasiswa STP (2013) dalam penelitian mengenai karakteristik 

wisatawan backpacker  dan dampaknya terhadap sosial ekonomi dan sosial 

budaya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, 

wawancara,dan studi dokumentasi. Jumlah responden dalam penelitian ini 

mencapai 349 orang. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa backpacker selama 

di Bali tidak terikat dengan jadwal perjalanan, spontan, dan memiliki ketertarikan 

terhadap budaya,alam dan kehidupan sosial masyarakat di destinasi yang 

dikunjungi, sehingga aktivitas backpacker selama di Bali memberikan dampak 

secara langsung kepada masyarakat lokal. Pengeluaran wisatawan backpacker  

langsung memberi dampak kepada masyarakat lokal, karena produk yang mereka 

konsumsi umumnya dimiliki oleh masyarakat lokal. Selain itu sikap mereka 

sangat menghargai budaya lokal dan lingkungan, mendukung kegiatan pelestarian 

budaya dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Dengan demikian 

keberadaan wisatawan backpacker lebih memberikan peluang bagi perkembangan 
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pariwisata di Bali khususnya dalam mengedepankan pembangunan pariwisata 

kerakyatan berbasis masyarakat lokal. 

2.2  Konsep Penelitian 

Dalam suatu penelitian perlu penegasan batasan pengertian operasional 

dari setiap istilah atau konsep yang terdapat baik dalam judul peneltian, rumusan 

masalah penelitian, atau dalam tujuan penelitian. Pemberian definisi atau batasan 

operasional suatu istilah berguna sebagai sarana komunikasi agar tidak terjadi 

salah tafsir dan juga mempermudah dalam proses penelitian. Adapun konsep 

dalam penelitian ni adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Karakteristik Wisatawan 

Secara etimologis, istilah karakteristik diambil dari bahasa inggris yaitu 

characteristic, artinya sifat-sifat yang khas dari sesuatu. Chaplin dalam blog.uin-

malang.ac.id menjelaskan bahwa karakteristik merupakan sinonim dari kata 

karakter, watak, dan sifat yang memiliki pengertian diantaranya: 

1) Suatu kualitas atau sifat yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat 

dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang pribadi, suatu objek, dan 

suatu kejadian. 

2) Integrasi atau sintese dari sifat-sifat individual dalam bentuk suatu untas 

atau kesatuan. 

3) Kepribadian seseorang, dipertimbangkan dari titik pandang etis atau 

moral. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik itu adalah suatu sifat yang 

khas, yang melekat pada seseorang atau suatu objek. 
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Wisatawan memang sangat beragam, tua muda, kaya miskin, asing 

domestic, berpengalaman maupun tidak, semua ingin berwisata dengan keinginan 

dan harapan yang berbeda-beda.  

Wisatawan didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan lebih dari 

24 jam ke tempat di luar tempat tinggalnya untuk waktu kurang dari 12 bulan 

berturut-turut, selain mencari nafkah tetap (Mac Intosh & Goeldner, 

1995:81).  

 

Jika perjalanan yang dilakukan kurang dari 24 jam, maka pelaku perjalanan 

disebut pelancong. 

Gambaran mengenai wisatawan biasanya dibedakan berdasarkan 

karakteristik perjalanannya (trip descriptor) dan karakteristik wisatawannya 

(tourist descriptor) (Seaton dan Bennet, 1996:64). 

1) Trips descriptor, wisatawan dibagi ke dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan jenis perjalanan yang dilakukannya. Secara umum jenis 

perjalanan dibedakan menjadi: perjalanan rekreasi, mengunjungi teman/ 

keluarga (VFR= visiting friends and relatives), perjalanan bisnis dan 

kelompok perjalanan lainnya (Seaton dan Bennet, 1996:96). Smith (1995:79) 

menambahkan jenis perjalanan untuk kesehatan dan keagamaan di luar 

kelompok lainnya. 

2)  Tourist  descriptor memfokuskan pada wisatawannya, biasanya digambarkan 

dengan :Who wants what, why, when, where and how much?” . untuk 

menjelaskan hal-hal tersebut digunakan beberapa karakteristk diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

(1) Karakteristik Sosio Demografis 

Karakteristik sosio-demografis mencoba menjawab pertanyaan “who 

wants what”. Pembagian berdasarkan karakteristik ini paling sering 

dilakukan untuk kepentingan analisis pariwisata, perencanaan dan 

pemasaran, karena sangat jelas definisinya dan relative mudah 

pembagiannya (Kottler 1996:129). Yang termasuk dalam karakteristik 

sosio demografis diantaranya adalah jenis kelamin, umur, status 

perkawisan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, ukuran keluarga 

atau jumlah anggota keluarga dan lain-lain yang dielaborasi dari karakter 

tersebut. 

 

(2) Karakteristik Geografis 

Karakteristik geografis membagi wisatwan berdasarkan lokasi tempat 

tinggalnya, biasanya dibedakan menjadi desa-kota, provinsi maupun 
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negara asalnya. Pembagian ini lebih lanjut dapat pula berdasarkan ukuran 

(size) kota tempat tinggal (kota kecil, menengah, besar/ metropolitan), 

kepadatan penduduk di kota tersebut dan lain-lain. 

 

(3) Karakteristik Psikografis 

Karakteristik ini membagi wisatawan ke dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan kelas sosial, life style dan karakteristik personal. Wisatawan 

dalam kelompok demografis yang sama mungkin memiliki profil 

psikografis yang sangat berbeda (Smith, 1977:81) 

 

2.2.2 Pengertian backpacker 

Philip Pearce adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah 

backpacker ke dalam ranah ilmiah, yaitu tahun 1990. Dalam studinya tentang 

fenomena backpacking di Australia, Pearce mengatakan bahwa backpacking lebih 

baik didenifisikan secara sosial daripada secara ekonomis atau demografis.  

Menurut Pearce, menjadi backpacker adalah sebuah pendekatan untuk 

melakukan perjalanan dan liburan daripada sebuah kategori yang berdasar 

pada uang yang dikeluarkan atau usia seseorang (Pakan, 2013:30).  

 

Pearce (1990:76) mengembangkan kriteria untuk membedakan backpacker 

dengan wisatawan konvensional laiinya yaitu 1) pilihan untuk menggunakan 

akomodasi yang sesuai anggaran (budget accommodation) , 2) bertitik berat pada 

pertemuan dengan traveler lain, 3) jadwal perjalanan yang flrksibel dan 

diorganisir secara independen, 4) waktu perjalanan yang lebih lama daripada 

liburan yang singkat, 5) bertitik berat pada aktivitas liburan yang informal dan 

partisipatif. 

Penelitian yang lain mengemukakan bahwa Backpacker secara umum 

adalah seorang atau sekelompok orang yang memutuskan untuk melakukan 

perjalanan untuk mencari kesenangan, petualangan dalam mengembangkan 

kepribadian (Rodriguez, 2011:5). 
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 Backpacker adalah sekelompok kecil wisatawan tetapi signifikan terhadap 

pariwisata secara keseluruhan. Backpacker memiliki waktu yang perjalanan yang 

lebih lama dibandingkan dengan wisatawan lainnya dan melakukan perjalana ke 

daerah yang lebih luas dibandingkans dengan para wisatawan lainnya.  

Maoz (2007:45) mendenifisikan backpacker sebagai wisatawan mandiri 

yang berkunjung ke banyak tempat tujuan wisata dan mempunyai rencana 

perjalanan yang fleksibel. Backpacker mencari pengalaman dengan 

mengikuti cara hidup penduduk lokal, berusaha terlihat lokal, dan kunci 

motivasi mereka adalah bertemu banyak orang.  

Kegiatan rekreasi backpacker terfokus pada kegiatan alam, budaya, dan 

petualangan dengan mengkaitkannya dengan lama perjalanan mereka, menjalani 

rute yang tidak biasa, dan mencari pengalaman autentik. 

Pariwisata Australia mendenifisikan Backpacker sebagai orang yang 

menghabiskan setidaknya satu malam baik di hostel backpacker  atau 

akomodasi lainya yang berarti backpacker tidak hanya menginap di hostel 

melainkan bisa di akomodasi lain (Tourism Western Australia, 2010:1).  

 

Beberapa literature akademik dalam Scheyvens (2002: 145) memberikan 

penjelasan mengenai segmen wisatawan backpacker.  Backpacker ditandai dengan 

adanya kesadaran anggaran dan gaya pariwisata yang fleksibel yang sebagian 

besar bepergian secara sendiri atau kelompok-kelompok kecil. Backpacker sering 

tertarik untuk berbagi dengan gaya hidup lokal ( Riley dalam Scheyvens ,2002: 

145). Backpacker  juga menempuh perjalanan yang tidak biasa dibandingkan 

dengan jalur pariwisata yang sudah ada, mungkin rute yang jarang dilalui dan 

dengan cara yang lebih sulit. 

Backpacker adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 

perjalanan dari satu kota ke kota lain baik di negara sendiri atau negara 

lain dengan biaya yang ditekan seirit mungkin. Mereka tidak hanya 

bertujuan untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah terjamah 

oleh turis sebelumnya, tetapi juga bergaul dan mencoba memahami budaya 

setempat. Umumnya, para backpacker mengenakan tas ransel untuk 
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membawa perbekalan dan memanfaatkan berbagai moda transportasi yang 

murah dalam perjalanannya (Kelompok Karakteristik TFS, 2011:27).  

 

Penelitian terakhir telah menemukan bahwa backapacker merupakan 

kelompok heterogen terhadap keragaman alasan dan makna yang melekat dengan 

pengalaman perjalanan. Backpacker juga ditampilkan dalam sebuah komitmen 

bersama untuk suatu bentuk perjalanan yang non-intitusional, yang merupakan 

sumber identifikasi diri sebagai backpackers. Backpacker sebagai gaya hidup 

merupakan sebuah bisnis telah berkembang cukup dalam (era tahun 2000-an) dari 

maskapai penerbangan bertarif rendah, hotel atau  akomodasi anggaran di banyak 

bagian dunia, komunikasi digital dan sumber daya membuat perencanaan, 

pelaksanaan, dan melanjutkan perjalanan backpacking jangka panjang dan lebih 

mudah dibandingkan sebelumnya. 

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa backpacker adalah 

seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dalam jangka waktu 

yang lama, fleksibel dan menggunakan akomodasi yang sederhana untuk 

memenuhi semua kebutuhannya dengan anggaran yang terbatas dalam mencari 

kesenangan dan pengalaman di daerah yang lebih luas. 

2.2.3  Karakteristik wisatawan backpacker 

Hampir segala karakteristik yang ada pada turis bertentangan dengan 

backpacker. Turis adalah konsumen jasa agen perjalanan, sedangkan backpacker  

mengatur dan melakukan perjalanan secara independen. Turis adalah mereka yang 

melakukan perjalanan dengan anggaran ynag banyak, sedangkan backpacker  

melakukan perjalanan dengan anggran terbatas. Turis menikmati akomodasi yang 

mahal dan mewah, sedangkan backpacker cukup puas dengan akomodasi murah 
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dan seadanya. Lama waktu perjalanan yang dihabiskan backpacker pun relative 

lama dari turis. Hal tersebut pun bisa dijelaskan dengan memahami bahwa 

motivasi turis dan backpacker juga berbeda. Meski sama-sama melakukan 

perjalanan, turis lebih berorientasi pada liburan untuk penyegaran sejenak dari 

rutinitas, sedangkan motivasi backapacker lebih ekspoloratif. Pembedaan turis 

dan backpacker juga tampak dari destinasi dimana backpacker biasanya 

menghindari daerah wsata yang terkesan touristy. 

Chang, (2009: 712) juga mengungkapkan perbedaan karakteristik 

backpacker  dengan pariwisata massal konvensional. Backpacker mempunyai 

karakteristik sebagai wisatawan yang melakukan perjalanan secara independen 

untuk mendapatkan suatu pengalaman dan selalu mendapatkan pengalaman 

tersebut. Dalam kenyataannya backpacker cenderung mengabaikan keselamatan 

dalam perjalanan dan mempunyai kemampuan yang besar dalam menguasai suatu 

bahasa, mempunyai fleksibelitas yang tinggi dalam menyusun rencana perjalanan 

dan perjalanan yang lain. Berbeda dengan pariwisata konvensional yang memiliki 

anggaran yang diatur dalam hal makanan, akomodasi, dan transportasi, wisatawan 

backpacker  justru merencanakan dan menyesuaikan anggaran perjalanan 

sepanjang perjalanan  

Banyak studi mengenai backpacker menunjukan bahwa kebanyakan dari 

backapacker adalah wisatawan yang mempunyai anggaran yang ketat dalam 

perjalanan dan usia yang relatif muda.  Sebagian besar dari wisatawan backpacker 

mempunyai usia lebih muda dari tiga puluh tahun. Dari sisi budaya backpacker 

memilih perjalanan murah yang popular seperti hostel dan anggaran penerbangan. 



 
 

22 
 

Transportasi umum biasanya penting untuk backpacker (Chang, 2009: 712). 

Ricards dan Wilson (2004:69) menunjukan bahwa backpacker juga cenderung 

memiliki durasi waktu yang lama dalam melakukan perjalanan dan melakukan 

hubungan sosial dengan sesamanya. Cohen (2003:99) lebih lanjut menunjukan 

bahwa kebanyakan backpacker mempunyai tujuan utama atau mempunyai daya 

tarik untuk memiliki “ kenikmatan hedonik, pengalaman dan memenuhi kepuasan 

diri dengan keadaan yang  sederhana (dan terjangkau).  

Predikat anti-tourist atau sub-kultur dari turis kemudian melekat pada 

backpacker.  Penolakan secara simbolik terhadap turis membuat backpacker 

mengenal apa yang disebut badget of honours. Istilah budget of honours 

diperkenalkan oleh Brant (dalam Welk, 2004:65) yang dimaknai sebagai pilar dari 

ideology backpacker,  terdapat lima  badget of honours  yang diidentifikasi 1) 

bepergian dengan anggaran rendah, 2) bertemu dengan orang-orang yang berbeda, 

3) menjadi (atau merasa) bebas,4) independen, dan 5) bepergian selama mungkin.  

2.2.4  Jenis backpacker 

Jenis backpacker adalah sebagai berikut: 

1) Flashpacker 

Flashpacker adalah kata baru digunakan untuk merujuk ke backpacker 

makmur. Flashpacking didenifisikan hanya sebagai backpacking dengan 

anggaran yang lebih besar.  

Definisi sederhana dari istilah flashpacker dapat dianggap sebagai 

backpacking dengan flash, atau gaya. Dalam definisi lain flashpacking 

sebagai campuran ganjil dari „slumming dan kemewahan; perjalanan 
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petualangan dengan orang-orang pada siang hari dan anggaran tenang dan 

akomodasi makan malam yang nyaman. 

2) Gap-packer 

Gap-packer adalah kata baru yang digunakan biasanya untuk merujuk 

kepada orang-orang yang backpack ke beberapa negara dalam waktu 

singkat sedangkan pada tahun kesenjangan anatar sekolah dan universitas, 

atau anatara universitas dan pekerjaan pertama mereka. 

3) Megaloping 

Megaloping adalah kata baru untuk menyebut backpacking hanya 

menggunakan angkutan umum. 

 

2.2.5 Kawasan pariwisata Kuta 

Menurut undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Kawasan pariwisata dapat 

dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut: 

1) Berdasarkan aspek fisik-geografis. 

(1) Laut (wisata bahari), seperti kawasan wisata Bunaken, Greet Barier 

Reef Australia, Nusa Dua Bali, dan lain-lain. 

(2) Pantai (wisata pesisir), seperti pantai Kuta Bali, Pantai Pangandaran, 

Pantai Anyer, Ancol, dan lain-lain. 

(3) Pulau, seperti Pulau Hawaii, Pulau Komodo, Pulau Alcatraz, dan lain-

lain. 

(4) Danau/waduk/bendungan, Danau Toba, Danau Sentani, Waduk Jatiluhur. 
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(5) Sungai, Sungai Amazon Brazil, Sungai Thames Inggris, Sungai 

Musi Palembang, dan lain-lain. 

(6) Hutan, seperti: Ujung Kulon, Yellow Stone Amerika Utara, dan lain-lain. 

(7) Bukit dan lembah seperti: Ubud Bali, Grand Canyon Colorado, dan lain-

lain. 

(8) Gunung, seperti: Gunung Himalaya, Pegunungan Alpen, Gunung 

Jayawijaya, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. 

(9) Perkotaan,seperti: Milan, Paris, Hongkong, Jakarta, Bandung, dan lain-

lain. 

(10) Perdesaan, seperti: kampung Naga, Suku adat Banten, dan lain-lain. 

2) Berdasarkan aspek sosio-ekonomi. 

(1) Sosial Budaya : adat, ritual, tarian, bangunan dan lain-lain. 

(2) Sumber kekayaan alam : tambang, pertanian, kehutanan, perikanan, 

dan kelautan. 

3) Berdasarkan jenis kegiatannya. 

(1) Wisata petualangan (adventure tourism), arung jeram, berburu, camping. 

(2) Wisata pertanian (agritourism), taman buah taman sari, daerah 

Batu malang, Ciwidey. 

(3) Wisata leluhur (ancestry teourism), Wisata belanja (shoping tourism), 

orchard road singapura. 

(4) Wisata budaya (cultural tourism), kempung naga, suku adat Banten. 

(5) Wisata pendidikan (educational tourism), museum, situs bersejarah. 

(6) Wisata bahaya (extreme tourism), bungee jumping, scuba diving, 

sky diving. 
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(7) Wisata judi (gambling tourism), Macau, Las vegas, Monte Carlo. 

(8) Wisata bencana (disaster tourism). 

(9) Ekowisata (ecotourism) 

(10) Wisata sejarah (heritage tourism) 

(11) Wisata hobi (hobby tourism) 

(12) Wisata inklusif (inklusif tourism) 

(13) Wisata olahraga (sport tourism) 

(14) Wisata udara dan luar angkasa (space tourism) 

Model kawasan wisata digambarkan berdasarkan kenampakan ruang 

permukaan bumi yang disederhanakan dengan mempertegas bentuk dari 

kenampakan yang sesungguhnya.  

Salah satu kawasan pariwisata yang terkenal di Bali adalah kawasan wisata 

Kuta. Berdasarkan aspek fisik-geografis, Kuta merupakan wisata pantai atau 

wisata pesisir. Pantai Kuta terletak di sebelah barat Pulau Bali tepatnya di 

Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta dengan batas-batas administrasi dan batas 

alam, yaitu sebelah utara Desa Adat Legian, sebelah barat Samudra Hindia 

sebelah selatan: Desa Adat Tuban sebelah timur Desa Adat Pemongan, 

sedangkan batas alam, sebelah utara Pantai Legian, sebelah barat: Samudra 

Hindia, sebelah selatan, Pantai Tuban, sebelah timur, jalan raya dan permukiman 

penduduk.  

Kuta terkenal mengalami beberapa perkembangan yang  Perkembangan 

sebagai kawasan wisata. Pada tahun 1960, kawasan ini merupakan tempat 

persinggahan bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang akan melaksanakan 

perjalanan ke Eropa. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1970, kawasan ini 
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berkembang sebagai koloni hippies, yaitu wisatawan backpackers yang datang 

dari seluruh belahan dunia dengan membawa gaya hidup bebas. Pada tahun 

1980, kawasan ini berkembang menjadi kawasan khusus untuk wisatawan 

Australia yang berselancar serta sarana akomodasi dari hotel berbintang sampai 

dengan hotel melati mulai berkembang di kawasan ini. Kawasan ini mengalami 

booming wisatawan pada tahun 1990 dilihat berdasarkan jumlah ribuan kamar 

yang selalu penuh dan penduduk mulai mengubah bagian depan rumahnya 

menjadi art shop yang menjual bikini dan baju berlengan buntung dengan harga 

murah. Tetapi di tengah perkembangan wisatawan di daerah ini tragedi terjadi. 

Pada tahun 2002, kawasan ini mengalami musibah pengeboman di Sari Club dan 

Paddy‟s yang dilakukan oleh kelompok Amrozi pada 12 Oktober 2002 yang 

mengakibatkan kurang lebih 200 orang meninggal dunia. Kemudian, pada 1 

Oktober 2005 kembali terjadi pengeboman kedua kafe di Jimbaran, yakni kafe 

Nyoman dan kafe Menega. (http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-

976-1346245342-08) 

Kawasan pariwisata Pantai Kuta dimulai dari ketersediaan akomodasi bagi 

wisatawan yang terkonsentrasi di sepanjang pantai Kuta yang merupakan objek 

wisata utama. Jumlah akomodasi yang terdapat di kecamatan Kuta 328 unit, 

yang terdiri dari hotel berbintang 57 hotel, hotel melati 233 dan pondok wisata 

38. Posisi dari sebuah hotel tergantung pada lokasi pasar, dan seharusnya hotel 

terletak di dalam atau di sekitar pusat wisata. Pada awalnya, fasilitas akomodasi 

berupa home stay (rumah-rumah penduduk sebagai akomodasi wisata), yang 

berada di sebelah timur Pantai Kuta. Lokasi hotel berbintang di Kuta, 
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terkonsentrasi di bagian barat, sekitar objek wisata utama yaitu sepanjang pantai 

Kuta, pantai Legian, pantai Seminyak dan pantai Tuban. Sebaran hotel 

berbintang cendererung linier sepanjang jalan utama tepian pantai. Lokasi hotel 

melati dan pondok wisata tersebar ke arah timur menjauhi pantai dan lokasinya 

tersebar diantara perumahan penduduk. Sebaran hotel melati dan pondok wisata 

cenderung mengelompok di koridor jalan lingkungan, terutama terkonsentrasi di 

Jl. Poppies I, Jl Poppies II dan Jl. Benesari (Susilowati, 2013:3). Kawasan ini 

dalam dua dekade terakhir telah berkembang dan penuh dengan kesibukan 

pariwisata serta menjadi pusat kehidupan malam yang utama di Bali. Pantai 

landai berpasir putih terbentang lebar dan memanjang dari Kuta memenuhi 

syarat untuk tujuan berbagai rekreasi pantai. 

2.3 Landasan Teori 

Dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penelitian 

karakteristik wisatawan backpacker dan dampaknya terhadap perkembangan 

ekonomi, sosial budaya dan akomodasi di dalam masyarakat, diperlukan berbagai 

teori yang ada relevansinya dengan penelitian. 

2.3.1  Teori Perencanaan Pengembangan Pariwisata berkelanjutan 

Perencanaan pariwisata berkaitan dengan penetapan kebijakan untuk 

mengantisipasi perubahan dalam sistem dan untuk mengkampanyekan 

pembangunan yang teratur sehingga dapat meningkatkan manfaat sosial ekonomi 

dan lingkungan.  

Murphy (1985:65) menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu urutan 

perintah operasional yang dirancang untuk mengarah pada tujuan utama 

yang hendak dicapai.  
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Menurut Baiquni dkk (2010:76), inti utama dari perencanaan pengembangan 

pariwisata harus dapat mempertimbangkan struktur masyarakat yang 

meliputi struktur sosial seperti tingkat pendidikan masyarakat, budaya 

masyarakat seperti agama, adat istiadat, keadaan ekonomi masyarakat (mata 

pencaharian, tingkat pendapatan), sehingga pengembangan pariwisata 

tersebut tidak menimbulkan permasalahan kesenjangan sosial ekonomi, 

degradasi budaya, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran yang 

dialami oleh masyarakat lokal sebagai akibat dominasi pendatang.  

 

Tahapan perencanaan pariwisata merupakan panduan agar supaya 

pengembangan pariwisata lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan 

untuk menghindari pariwisata yang unsustainable. Pariwisata yang unsustainable 

terjadi ketika pariwisata dikembangan secara intensif dan tidak diimbangi oleh 

peraturan untuk mengelola dampak aktivitas pariwisata. Dampak pariwisata yang 

tidak diimbangi oleh peraturan pemerintah dapat mengakibatkan pengembangan 

pariwisata tidak berlanjut atau unsustainable. 

Perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat diartikan 

bahwa pengembangan pariwisata merupakan urutan perintah operasional untuk 

mencapai suatu tujuan yang ditetapkan melalui peraturan oleh pengambil 

kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan 

yang terjadi karena intensitas pengembangan pariwisata. 

2.3.2 Teori Dampak Pariwisata 

Aktivitas dan sistem pariwisata dan komponennya berinteraksi dengan 

beragam lingkungan seperti ekonomi, sosial, budaya, fisik (alam dan bangunan 

fisik), teknologi, politik, dan sebagainya. Dampak ekonomi bagi destinasi wisata 

bisa berupa pendapatan dan penukaran mata uang asing, pendapatan berupa pajak, 

sumber mata pencaharian, penyerapan tenaga kerja, multplier-effect, pemanfaatan 



 
 

29 
 

fasilitas pariwisata bersama dengan masyarakat lokal, dan sebagainya. Dampak 

sosial budaya bisa berupa degradasi kesenian, konflik sosial, solidaritas sosial, 

konsumerisme, peniruan, dan sebagainya. Dampak terhadap lingkungan dan alam 

bisa berupa pengambilalihan lahan lindung atau konservasi untuk fasilitas 

paniwisata, penurunan kualitas lingkungan, dan sebagainya. 

Dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata oleh Pitana (2009:184) 

digolongkan menjadi 3 yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak 

lingkungan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1) Dampak Ekonomi Pariwisata 

Suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang 

sebagai konsumen sementara. Mereka datang ke daerah tersebut dalam 

jangka waktu tertentu, menggunakan sumber daya dan fasilitasnya dan 

biasanya mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan, dan kemudian 

meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke rumah atau negaranya. 

Jika wisatawan yang datang ke destinasi tersebut sangat banyak, 

mengeluarkan sebegitu banyak uang untuk membeli berbagai keperluan 

selama liburannya, tidak dapat dibantah bahwa hal itu akan berdampak 

pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung. Dampak ekonomi yang ditimbulkannya dapat bersifat positif 

maupun negatif.  

Cohen (1984:101) mengemukakan bahwa dampak pariwisata 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat 

dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu :  (1) dampak 

terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap pendapatan 

masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan kerja, (4) dampak 

terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi 
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manfaat/keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan control, 

(7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan (8) dampak 

terhadap pendapatan pemerintah. 

 

Pariwisata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi 

perekonomian dalam suatu negara yang dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Dampak positif pariwisata bagi ekonomi:  

a) Pendapatan dari pertukaran valuta asing 

b) Menyehatkan neraca perdangangan luar negeri 

c) Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata 

d) Sumber pendapatan pemerintah 

e) Penyerapan tenaga kerja 

f) Multiplier effects 

g) Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal 

 

Disamping dampak positif bagi perekonomian tersebut WTO dalam Pitana 

(2009: 188) mengidentifikasi dampak positifnya sebagai berikut: 

a) Meningkatkan permintaan akan produk pertanian lokal 

b) Memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang produktif 

c) Menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tipikal 

bagi suatu daerah atau negara. 

d) Meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan laut. 

e) Mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi 

baru 

f) Menghidari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas ekonomi 

g) Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah. 

h) Manajemen pengelolaan sumbe daya sebagai sumber pendapatan bagi 

otoritas lokal. 

(2) Dampak negatif pariwisata bagi ekonomi 

a) Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata 

b) Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah 

c) Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang 

diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap 

d) Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan tepat, 

meyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. 

e) Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. 

 

Menurut WTO (1980, dalam Pitana [2009: 192) dampak negatif pariwisata selain 

yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut: 
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a) Kelangkaan sumber bahan makanan 

b) Ketidakcocokan produklokal dengan permintaan pasar pariwisata 

c) Kelangkaan sumber energy dan bertambahnya biaya pengelolaan limbah. 

 

2) Dampak Sosial Budaya 

Masyarakat dan kebudayannya cenderung mengalami perubahan yang  

diakibatkan oleh keberadaan pariwisata di suatu kawasan. Dampak pariwisata 

terhadap kehidupan sosial budaya didokumentasikan dengan sangat baik oleh 

Smith (1977:59) yang pada intinya ingin menjawab tiga pertanyaan pokok, 

yaitu: (1) bagaimana karakteristik interaksi antara wisatawan dengan 

masyarakat lokal (host-guest); (2) bagaimana proses pariwisata dapat 

mengubah masyarakat dan budaya masyarakat tuan rumah, dan; (3) apakah 

perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi tuan rumah. Ahli 

lain yang menaruh perhatian mengenai dampak pariwisata terhadap sosial 

budaya adalah Butcher (2003:55), yang menyoroti interaksi pariwisata 

dengan masyarakat lokal, khususnya dan sisi perubahan moral. Hal ini diduga 

karena sifat wisatawan yang „terlalu bebas‟ dalam berperilaku di daerah 

tujuan wisata. 

Tidak seperti beberapa penelitian dampak pariwisata pada sektor 

ekonomi tuan rumah yang cenderung berakibat positif, penelitian terhadap 

dampak pariwisata pada sisi sosial budaya cenderung memberikan hasil yang 

kontradiktif. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kondisi dan 

tempat tertentu pariwisatá menimbulkan dampak positif bagi kondisi sosial 

budaya (Diarta, 2006 dan Pitana, 2002). Secara teoritis, Cohen (1984:101) 
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mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata dalam sepuluh kelompok 

besar yaitu:  

(1)  Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat 

setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi 

atau ketergantungannya. 

(2)  Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat; 

(3) Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial. 

(4)  Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata; 

(5) Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat; 

(6) Dampak terhadap pola pembagian kerja; 

(7)  dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial; 

(8)  dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan; 

(9)  dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial; 

dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat. 

 

Pizam dan Milman (1984:69) mengklasifikasikan dampak sosial-

budaya pariwisata atas enam, yaitu: 

(1) dampak terhadap aspek demografis (jumlah penduduk, umur, peubahan 

piramida kependudukan), 

(2) dampak terhadap mata pencaharian (perubahan pekerjaan, distribusj 

pekerjaan), 

(3) dampak terhadap aspek budaya (tradisi, keagamaan, bahasa), 

(4) dampak terhadap transformasi norma (nilai, moral, peranan seks), 

(5) dampak terhadap modifikasi pola konsumsi (infrastruktur, komuditas), 

dan dampak terhadap lingkungan (polusi, kemacetan lalu lintas). 

 

Menurut Richardson dan flicker (2004: 129), dampak pariwisata terhadap 

kehidupan sosial budaya di daerah tujuan wisata anatar lain adalah: 

(1) dampak terhadap struktur populasi 

(2) transformasi struktur mata pencaharian 

(3) tranformasi tata nilai : efek peniruan (demonstration effect), 

marginalisasi, komodifikasi kebudayaan. 

(4) Dampak pada kehidupan sehari-hari 

(5) Kemacetan lalu lintas 

(6) Penggunaan infrastruktur berlebihan 

(7) Kehilangan kegunaan dan manfaat sosial tanah 

(8) Kehilangan manfaat dan usaha lain 

(9) Polusi desain arsitektur 

10) Kejahatan terhadap wisatawan 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh WTO (1980:12) menunjukkan terdapat 

beberapa dampak sosial budaya pariwisata yang dirasakan oleh komunitas 

lokal, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Dampak sosial : diferensiasi struktur sosial, modernisasi keluarga, 

memperluas wawasan dan cara pandang masyrakat terhadap dunia luar 

(2) Dampak budaya: berkembang atau hilangnya kebudayaan lokal, 

perlindungan atau perusakan terhadap cagar budaya, perlindungan atau 

perusakan kontur alam, perlindungan atau perusakan monumen bernilai 

sejarah, polusi terhadap keberadaan arsitektur tradisional. 

 

3) Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik 

Pentingnya lingkungan alam untuk mendukung suatu kawasan menjadi daerah 

tujuan atau objek wisata tidak terbantahkan lagi. Meskipun bukan faktor utama 

atau satu-satunya yang menarik wisatawan untuk berkunjung, tetapi faktor 

lingkungan dan alam mempunyai pengaruh signifikan bagi calon wisatawan 

mengapa memilih daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata. Di sisi lain, 

tidak dapat dipungkiri juga aktivitas pariwisata di suatu kawasan akan 

menimbulkan dampak terhadap alam dalam derajat tertentu. Hal inilah yang 

menjadi perhatian besar agar pembangunan pariwisata tidak berdampak negatif 

bagi lingkungan dan alam.  

Menurut Richardson dan Fluker (2004: 155-159), dampak pariwisata 

terhadap lingkungan di antaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Dampak dari penggunaan alat transportasi 

(2) Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata 

(3) Dampak dari pengoperasian industry pariwisata: perusakan habitat 

kehidupan liar, polusi dan pencemaran limbah lainnya 
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2.3.3 Teori Doxey  

Intensitas , tipe dan dampak pariwisata sangat tergantung dari kecepatan 

dan area yang dilingkupi oleh pembangunan pariwisata. Faktor ini juga 

memengaruhi bagaimana respon masyarakat lokal. Salah satu cara mengukur 

dampak pariwisata dapat diamati dengan irritation index (irridex) yang 

dikembangkan oleh Doxey (Richardson dan Fluker, 2004:135-136). Irridex 

merupakan indeks yang dapat dipakai untuk mengukur kecenderungan respon 

masyarakat terhadap perkembangan pariwisata. Menurut Doxey (ibid), seiring 

meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu kawasan maka penduduk kawasan 

tersebut akan bereaksi kepada wisatawan, melewati tahapan euphoria hingga 

antagonism. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Euphoria (Perasaan bangga rohani dan Jasmani) 

Masyarakat lokal mendukung pembangunan pariwisata dan mereka siap 

hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari dengan wisatawan. 

Umumnya masyarakat mengharapkan dan memperkirakan akan mendapatkan 

keuntungan dan pekerjaan baru yang akan didapat, peningkatan pendapatan, 

dan peningkatan nilai ekonomi property yang mereka miliki. Pada tahapan mi 

hanya sedikit warga yang menentang pariwisata. Tahapan ini cenderung 

terjadi ketika kondisi ekonomi lokal mengalami stagnasi dan pariwisata 

dipandang sebagai sektor yang menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi. 

Atau, adanya banyak pengangguran akibat penurunan aktivitas ekonomi lokal 

sehingga pariwisata dipandang dapat mengatasi masalah ini. Dukungan pada 

tahapan mi lebih terfokus pada sisi ekonomi dan kurang memperhitungkan 

dampak sosial budayanya. 

2) Apathy (Sikap acuh tak acuh) 

Akhirnya pertumbuhan industri pariwisata mulai mengalami penurunan. 

Pariwisata yang telah diterima sebagai sektor yang memacu pertumbuhan 

ekonomi kawasan tidak lagi dianggap segala-galanya. Struktur sosial kawasan 

mulai mengalami perubahan oleh kedatangan orang baru yang mencari 

pekerjaan, peranan keluarga mengalami perubahan karena anggota 

keluarganya bekerja di pariwisata. Keajaiban pariwisata untuk meningkatkan 

kondisi ekonomi masyarakat mulai tidak dapat dirasakan masyarakat secara 

keseluruhan tetapi hanya menguntungkan sebagian warga saja. Mulai tumbuh 

rasa apatis akan keberadaan pariwisata. 
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3) Annoyance (sikap terganggu/ terusik) 

Jika tahapan pengembangan pariwisata terus berlanjut, tahapan iritasi sosial 

mungkin terjadi. Saat ini perkembangan pariwisata mulai tidak lagi sesuai 

perencanaan awal dan mulai meluas ke area yang sensitif terhadap perubahan 

lingkungan. Masyarakat lokal harus mulai berbagi tempat rekreasi yang 

sebelumnya mereka miliki. Harga makanan naik lebih cepat daripada 

kenaikan pendapatan. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan objek wisata 

tidak lagi menarik sehingga kunjungan wisatawan menurun. Hal ini 

selanjutnya berakibat kelebihan fasilitas yang tersedia tetapi kekurangan 

wisatawan. Akibat akhirnya adalah penurunan aktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. Dalam tahapan iritasi ini dampak sosial dan lingkungan mulai 

mendapat perhatian. Masyarakat lokal mulai merasa kehilangan „tempat‟ 

tradisionalnya dan menyalahkan pariwisata atas hal itu. 

4) Antagonism/ Xenophobia (rasa benci/ pertentangan) 

Sejalan dengan semakin meningkatnya perasaan kehilangan „tempat‟ yang 

secara tradisional dipergunakan oleh rnasyarakat lokal, masyarakat 

menyalahkan wisatawan atas perubahan ini dibandingkan dengan 

pembangunan pariwisata yang tidak terencana dan tidak terkontrol dengan 

baik. Ada kecenderungan wisatawan yang datang selama masa euphoria telah 

digantikan oleh tipe wisatawan baru yang kurang menghargai kearifan lokal 

tetapi terfokus pada ketertarikan faktor fisik alam. Masyarakat lokal 

menunjukkan sifat antagonisme, misalnya melalui menulis surat kepada 

media massa lokal mengenai perilaku wisatawan. Jika tidak ada solusi 

masalah tersebut, mungkin saja masyarakat akan bertindak agresif dengan 

melakukan kejahatan. Apalagi, jika masyarakat menganggap keberadaan 

pariwisata sama sekali tidak memberi manfaat seperti penyerapan tenaga 

kerja lokal. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian ini meneliti mengenai karakteristik yang dimiliki oleh 

backpacker dan dampaknya terhadap perkembangan pariwisata di kawasan 

pariwisata Kuta-Bali. Tentunya dalam model penelitian harus dipaparkan 

mengenai konsep berfikir dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian 

sehingga dapat dibahas berdasarkan konsep dan teori yang ada. 

Model dalam penelitian ini mengambil lokasi di kawasan pariwisata Kuta. 

Kawasan ini dijadikan lokasi penelitian karena kawsan pariwisata Kuta sangat 

tersohor sampai ke pelosok negeri. Kawasan pariwisata Kuta banyak dikunjungi 
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wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional sehingga 

banyak akomodasi dan fasilitas yang disediakan di kawasan pariwisata Kuta untuk 

memenuhi permintaan dari wisatawan tersebut.  

Saat ini kawasan pariwisata Kuta terkenal sebagai daerah kantong 

wisatawan backpacker.  Banyak wisatawan backpacker yang membawa ransel 

besar berlalu lalang di kawasan pariwisata ini terutama di Jalan Popies. Hal itu 

dikarenakan wilayah ini dekat dengan pantai dan menyedikan akomodasi dan 

fasilitas yang murah yang dapat dijangkau oleh para backpacker. Wisatawan 

backpacker mempunyai karakteristik yang perlu diteliti sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah mengenai karakteristik sosio demografis, 

sosio geografis dan sosio psikografis wisatawan Backpacker yang ada di kawasan 

pariwisata Kuta. Tentu saja keberadaan wisatawan memberikan dampak terhadap 

pelaku wisata dan masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga perlu meneliti 

dampak wisatawan backpacker dilihat dari sisi sosio ekonomi, sosial budaya dan 

lingkungan di kawasan pariwisata Kuta. Kedua rumusan masalah tersebut dapat 

dipecahkan melalui konsep dan teori yang ada sehingga dapat dibahas secara 

sistematis dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan 

kawasan pariwisata Kuta. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai 

berikut. 
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Kawasan Pariwisata Kuta 

Wisatawan Backpacker 

Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik 

Konsep 

1) Karakteristik wisatawan 

2) Pengertian Backpacker 

3) Karakteristik wisatawan 

backpacker 

4) Jenis Backpacker  

5) Respon masyarakat 

terhadap dampak 

pariwisata 

6) Kawasan Pariwisata 

Pantai Kuta 

Rumusan masalah 

1) Karakteristik sosio demografis, sosio 

geografis dan sosio psikografis 

wisatawan Backpacker yang ada di 

kawasan pariwisata Kuta 

2) Dampak Perngembangan wisatawan 

backpacker terhadap perkembangan 

pariwisata dari segi sosio ekonomis, 

sosial budaya dan lingkungan di 

kawasan pariwisata Kuta Bali 

Teori 

1) Teori Perencanaan 

Pengembangan pariwisata 

berkelanjutan 

2) Teori Dampak Pariwisata 

3) Teori Doxey 

Hasil Pembahasan 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Mardalis (2009: 26) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara mencatat, diteliti. Penelitian deskriptif dapat 

dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik 

(SulistyoBasuki, 2006: 110). Penelitian secara kuantitatif dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik wisatawan backpacker yang dihitung dengan 

menggunakan persentase. 

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2004:3) mengemukakan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Miles and Huberman (1994) dalam Basrowi (2002:2) metode kualitatif berusaha 

mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, 

masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, 

rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian 

penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui  dampak wisatawan backpacker 

mancanegara  terhadap perkembangan pariwisata di Kuta Bali. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah Kuta Kabupaten Badung karena 

merupakan kantong-kantong wisatawan Backpacke  di Bali. Untuk mempermudah 
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pencarian responden wisatawan backpacker maka lokasi ditetapkan di  beberapa 

lokasi yaitu akomodasi murah yang tersebar di Kuta yaitu sebagai berikut: 

1) Hostel Kayun 

Hostel Kayun beralamat di Jalan Patih Jelantik, Kuta Badung. dan dapat 

dijangkau dalam 5 menit berjalan kaki dari Jalan Legian dan 10 menit 

berjalan kaki dari Pantai Kuta. Kayun Hostel berjarak 5 menit berkendara 

dari Kuta Square dan 20 menit berkendara dari Bandara Internasional 

Ngurah Rai.  Hostel Kayun lokasinya dekat dengan Pantai Kuta dan 

Monumen Tragedi Kemanusiaan di Jalan Legian. Hostel Kayun dipilih 

sebagai lokasi penelitian karena Hostel Kayun secara khusus melayani 

wisatawan backpacker dan menjadi hostel favorit bagi wisatawan 

backpacker karena fasilitas dan pelayanan yang baik. 

2) Gemini Star Hotel 

Gemini Star Hotel beralamat di Jalan Legian Gang Poppies 2, Banjar 

Pering, Kuta. Gemini Star Hotel memiliki lokasi strategis, 10 menit jalan 

kaki dari Pantai Kuta. Gemini Star Hotel berjarak 200 meter dari 

Monumen Tragedi Kemanusiaan, dan 10 menit jalan kaki dari Beach Walk 

Shopping Mall. Bandara Internasional Ngurah Rai dapat dicapai dalam 25 

menit berkendara dari hotel. Gemini Satr Hotel dipilih menjadi lokasi 

penelitian dikarenakan Gemini Star Hotel sering melayani para wisatawan 

backpacker terutama wisatawan mancanegara 
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3) Mahendra Beach Inn 

 

Mahendra Beach Inn beralamat di Jalan Legian Gang Poppies 2, Banjar 

Pering, Kuta. Penginapan yang sangat strategis bisa dijangkau kurang 

lebih 30 menit dari Bandara Ngurah Rai serta 10 menit ke pantai kuta. 

dan 5 menit ke Monumen Kemanusiaan. Mahendara Beach Inn dipilih 

menjadi lokasi penelitian dikarenakan hotel ini menjadi akomodasi pilihan 

bagi wisatawan backpacker terutama wisatawan mancanegara. 

4) Ronta Bungalows 

 

Ronta Bungalows terletak di jalan Legian Gang Popies 1, Kuta, Bali. Dari 

Bandara Internasional Ngurah Rai bisa sampai di losmen murah ini dalam 

waktu 20 menit dengan menggunakan taksi atau angkutan umum dan 5 

menit ke Monumen Kemanusiaan. Ronta Bungalows dijadikan pilihan 

sebgai lokasi penelitian dikarenakan Ronta Bungalows merupakan 

akomodasi yang murah dengan fasilitas yang nyaman sehingga menjadi 

pilihan bagi wisatawan backpacker  untuk menginap.  

5) Losmen Arthawan 

Losmen Arthawan terletak di Jalan Jalan Legian Gang Poppies 2, Kuta-

Bali. Penginapan yang sangat strategis bisa dijangkau kurang lebih 30 

menit dari bandara ngurah rai serta 10 menit ke pantai kuta dan 5 menit ke 

Monumen Kemanusiaan. Losmen Arthawan dijadikan lokasi penelitian 

dikarenakan losmen ini sering menjadi pilihan bagi wisatawan backpacker 

yang menginap karena murah dan mempunyai fasilitas yang nyaman. 

Peta  lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 
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Sumber: www.google.co.id/maps/place/Bali 

 

Gambar 3.1   

Peta Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih lima bulan terhitung mulai 

minggu kedua bulan Nopember 2014 sampai minggu kedua bulan April 2015. 
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Berdasarkan observasi waktu ini dipilih dikarenakan bulan ini biasanya banyak 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai karakteristik wisatawan backpacker 

mancanegara dan dampaknya terhadap perkembangan pariwisata di kawasan 

pariwisata Kuta Bali. Ruang lingkup penelitian mengenai karakteristik wisatawan 

backpacker adalah dilihat dari karakteristik sosio demografis, sosio geografis dan 

sosio psikografis. Karakteristik sosio demografis mencakup umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Karakteristik sosio geografis 

mencakup negara asal wisatawan. Sosio psikografis mencakup jumlah orang yang 

diajak wisatwan backpacker melakukan perjalanan ke Bali, waktu yang 

dihabiskan untuk mengunjungi Bali, transportasi yang digunakan untuk 

melakukan perjalanan di Bali, destinasi pariwisata  yang direncanakan untuk 

dikunjungi setelah di Bali, destinasi yang dikunjungi selain di Bali, lama waktu 

berada di Bali, tujuan yang dekat dengan Bali, tipe akomodasi yang dipergunakan, 

tempat makan yang selalu dikunjungi, cara mengetahui informasi mengenai Bali, 

aktivitas favorit yang dilakukan selama di Bali. 

Dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap perkembangan 

pariwisata mencakup dampak sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 

Dampak sosial ekonomi mencakup penciptaan lapangan kerja serta dampak 

terhadap pendapatan oleh masyarakat ataupun pengelola bisnis. Dampak sosial 

meliputi interaksi antara wisatawan backpacker dengan masyarakat lokal, dampak 

terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat, dampak terhadap transformasi 
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tatanan nilai adat istiadat dalam masyarakat, dampak terhadap pola tingkah laku 

masyarakat sekitar, dan dampak terhadap gaya hidup tradisional masyarakat, nilai 

yang diadopsi oleh masyarakat lokal mengenai keberadaan backpacker, 

pelanggaran terhadap tradisi atau nilai lokal yang dilanggar oleh wisatawan 

backpacker. sedangkan mengenai dampak lingkungan yaitu mengenai dampak 

perubahan lingkungan dan dampak mengenai perkembangan akomodasi murah. 

3.4 Penentuan Sumber Data 

3.4.1 Penentuan sampel penelitian 

1)  Sampel penelitian analisis deskriptif kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan metode Accidental sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

sehingga responden yang didapatkan dapat memberikan informasi yang tepat 

dalam penelitian. Peneliti menggunakan sampling ini yaitu untuk menentukan 

sampel backpacker. 

Penelitian ini menggunakan tabel penentuan sampel dari populasi tertentu 

yang dikembangkan dari Isaac dan Michael (Sugiyono, 2009), untuk tingkat 

kesalahan 1 persen, 5 persen dan 10 persen. Jumlah populasi pada penelitian ini 

diasumsikan tidak terhingga (∞) karena jumlah wisatawan backpacker tidak 

diketahui dan bergerak terus menerus sesuai dengan waktu kunjungan, 

sehingga berdasarkan pada Lampiran 6, apabila jumlah populasi (N) tidak 
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terhingga (∞) dengan taraf kesalahan 10 persen maka jumlah sampel (n) yang 

diambil adalah sebesar 272 orang. 

2) Sampel penelitian analisis deskriptif kualitatif 

Penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). 

Purposive sampling dilakukan untuk mendapatkan sampel dari pelaku wisata 

yaitu masyarakat lokal serta pengelola usaha di bidang penginapan, tempat 

makan serta sarana transportasi lebih kurang selama 2 tahun terakhir. 

Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak perlu terlalu banyak 

karena tujuannya adalah untuk menganalisis lebih mendalam mengenai sebuah 

fenomena atau kejadian.  Tidak ada patokan khusus jumlah sampel untuk 

penelitian kualitatif. Selain karena metode pengumpulan datanya yang 

menggunakan observasi, wawancara, dan diskusi yang tentu saja memerlukan 

waktu yang panjang sehingga tidak dimungkinkan untuk mengambil sampel 

yang terlalu banyak sehingga sampel penelitian hanya diambil berkisar 3-5 

orang pelaku wisata (tokoh masyarakat, pengusaha atau pekerja di industri 

pariwisata dan masyarakat lokal). 

3.4.2 Jenis data 

1) Data Kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif atau keterangan yang 

menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik wisatawan 

Backpacker  mancanegara serta dampaknya terhadap perkembangan 

pariwisata. 
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2) Data kuantitatif adalah data yang diperoleh berupa angka-angka yang 

disusun dan diinterpretasikan seperti data jumlah wisatawan mancanegara 

yang datang ke Bali. 

3.4.3 Sumber data 

1)  Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara 

dikumpulkan langsung dan responden yang telah ditentukan. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah jawaban kuesioner dari responden yaitu 

wisatawan Backpacker  dan pelaku pariwisata 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang merupakan hasil orang atau 

instansi lain dalam bentuk publikasi. Data tersebut meliputi segala data 

mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. 

3.4.4 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Obeservasi, Angket, wawancara dan studi dokumentasi. 

1) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui secara jelas 

aktivitas, perilaku, lingkungan, dan lokasi penelitian. Observasi dilakukan 

untuk mendapatkan lokasi yang tepat dalam melakukan penelitian. 

2) Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan kuesioner kepada responden dengan menggunakan instrument 

berupa kuesioner terstruktur. Teknik ini untuk mengetahui karakteristik 
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wisatawan backpacker mancanegara serta mengetahui tanggapan 

masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari kedatangan 

wisatawan backpacker. 

3) Teknik wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti dengan melakukan 

wawancara langsung dengan responden. Wawancara bisa dilakukan secara 

terstruktur dan tatap muka. Wawancara dilakukan dengan sumber-sumber 

yang dapat memberi penjelasan mengenai dampak dari adanya backpacker 

yaitu perwakilan dari pelaku usaha, pengelola akomodasi, masyarakat 

lokal dan tokoh masyarakat. 

4) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengambil gambar/ foto obyek dan kegiatan yang berhubungan dengan 

penelitian seperti foto backpacker, foto hostel Kayun, Mahendra beach 

inn, Gemini Star Hotel,Losmen Arthawan dan Ronta Bungalows. 

3.5  Dimensi Penelitian 

Dimensi penelitian adalah mengenai karakteristik wisatawan. 

Karakteristik wisatawan mencakup karakteristik sosio demografis, karakteristik 

sosio geografis dan karakteristik sosio psikografis. Karakteristik sosio demografis 

mencakup umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. 

Karakteristik sosio geografis mencakup negara asa wisatawan dan karakteristik 

sosio psikografis mencakup jumlah orang yang diajak oleh wisatawan backpacker 

melakukan perjalanan ke Bali, waktu yang dihabiskan untuk mengunjungi Bali, 

transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan di Bali, destinasi 
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pariwisata  yang direncanakan untuk dikunjungi setelah di Bali, destinasi yang 

dikunjungi selain di Bali, lama waktu berada di Bali, tujuan yang dekat dengan 

Bali, tipe akomodasi yang dipergunakan, tempat makan yang selalu dikunjungi, 

cara mengetahui informasi mengenai Bali, aktivitas favorit yang dilakukan selama 

di Bali. 

Dimensi penelitian selanjutnya adalah dampak perkembangan pariwisata. 

Dampak perkembangan pariwisata mencakup dampak sosial ekonomi, dampak 

sosial sosial budaya dan dampak lingkungan. Dampak sosial ekonomi mencakup 

penciptaan lapangan kerja serta dampak terhadap pendapatan oleh masyarakat 

ataupun pengelola bisnis.  Dampak sosial budaya mencakup interaksi antara 

wisatawan backpacker dengan masyarakat lokal, dampak terhadap perubahan 

mata pencaharian masyarakat, dampak terhadap transformasi tatanan nilai adat 

istiadat dalam masyarakat, dampak terhadap pola tingkah laku masyarakat sekitar, 

dan dampak terhadap gaya hidup tradisional masyarakat, nilai yang diadopsi oleh 

masyarakat lokal mengenai keberadaan backpacker, pelanggaran terhadap tradisi 

atau nilai lokal yang dilanggar oleh wisatawan backpacker.  Dampak lingkungan 

mencakup dampak perubahan lingkungan dan dampak mengenai perkembangan 

akomodasi murah di Kawasan Pariwisata Kuta. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data 

adalah kuesioner, pedoman wawancara dan panduan pengamatan. Kuesioner 

digunakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumya untuk dijawab oleh responden secara tertulis.  
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Pedoman wawancara digunakan saat dilakukan wawancara sehingga 

pertanyaan lebih terfokus. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur dimana pertanyaan yang ditulis telah dilengkapi dengan alternative 

jawaban sehingga jawaban yang diberikan responden tidak melebar.  

Panduan pengamatan digunakan saat melakukan observasi di lapangan 

sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Dalam 

observasi juga diperlukan kamera untuk mengambil gambar-gambar sehingga 

dapat menunjang penyajian informasi. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif Kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif adalah 

analisis data dengan cara mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih 

mudah dipahami dan diinterpretasikan (Zikmund, 2000:436). Adapun teknik 

analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1) Analisis deskriptif kuantitatif 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis 

dengan pendekatan kuantitatif, analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan 

dengan angka, baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun 

penghitungan. Data yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah 

dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna data 

tersebut. Sajian data kuantitatif sebagai hasil analisis kuantitatif dapat berupa 

angka-angka maupun gambar-gambar grafik yaitu karakteristik wisatawan 

backpacker mancanegara dengan menggunakan persentase.  
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2) Analisis deskriptif kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau 

interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan 

bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Analisis kualitif 

mengenai dampak kedatangan wisatawan backpacker terhadap pekembangan 

kawasan pariwisata Kuta.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Letak Geografis Kuta 

Kuta  adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Badung, Bali, 

Indonesia yang memiliki luas 17,52 km² dan memiliki batas wilayah sebelah utara 

yaitu Kelurahan Legian, sebelah selatan yaitu kelurahan Tuban, Sebelah barat 

yaitu Samudera Indonesia dan sebelah timur yaitu Desa Pemogan. Secara 

astronomi terletak 8°25′23″ Lintang Selatan dan 115°14′55″” Bujur Timur (Data 

Monografi Desa dan Kelurahan Kuta, 2013). 

Kecamatan Kuta pada Tahun 2002, secara definitif dibagi menjadi tiga 

yaitu, Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Kecamatan Kuta Selatan 

adalah kecamatan di Kabupaten Badung yang terdiri atas Pecatu, Ungasan, Kutuh, 

Benoa, Tanjung Benoa dan Jimbaran. Sementara Kuta Utara adalah Kecamatan di 

Kabupaten Badung yang terdiri atas 6 Kelurahan / desa yaitu : Desa Kerobokan 

Kelod, Desa Kerobokan, Desa Kerobokan Kaja, Desa Tibu Beneng, Desa Cangu 

dan Desa Dalung. wilayah ini memiliki salah satu tempat 

tujuan pariwisata di Indonesia yang terkenal hingga ke manca negara, yaitu Pantai 

Kuta, terutama bagi penggemar selancar. Selain itu, kawasan ini juga penuh 

dengan berbagai hotel berbintang, restoran, villa, mall, dan sebagainya. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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Sumber: www.google.co.id/maps/place/Bali 

 

Gambar 4.1  

Wilayah Kecamatan Kuta 

 

4.2  Perkembangan Kawasan Wisata Kuta 

Kuta merupakan salah satu kawasan di Pulau Bali yang namanya cukup 

dikenal oleh wisatawan di seluruh dunia khususnya bagi wisatawan. Kuta sudah 

dikenal sebagai daerah wisata semenjak pariwisata mulai berkembang di Bali. 

Kuta yang dulunya adalah desa nelayan mengalami perkembangan yang sangat 

pesat sejak wisatawan tertarik akan keindahan Pantai Kuta yang berpasir putih, 

dengan deburan ombak yang sangat memukau, dan memiliki pemandangan 

matahari terbenam yang sangat indah. 

Lasmini (2014:41) menjabarkan perkembangan kawasan Kuta mulai dikenal 

oleh kalangan wisatawan Eropa sehingga pada tahun 1970  kawasan ini 

berkembang sebagai koloni hippies, yaitu wisatawan backpackers yang datang 
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dari seluruh belahan dunia dengan membawa gaya hidup bebas. Kedekatan 

wilayah Australia dengan Indonesia menyebabkan tahun 1980, kawasan ini 

berkembang menjadi kawasan khusus untuk wisatawan Australia yang berselancar 

serta sarana akomodasi dari hotel berbintang sampai dengan hotel melati mulai 

berkembang di kawasan ini. Semakin terkenalnya wilayah Kuta sebagai objek 

wisata pantai sehingga pada tahun 1990, kawasan ini semakin mengalami 

booming wisatawan dilihat berdasarkan jumlah ribuan kamar yang selalu penuh 

dan penduduk mulai mengubah bagian depan rumahnya menjadi art shop yang 

menjual bikini dan baju berlengan buntung dengan harga murah.  

Pada tahun 2002, kawasan ini mengalami musibah pengeboman di Sari 

Club dan Paddy‟s yang dilakukan oleh kelompok teroris pada 12 Oktober 2002 

yang mengakibatkan kurang lebih 200 orang meninggal dunia yang membuat 

Kuta sebagai kawasan wisata menjadi sepi akibat berlakunya Travel Warning dari 

negara yang warganegaranya menjadi korban termasuk Australia. Musibah pun 

terulang yaitu pada 1 Oktober 2005 terjadi pengeboman kedua kafe di Jimbaran, 

yakni kafe Nyoman dan kafe Menega.   

Dalam perkembangannya, Pantai Kuta semakin menarik kunjungan 

berbagai karakteristik wisatawan dari berbagai belahan dunia yaitu wisatawan 

yang berkunjung ke Pantai Kuta merupakan wisatawan ras caucasion yang berasal 

dari Eropa, Amerika, dan Australia. Wisatawan yang berkunjung dengan tujuan 

melakukan kegiatan olahraga di antaranya berselancar, berjemur, dan berenang. 

Untuk memudahkan aktivitas wisatawa maka kebanyakan wisatawan yang 

berkunjung menggunakan kendaraan beroda dua dan kendaraan beroda empat 
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yang berasal dari tempat penyewaan. Wisatawan yang berkunjung bersama teman 

atau keluarga sebanyak dua sampai empat orang dan lama tinggal wisatawan di 

kawasan Kuta ± 7 hari. 

Sebagai salah satu kawasan wisata favorit berdasarkan karakteristik 

wisatawan, Kuta menyediakan berbagai pilihan jenis akomodasi hotel, cottage, 

inn, bungalow, dan sebagainya yang tersebar di sepanjang pantai, pusat-pusat 

perbelanjaan, di kawasan hiburan malam, seperti pub, bar, diskotek sampai 

dengan di pelosok gang di area permukiman penduduk lokal. Selain menyediakan 

berbagai jenis akomodasi, Kuta juga menyediakan berbagai sarana pendukung 

untuk wisatawan, yang dibangun di area ini mulai dari pusat hiburan, pusat 

perbelanjaan, pasar seni lokal, tempat penyewaan kendaraan, toko-toko cendera 

mata, dan sebagainya.  

4.3 Keadaan Akomodasi dan Fasilitas Pariwisata 

Pariwisata di kecamatan Kuta dimulai dari ketersediaan akomodasi bagi 

wisatawan yang terkonsentrasi di sepanjang pantai Kuta yang merupakan objek 

wisata utama. Pantai Kuta merupakan objek wisata utama yang menyediakan 

akomodasi bagi wisatawan yang keberadaannya terkonsentrasi di sepanjang pantai 

tersebut.  

Prasarana hiburan dan wisata yang tersebar di kawasan Kuta terdiri dari 

hotel berbintang sampai dengan hotel melati yang terdiri dari :Hotel bintang 5: 3 

buah, Hotel bintang 4: 14 buah, Hotel bintang 3: 7 buah, hotel bintang 2: 6 buah, 

hotel bintang 1: 2 buah, hotel melati: 124 buah. Sara hiburan juga terdapat 

diskotik yaitu sebanyak 4 buah, Bilyar sebanyak 1 buah, dan tempat karoke 
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sebanyak 11 buah. Fasilitas lainnya seperti  museum sebanyak 1 buah, restoran 

sebanyak 114 buah dan bioskop sebanyak  2 buah (Profil Desa dan Kelurahan 

Kuta, 2009) 

Fasilitas akomodasi berupa home stay (rumah-rumah penduduk sebagai 

akomodasi wisata), berada di sebelah timur Pantai Kuta, yang sekarang dikenal 

dengan Jl. Benesari, Jl. Poppies I, Jl. Poppies II dan Jl. Pantai Kuta. Bangunan 

fasilitas wisata di Kecamatan Kuta berkembang ke arah utara (Pantai Legian dan 

Pantai Seminyak), ke timur (Jl. Raya Legian) dan selatan (Pantai Tuban dan 

Pantai Kedonganan). Kawasan ini dalam dua dekade terakhir telah berkembang 

dan penuh dengan kesibukan pariwisata serta menjadi pusat kehidupan malam 

yang utama di Bali. Pantai landai berpasir putih terbentang lebar dan memanjang 

dari Kuta hingga Seminyak memenuhi syarat untuk tujuan berbagai rekreasi 

pantai. 

Penggunaan ruang Kawasan Kuta-Bali terbagi menjadi 3 region (1) region 

hotel berbintang, yang terletak dibagian barat, sebaran hotel cenderung linier 

sepanjang garis pantai; (2) region hotel melati dan pondok wisata tersebar ke arah 

timur menjauhi pantai dan lokasinya tersebar diantara perumahan penduduk; (3) 

region perbelanjaan, cenderung disepanjang jalan lokal dan mengelompok 

diantara usaha sejenis (Susilowati et al., 2013). 

Region hotel berbintang biasanya digunakan  kalangan kelas wisatawan 

elite. Hotel berbintang di  Kecamatan Kuta berjumlah 57 Hotel (Susilowat et al. 

2013). Lokasi hotel berbintang di Kuta, terkonsentrasi di bagian barat, sekitar 

objek wisata utama yaitu sepanjang pantai Kuta, pantai Legian, pantai Seminyak 
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dan pantai Tuban. Sebaran hotel berbintang cendererung linier sepanjang jalan 

utama tepian pantai.  

Region hotel melati dan pondok wisata biasanya digunakan kelas 

wisatawan backpacker . Lokasi hotel melati dan pondok wisata tersebar di Timur 

menjauhi pantai dan lokasinya tersebar diantara perumahan penduduk. Sebaran 

hotel melati dan pondok wisata cenderung mengelompok di koridor jalan 

lingkungan, terutama terkonsentrasi di Jl. Poppies I, Jl. Poppies II dan Jl. 

Benesari. 

Restoran merupakan fasilitas kedua yang paling sering digunakan oleh 

wisatawan setelah fasilitas akomodasi (Ashworth dan Tunbridge, 2002). 

Wisatawan dalam memilih sebuah restoran dapat berdasarkan pada menu atau 

pelayanan spesifik yang mereka tawarkan dan lokasi fasilitas restoran tersebut, 

bahkan seringkali wisatan memilih fasilitas konsumsi karena keterkaitan dengan 

fasilitas wisata lainnya (Smith, 2002). 

Fasilitas konsumsi barang dan jasa memiliki dua karakteristik lokasi yang 

sangat penting yaitu kecenderungan mengelompok diantara usaha sejenis disatu 

wilayah ataupun ruas jalan dan kecenderungan untuk berada di lokasi yang sama 

dengan fasilitas wisata yang lain termasuk hotel yang juga menawarkan restoran 

untuk umum. Restoran-restoran dan hotel-hotel di Kecamatan Kuta menawarkan 

berbagai menu internasional dan menu Indonesia yang dapat menjadi pilihan guna 

memenuhi selera masing-masing, baik wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara.  
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Jumlah restoran di Kecamatan Kuta 498 restoran, yang terdiri dari 

masakan daerah 4 restoran, masakan Indonesia 169 restoran, masakan non 

Indonesia 325 restoran. Sebaran lokasi restoran berada di koridor jalan utama dan 

lokasinya mengelompok dalam kelompok kecil diantara fasilitas belanja maupun 

di sekitar fasilitas akomodasi. Restoran masakan non Indonesia tersebar linier 

mengikuti pola jaringan yang berfungsi sebagai jalur-jalur perbelanjaan.  

Jumlah fasilitas belanja yang ada di Kecamatan Kuta 1907 unit, terdiri dari 

919 unit penjualan kerajinan dan 988 unit penjualan pakaian. Sebaran fasilitas 

belanja cenderung disepanjang jalan dan mengelompok diantara usaha sejenis. 

Lokasi belanja barang pakaian relatif sama dengan lokasi kerajinan. 

4.4 Akomodasi yang Menjadi Sumber Penelitian 

1) Hostel Kayun 

Hostel Kayun beralamat di Jalan Patih Jelantik Kuta. Kayun Hostel 

merupakan akomodasi yang di kelilingi oleh klub, bar, toko-toko dan Pantai Kuta 

yang semuanya berada dalam radius 500 Meter. Hostel Kayun adalah hostel baru 

yang bersih yang dirancang sesuai dengan keinginan wisatawan. Hostel Kayun 

dijadikan lokasi penelitian dikarenakan hostel ini memang khusus melayani 

wisatawan backpacker. Fasilitas yang nyaman dan harga yang terjangkau memang 

menjadi akomodasi yang paling dicari oleh wisatawan backpacker. 

Fasilitas yang disediakan di Hostel Kayun adalah free Wi-Fi, 24 jam 

untuk keamanan dan penerimaan tamu, staff yang dapat berbahasa inggris, 

pesanan untuk tour, café, sarapan gratis, Air conditioning di setiap kamar, kolam 



 
 

57 
 

renang dan lainnya. Fitur keamanan dijamin 24 jam dengan CCTV, akses ruangan 

dengan kunci kartu dan peralatan keselamatan kebakaran. 

Hostel Kayun mempunyai beberapa tipe kamar sesuai dengan tipe 

pengunjung yaitu :10  kamar tidur khusus wanita yang aman dan luas yang 

didesain khusus untuk wanita, 16  Kamar tidur sebagai asrama campuran yang 

dirancang agar terlihat lebih ramping dan lebih privasi, 2 kamar Twin pribadi 

yang masing-masing dilengkapi dengan dua single bed, Safety box, kamar mandi, 

TV LCD, dan handuk mandi, 12 Kamar pribadi masing-masing dengan tempat 

tidur berukuran queen, Safety box, kamar mandi, TV LCD dan handuk, 5 kamar 

deluxe double, dengan kamar yang ruangannya berukuran lebih besar, tempat 

tidur queen-sized,  Safety box, kamar mandi, TV LCD dan handuk mandi, 1 kamar 

ekstra besar dengan tempat tidur berukuran besar, Safety box, kulkas, kamar 

mandi, TV LCD,  dan handuk mandi. Secara visual Hostel Kayun disajikan pada 

Gambar 4.2 berikut. 

 

Gambar 4.2 

 Hostel Kayun 
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2)  Gemini Star Hotel 

Gemini Star Hotel beralamat di Jalan Legian Gang Poppies 2, Banjar 

Pengabetan, Kuta. Gemini Star Hotel dijadikan lokasi penelitian dikarenakan hotel 

ini memamng banyak melayani para wisatawan mancanegara terutama wisatawan 

backpacker.  Pengelola hotel juga menyatakan bahwa hotel ini sering melayani 

para wisatawan backpacker mancanegara. Hotel biasanya banyak dikunjungi oleh 

wisatawan backpacker pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Biasanya para 

wisatawan yang akan menginap akan booking kamar terlebih dahulu sebelum 

berkunjung karena di bulan-bulan tersebut sangat banyak tamu yang menginap 

bahkan kamar hampir penuh setiap harinya. 

Hotel ini menawarkan kolam renang outdoor dengan kursi berjemur, dan 

kamar-kamar dengan teras pribadi. Wi-Fi dapat diakses secara cuma-cuma di 

restoran hotel. Dilengkapi dengan meja dan lemari, masing-masing kamar 

menyediakan kipas penyejuk atau AC. Wisatawan yang berkunjung dapat 

menikmati pemandangan kolam renang dari teras pribadi. TV dan kulkas terdapat 

di kamar-kamar tertentu, sementara kamar mandi pribadi dengan shower tersedia 

di semua kamar. Hotel ini menyediakan sarapan prasmanan dan air mineral gratis 

setiap hari. Staf hotel dapat membantu dengan permintaan untuk layanan binatu 

dan penjemputan bandara dengan biaya tambahan. Berbagai masakan Indonesia, 

Cina, dan Barat disajikan di restoran, yang juga menawarkan layanan kamar. 

Harga kamar mulai dari Rp 200.000,-00 sampai Rp.250.000,- per malam. Secara 

visual Gemini Star Hotel disajikan pada Gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3  

Gemini Star Hotel 

3) Mahendra Beach Inn 

Mahendra Beach Inn beralamat di Jalan Legian Gang Poppies 2, Banjar 

Pengabetan, Kuta. Hotel ini dijadikan salah satu lokasi penelitian karena hotel ini 

memang terkenal di kalangan backpacker. Banyak wisatawan backpacker yang 

datang ke hotel ini terutama wisatawan mancanegara.  

Mahendra Beach Inn adalah salah satu penginapan murah di Kuta Bali 

yang terletak di pusat keramaian Kuta yang cocok untuk para wisatawan yang 

ingin menikmati suasana Kuta karena dekat dengan klub, pub, restoran dan 

tentunya Pantai Kuta. Semua dapat diakses hanya dengan berjalan kaki saja. 

Disamping itu letaknya di pertengahan antara popiess 1 dan popiess 2 ini cukup 

ditempuh dengan 30 menit berkendaraan menuju Bandara Internasional Ngurah 

Rai serta 10 menit jalan kaki ke Pantai Kuta dan hanya 5 menit ke jalan Legian 

(monument Tragedi Kemanusiaan). Disamping terjangkau, penginapan murah di 

Kuta bali ini juga menyediakan fasilitas pada 20 kamar yaitu: Deluxe room yang 

terdiri dari 6 kamar dengan fasilitas: Air Conditioning, Gratis Sarapan, Gratis Wifi 
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Internet Access, LCD TV, Cool & Hot Water dengan harga kamar rata-rata Rp. 

250.000 per malam. Penawaran kamar yang lain adalah Standar room yang terdiri 

dari 4 kamar dengan fasilitas Air Conditioning, Gratis Sarapan, Gratis Wifi 

Internet Access, LCD TV. Mahendra Beach Inn juga menawarkan kamar dengan 

harga yang lebih terjangkau yaitu Fan room yang terdiri dari 10 kamar dengan 

fasilitas kipas angin, Gratis Sarapan, Gratis Wifi Internet Access, LCD TV, 

dengan harga kamar rata-rata Rp. 70.000-150.000 per malam.  

Selain itu Mahendra Beach Inn juga menyediakan fasiltas sewa mobil 

plus dengan sopirnya seharga Rp. 350.000 per 12 jam, Sewa Motor Rp. 50.000/ 

hari, paket Rafting Rp. 240.000/ 2 jam (14 Km)/ orang. Paket water sport di 

Tanjung Benoa dan melayani tamu dari Bandara ke Hotel serta paket Tour 

keliling Bali. Secara visual Mahendra Beach Inn disajikan pada Gambar 4.4 

berikut. 

 

Gambar 4.4  

Mahendra Beach Inn 
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4) Ronta Bungalows 

Ronta Bungalows beralamat di Jalan Legian Gang Poppies 2, Banjar 

Pengabetan, Kuta.  Ronta Bungalows. Tempat yang strategis, fasilitas yang 

nyaman dan harga yang murah menjadikan Rota Bungalows sebagai salah satu 

akomodasi yang paling diminati oleh para wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara. Hotel ini dijadikan referensi sejumlah blog yang menggemari 

wisata ala backpacker untuk dijadikan sebagai alternatif dalam memilih 

akomodasi yang murah di Kuta. 

Losmen ini terkenal dengan kamarnya yang bersih dan murah. Berlokasi 

di tempat yang sangat strategis, di Poppies Lane 2 yang menjadi lokasi utama para 

backpacker menginap di pulau dewata. Suasana yang nyaman dan tenang bisa 

anda dapatkan jika bermalam di losmen murah bali ini. Tamu  akan disuguhi 

keramahan yang hangat khas masyarakat Bali di losmen ini. Total sebanyak 26 

kamar disediakan oleh losmen ini.  

Ronta Bungalows menawarkan Superior Room yang terdiri dari 15 kamar 

dengan fasilitas seperti kamar mandi dalam dengan bak atau shower dan toiletries 

(sabun, sampo, pasta gigi) secara cuma-cuma, dan sarapan di pagi hari. Fasilitas 

lainnya adalah disediakan Free WiFi yang bisa diakses dimana saja, air 

conditioning  balkon dan teras. Para tamu juga dapat menikmati pemandangan 

kolam renang dari kamar. Ronta Bungalows melayani selama 24 jam, taman dan 

teras dan free parking dengan harga Rp. 300.000,00 per malam. Ronta Bungalows 

juga menawarkan Standar Room yang terdiri dari 11 kamar dengan fasilitas 

seperti kamar mandi dalam dengan bak atau shower dan toiletries (sabun, sampo, 

pasta gigi) secara gratis, dan sarapan di pagi hari. Fasilitas lainnya adalah 

http://content.rajakamar.com/poppies-lane-kuta-surga-penginapan-murah-di-bali/
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disediakan Free WiFi yang bisa diakses dimana saja, kipas angin  balkon dan teras 

dengan harga Rp. 190.000,00 per malam. Secara visual Ronta Bungalows 

disajikan pada Gambar 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5  

Ronta Bungalows 

 

5) Losmen Arthawan 

Losmen Arthawan yang berlokasi di Gang Poppies 2, Banjar Pengabetan, 

Kuta. Losmen Arthawan merupakan salah satu akomodasi dengan harga yang 

murah, fasilitas yang nyaman dan pelayanan yang ramah sehingga sering 

dijadikan referensi untuk para backpacker. 

Losmen ini kamarnya tidak dilengkapi TV tapi kamarnya terdapat kipas 

angin dan kamar mandi yang menyatu dengan kamar. Meski tidak ada TV, tapi 

losmen ini dikelilingi oleh toko-toko, restoran, dan bar yang berjejer sepanjang 

jalan Poppies Lane II. Harga single roomnya Rp.75.000 dan Rp.150.000 untuk 

double room. Secara visual Losmen Arthawan disajikan pada Gamhbar 4.6 

berikut. 
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Gambar 4.6 

Losmen Arthawan 
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BAB V 

 

KARAKTERISTIK WISATAWAN BACKPACKER MANCANEGARA 

 

5.1 Karakteristik Geografis Wisatawan Backpacker Mancanegara 

Karakteristik geografis wisatawan backpackers mancanegara yang 

berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta Bali dapat dilihat dari negara asal 

wisatawan. Berikut akan disajikan gambar presentase negara asal wisatawan 

backpackers mancanegara yang berkunjung kawasan pariwisata Kuta Bali. 

 

Gambar 5.1 

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Negara Asal, n= 272 

 

Berdasarkan Gambar 5.1 sebagian besar wisatawan backpacker berasal 

dari benua Eropa (59 persen/161 orang) yaitu terdiri dari negara Perancis (28 

Orang), Jerman (21 orang), Scotlandia (25 orang), Inggris (25 Orang), Swedia (20 

orang), Swedia (20 orang) Denmark (15 orang), Finlandia (12 Orang), Belanda (4 

Orang), Slovenia (1 Orang) dan negara di  Eropa lainnya (10 Orang). Ketertarikan 

bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan dengan cara backpacking sangat tinggi, 

hal ini didukung oleh kecintaan bangsa Eropa terhadap hal-hal yang berhubungan 
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dengan budaya, bangsa Eropa juga sangat menghargai budaya lokal (TFS, 

2011:48). 

Selain bangsa Eropa, wisatawan dari Benua Australia (19 persen/50 

orang), hal ini menunjukan wisatawan Australia memiliki ketertarikan yang cukup 

tinggi dalam melakukan perjalanan dengan cara backpacking ke Bali. Letak 

Australia yang dekat dengan Indonesia khususnya Bali mendukung keberadaan 

backpacker Australia di Bali. 

Negara di Benua Amerika (18 persen/50 orang) yaitu USA (29 Orang), 

Kanada (13 Orang), Peru (3 Orang) dan Mexico (5 Orang). Orang Amerika 

mempunyai sifat berpetualang dan ingin kebebasan sehingga memilih gaya 

backpacking  untuk menikmati perjalanan wisatanya. Selain itu Philipina (11 

Orang) juga mewakili benua Asia dalam hal melakukan backpacking.  

5.2  Karakteristik Sosio-Demografis Wisatawan Backpackers Mancanegara 

 

Karakteristik sosio-demografis wisatawan backpackers mancanegara 

yang berkunjung ke Bali dapat ditinjau dari usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan. Berikut akan disajikan grafik dan 

variable karakteristik sosio-demografis sesuai dengan hasil temuan di lapangan  

5.2.1  Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan usia 

Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan usia menunjukan 

wisatawan backpacker adalah berusia 17-22 tahun (24 persen/65 orang), , berusia 

berusia 29-34 tahun (27 persen/73 orang), 23-28 tahun (32 persen/88 orang) , 35-

39 Tahun (16 persen/44 orang) dan sisanya berusia >40 Tahun (4 persen/2orang). 

Backpackers pada umumnya berasal dari kalangan muda yang memiliki jiwa 
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petuualang dan rasa ingin tahu yang tinggiserta tidak ingin terikat dengan paket 

wisata tertentu yang memngekang kebebasan backpackers. Karakteristik 

wisatawan backpacker berdasarkan usia disajikan pada Gambar 5.2 

 

Gambar 5.2 

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan usia, n= 272 

 

5.2.2 Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan jenis kelamin 

menunjukan wisatawan backpacker yang berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta 

didominasi oleh kaum perempuan (52 persen/141 orang) dibandingkan dengan 

jumlah wisatawan backpackers laki-laki (48 persen/131 orang) dari keseluruhan 

responden yang diteliti. Jumlah wisatawan backpacker perempuan tinggi berarti 

perempuan juga memiliki minat yang tinggi dalam berwisata dengan gaya 

backpacker. Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan jenis kelamin 

disajikan pada Gambar 5.3 
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Gambar 5.3  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Jenis Kelamin, n= 272 

 

5.2.3  Karakteristik wisatawan backpackers berdasarkan tingkat pendidikan 

Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan tingkat pendidikan 

menunjukan bahwa lulusan S1 (38 persen/103 Orang), SMA/ Sederajat (28 

persen/76 orang), S2 (17 persen/45orang), Diploma (15 persen/42 orang), dan 

lain-lain (2 persen/6 orang). Data tersebut menunjukan bahwa backpackers  

mancanegara yang berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta adalah berpendidikan.  

Dilihat dari sudut pandang pendidikan, backpacker yang berkunjung ke 

kawasan pariwisata Kuta merupakan kaum terpelajar dan memiliki pendidikan. 

Keinginan para backpacker untuk melakukan wisata dengan cara backpacking 

didasarkan pada pada pengetahuan mengenai suatu daerah yang diperoleh dari 

sumber informasi yang dipercaya sehingga memunculkan keinginan untuk 

menjelajahi dengan cara yang berbeda dari jenis wisatawan pada umumnya 

(menggunakan paket wisata). Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong mereka 

untuk lebih cerdas memilih tempat wisata yang sesuai dengan keinginan para 
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backpackers tersebut. Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan tingkat 

pendidikan disajikan pada Gambar 5.4. 

 

Gambar 5.4  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Tingkat Pendidikan,  

n= 272 

 

 

5.2.4  Karakteristik wisatawan backpackers berdasarkan jenis pekerjaan 

Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan pekerjaan menunjukan 

bahwa backpacker mempunyai pekerjaan yang bervariasi yaitu : freelance (17 

persen/47 orang), pelajar (15 persen/42 orang), pebisnis (14 persen/37orang), 

pegawai pemerintahan (7 persen/19 orang), teknik (9 persen/23 orang), desainer 

(6 persen/16 orang), dan lainnya (32 persen/88 orang).  Hal ini berarti peminat 

berwisata dengan cara backpacker tidak hanya wisatawan yang mempunyai 

pekerjaan dengan waktu yang sangat luang tetapi juga diminati oeh wisatawan 

yang mempunyai keterikatan waktu dengan pekerjaan. Berwisata dengan cara 

backpacking akan memberikan keluasaan bagi backpacker untuk dapat 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan kesenangan yang 

diinginkannya karena backpacker tidak terikat dengan jadwal wisata yang 
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ditawarkan oleh agen-agen biro perjalanan. Karakteristik wisatawan backpacker 

berdasarkan pekerjaan disajikan pada Gambar 5.5. 

 

 

Gambar 5.5  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Jenis Pekerjaan, n= 272 

 

5.2.5 Karakteristik wisatawan backpackers berdasarkan tingkat 

pendapatan 

 

Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan tingkat pendapatan 

menunjukan wisatawan yang memiliki pendapatan  USD >2000-3000/bulan  (26 

persen/72 orang), pendapatan >3000-4000/bulan (24 persen/64orang), pendapatan 

lebih dari USD 4000/bulan (21 persen/58 orang), memiliki pendapatan USD 

>1000- 2000/bulan (16 persen/43 orang), dan memiliki pendapatan kurang dari 

USD 1000/bulan (13 persen/35 orang). Hal ini menunjukan bahwa wisatawan 

backpacker yang berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta Bali mempunyai variasi 

jumlah pendapatan per bulan. Hal ini juga menunjukan semua kalangan dapat 

melakukan perjalanan wisata dengan gaya backpackers. Karakteristik wisatawan 

backpacker berdasarkan tingkat pendapatan disajikan pada Gambar 5.6. 

Freelance
17%

Pelajar
15%

Pebisnis
14%

Pegawai 
pemerintaha

n
7%

Desainer
6%

Teknik
9%

Lainnya
32%

Pekerjaan



 
 

70 
 

 

Gambar 5.6  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Tingkat Pendapatan, 

n=272 

 

5.3 Karakteristik Sosio-Psikografis Wisatawan Backpackers Mancanegara 

 

Karakteristik psikografis membagi wisatawan ke dalam kelompok-

kelompok berdasarkan karakteristik personal. Wisatawan dalam kelompok 

demografis yang sama mungkin memiliki profil psikografis yang sangat berbeda 

(Smith, 1989). Beragamnya karakteristik dan latar belakang wisatawan 

menyebabkan keberagaman keinginan dan kebutuhan wisatawan akan suatu 

produk wisata. Penelitian terhadap aspek psikografis wisatawan penting dilakukan 

untuk dapat memberikan informasi mengenai alasan setiap kelompok 

mengunjungi objek wisata yang berbeda, berapa besar ukuran kelompok tersebut, 

pola pengeluaran setiap kelompok dan lain sebagainya. Lebih lanjut pengetahuan 

mengenai aspek piskografis wisatawan sangat diperlukan dalam merencanakan 

produk wisata yang sesuai dengan keinginan wisatawan backpacker. 

Karakteristik psikografis wisatawan backpackers mancanegara yang 

berkunjung ke Bali dapat dilihat dari beberapa dimensi seperti teman perjalanan, 

jumlah kunjungan, transportasi, objek wisata yang dikunjungi, lama tinggal, 
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akomodasi, destinasi yang dikunjungi selain Bali, pemilihan tempat makan, cara 

mengetahui Bali, aktivitas wisata, anggaran berwisata serta pola pengeluaran. 

Karakteristik sosio-psikografis wisatawan backpacker mancanegara yang 

berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta Bali adalah sebagai berikut. 

5.3.1 Destinasi yang dikunjungi selain Bali 

Backpacker yang berkunjung selain Bali menunjukan orang diantaranya 

Mengunjungi beberapa tempat di Indonesia seperti Gili Trawangan yang berada di 

Nusa Tenggara Barat (Lombok), NTT, Jawa, Labuan Bajo, Sumatera, Kalimantan 

Sulawesi dan Jakarta (43 persen/117 orang) mengunjung Asia seperti India, 

Thailand, Singapore, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam (26 persen/70 orang ). 

wisatawan yang hanya mengunjungi Bali sebanyak (17 persen/47 orang), 

mengunjung Australia  (7 persen/19 orang),. Serta wisatawan yang mengunjungi 

tempat lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Afrika dan Amerika (7 persen/19 

orang). Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan destinasi yang 

dikunjungi selain Bali disajikan pada Gambar 5.7. 

 

Gambar 5.7  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan destinasi yang dikunjungi 

selain Bali, n=272 
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5.3.2 Destinasi wisata di Bali yang akan dikunjungi 

 

Wisatawan backpacker yang berada di Kuta tidak hanya menikmati 

kawasan pariwisata Kuta tetapi juga berencana untuk mengunjungi destinasi 

wisata lain di Bali. Wisatawan backpacker  ingin mengunjungi daerah Bali di 

bagian Timur seperti objek wisata di Kabupaten Gianyar (Sukawati, Gianyar, 

Ubud, Tampaksiring), objek wisata di Kabupaten Karangasem (Candidasa, 

Padangbai, Tulamben dan Gunung Agung) dan Kabuapten Klungkung (Nusa 

Penida) (54 persen/146orang), wisatawan backpacker juga ingin mengunjungi 

Bali Bagian selatan (Seminyak, Sanur dan Nusa dua, Jimbaran) (29 persen/80 

orang), wisatawan backpacker ingin mengunjungi Bali Bagian Utara seperti Air 

Terjun Gitgit dan Lovina (10 persen/27 orang).  Wisatawan ingin mengunjungi 

Bali bagian Tengah yaitu Kintamani (4 persen/12 orang) dan yang ingin 

mengunjungi Bali bagian Barat yaitu Gilimanuk (2 persen/4 orang) dan yang 

ingin berkeliling Bali (1 persen/3 orang) 

Wisatawan lebih banyak menuju ke Bali Bagian Timur karena banyak 

objek wisata budaya yang ingin dinikmati oleh para Backpacker untuk menambah 

wawasan mengenai kesenian dan budaya Bali. Tidak hanya itu Bali Bagian Timur 

banyak mempunyai objek wisata yang menarik seperti Ubud, Candidasa, Gowa 

Lawah dan lain sebagainya. Bagian Bali selatan dikunjungi karena banyak objek 

wisata pantai yang digemari oleh wisatawan backpacker seperti surfing, 

snorkeling. 
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Wisatawan Backpacker Mancanegara yang Berkunjung Ke Kawasan 

Pariwisata Kuta Bali berdasarkan Destinasi yang ingin dikunjungi di Bali 

disajikan pada Gambar 5.8.  

 

 

Gambar 5.8  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Destinasi yang ingin 

dikunjungi di Bali, n=272 

 

5.3.3 Lama kunjungan di Bali 

 

Berdasarkan karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan lama 

kunjungan di Bali menunjukan bahwa sebagian besar lama berkunjung di Bali 

selama 8-15 hari (66 persen/181 orang), backpacker yang menikmati Bali yang 

kurang atau sama dengan 7 hari (32 persen/86 orang) dan backpacker yang 

menikmati Bali lebih dari 15 hari (2 persen/ 5 orang. Lamanya waktu wisatawan 

backpacker berkunjung ke Bali dipengaruhi oleh rute perjalanan yang panjang 

tentunya membutuhkan waktu yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk berada di suatu destinasi tertentu. Karakteristik wisatawan 

backpacker berdasakan lamanya waktu berkunjung disajikan pada Gambar 5.9. 
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Gambar 5.9  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Lama Berkunjung di Bali, 

n=272 

 

 

5.3.4 Sarana transportasi, akomodasi, tempat makan dan pola 

pengeluarannya 

 

Transportasi, akomodasi dan tempat makan merupakan hal yang paling 

penting dari wisatawan backpacker karena kebanyakan anggaran pengeluaran 

dihabiskan di sini. Adapun gambaran transportasi, akomodasi dan tempat makan 

yang paling banyak digunakan oleh backpacker  dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Wisatawan backpacker mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata 

Kuta lebih banyak memilih menggunakan sepeda motor (80 persen/217 orang) , 

menggunakan taksi dan bis (20 persen/ 55 orang). Penjelasan tersebut menunjukan 

backpacker mancanegara yang berkunjung ke Bali menggunakan sepeda motor 

dan transportasi umum seperti taxi dan bus sebagai sarana transportasi pilihan. 

Pemilihan motor sebagai alat transportasi favorit oleh backpacker dikarenakan 

motor mudah menjangkau daerah-daerah yang ada di Bali, lebih fleksibel dan 

ekonomis. Selain itu sepeda motor banyak disewakan masyarakat setempat bagi 
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wisatawan yang berkunjung dengan harga yang terjangkau. Keberadaan angkutan 

umum yang kurang memadai dan belum menjangkau banyak tempat juga menjadi 

faktor yang mendukung backpacker lebih banyak memilih motor sebagai sarana 

transportasi. Anggaran yang dikeluarkan untuk transportasi rata-rata sekitar 

Rp.934.559,00 per orang. Karakteristik wisatawan backpacker terhadap pemilihan 

sarana transportasi dapat dilihat pada Gambar 5.10 

 

Gambar 5.10  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Sarana Transportasi,  

n=272 

 

 

Akomodasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan oleh 

wisatawan backpacker. Pemilihan backpacker terhadap jenis akomodasi yang 

akan digunakan pada umumnya sesuai dengan budget yang telah backpacker 

rencanakan. Berdasarkan karakteristik  wisatawan backpacker mancanegara yang 

berkunjung ke Kawasan Wisata Kuta berdasarkan pemilihan akomodasi,  

wisatawan backpacker seluruhnya menginap di Hostel. 

Hostel/ Losmen menjadi akomodasi favorit bagi para backpacker 

dikarenakan harganya yang murah yaitu berkisar Rp. 75.000 – Rp. 250.000,- per 
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orang dan fasilitas yang tersedia di hostel memenuhi standar keperluan 

backpacker pada umumnya. Pemilihan Hostel/ Mostel/ Guesthouse/ Losmen  juga 

disebabkan oleh keinginan backpacker untuk dapat berinteraksi dengan 

masyarakat lokal dan berbagi informasi dengan sesama backpacker.  Anggaran 

yang dikeluarkan untuk akomodasi rata-rata sekitar Rp.142.737 / hari/ orang. 

Restoran merupakan salah satu fasilitas yang digunakan backpacker pada 

saat melakukan kegiatan wisata. Berdasarkan karakteristik  wisatawan backpacker 

mancanegara yang berkunjung ke Kawasan Wisata Kuta berdasarkan pemilihan 

tempat makan , wisatawan backpacker  lebih banyak makan di restoran lokal (58 

persen/ 157 orang), memilih makan di restoran atau  kafe  (37 persen/102 orang) 

dan memilih makan di warung (5 persen/13 orang). 

Backpacker sebagian besar suka makan di restoran lokal karena 

backpacker mempunyai keinginan untuk merasakan makanan lokal yang dimasak 

oleh orang lokal sehingga backpacker dapat mendalami perannya dalam 

kehidupan masyarakat setempat dan memperkaya pengalaman backpacker dalam 

berwisata serta meingkatkan rasa keingintahuan dari backpacker. Restoran lokal 

banyk terdapat di sepanjang koridor dan jalan-jalan lingkungan seperi di Jl.. Raya 

Tuban, Jl.. Poppies I, Jl.. Poppies II dan Jl. Benesari.  

Harga makanan lokal yang terjangkau berkisar antara Rp.25.000 –Rp. 

200.000 per makan dan mudah ditemukan di sekitar hostel. Anggaran yang 

dikeluarkan untuk makan rata-rata sekitar Rp.64.283/ makan/ orang Karakteristik 

wisatawan berdasarkan pemilihan tempat makan disajikan pada Gambar 5.11. 
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Gambar 5.11  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Pemilihan Tempat Makan, 

n=272 

 

5.3.5 Jumlah kunjungan ke Bali, teman perjalanan, sumber informasi dan 

aktivitas favorit. 
 

Berdasarkan karakteristik wisatawan backpacker  berdasarkan jumlah 

kunjungan didapatkan sebagian besar wisatawan backpacker baru pertama kali 

mengunjungi Bali (62 persen/168 orang), wisatawan backpacker yang 

mengunjungi Bali sebanyak 2 kali (24 persen/65 orang) dan wisatawan 

backpacker yang mengunjungi Bali sebanyak lebih dari 3 kali (14 persen/39 

orang) berkunjung atau repeater. Jadi mayoritas backpacker mancanegara yang 

berkunjung ke Kawasan Pariwisata Kuta baru melakukan kunjungan pertama kali  

ke Bali. Backpacker sering mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah 

dikunjungi sehingga dapat menjadi pengalaman yang menarik untuk dijadikan 

petualangan. Karakteristik wisatawan backpacker berdasarkan Jumlah kedatangan 

wisatawan backpacker ke Bali dapat dilihat pada Gambar 5.12 

restoran 
lokal
58%

Restoran
/ café
37%

Warung
5%

Tempat Makan



 
 

78 
 

 

Gambar 5.12  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Jumlah Kunjungan, n=272 

 

Berdasarkan karakteristik wisatawan backpacker  berdasarkan teman 

perjalanan didapatkan bahawa wisatawan backpacker lebih banyak melakukan 

perjalanan ke Bali bersama teman atau kerabat (80 persen /217 orang), melakukan 

perjalanan seorang diri (13 persen/36 orang) dan melakukan perjalanan dengan 

keluarga (7 persen/19 orang). Backpacker dalam melakukan perjalanan ke tempat 

yang asing tentu saja membutuhkan teman untuk saling berbagi informasi dan 

pengalaman sehingga perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Karakteristik 

wisatawan backpacker berdasarkan teman perjalanan ke Bali dapat dilihat pada 

Gambar 5.13. 

 

Gambar 5.13  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Teman Perjalanan, n=27 
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Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi wisatawan backpacker 

untuk mengunjungi suatu tempat apalagi mengunjungi suatu tempat untuk 

pertama kalinya. Tanpa informasi seseorang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu 

yang dicari secara tepat dan akurat. Sebelum melakukan kegiatan wisata, 

backpacker pada umumnya mencari informasi tentang destinasi yang akan 

dikunjungi. Banyak media yang dapat dijadikan sumber informasi. Berikut adalah 

persentase sumber informasi yang backpacker gunakan sebelum berkunjung ke 

Bali. 

 
 

Gambar 5.14  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Sumber informasi, n=272 

 

Gambar 5.14 menunjukan referensi teman merupakan sumber informasi 

yang paling banyak digunakan oleh wisatawan backpacker  (51 persen/138 

orang), disusul internet (31 persen/84 orang) dan sumber informasi lainnya seperti 

papan peta pariwisata dan buku panduan masing-masing (18 persen/50 orang).  

Para Backpacker biasanya akan selalu mengumpulkan informasi yang dapat 

dipercaya sehingga kebanyakan backpacker menggunakan dasar informasi dari 

pengalaman teman atau kerabat yang pernah berkunjung di Bali. Terkadang 
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informasi yang disampaikan di media tidak sama dengan kenyataan di lapangan 

sehingga dibutuhkan informasi yang lebih detail dari pengalaman orang lain. 

Para backpacker memilih internet sebagai sumber informasi karena internet 

memberikan informasi yang cepat, jelas serta mudah ditemukan dan digunakan. 

Perkembangan internet yang sangat pesat memudahkan para wisatawan 

mendapatkan sumber-sumber informasi mengenai suatu destinasi. Termasuk 

didalamnya mengenai akomodasi, sarana dan prasarana, fasilitas, objek wisata 

serta harga yang ditawarkan oleh destinasi atau fasilitas tersebut. Tidak hanya itu 

internet juga menyajikan map atau peta yang sudah up date sehingga 

memudahkan para wisatawan untuk mencari objek tertentu. 

Buku panduan dan papan peta pariwisata merupakan sumber informasi yang 

juga penting yang digunakan backpacker dalam berwisata. Buku panduan 

menjelaskan berbagai hal tentang suatu destinasi yang ingin dikunjuni mulai dari 

transportasi, akomodasi, atraksi  wisata, adat istiadat dan budaya daerah setempat 

serta aturan-atruan dan norma-norma yang berlaku di dalamnya. Peta dijadikan 

panduan untuk menunjuk arah jalan. 

Tentunya backpacker mempunyai aktivitas favorit selama berada di Bali. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aktivitas favorit backpacker adalah diving, 

biking, surfing,dan hiking. Wisatawan backpacker  lebih banyak menyukai 

olahraga air seperti snorkeling (29 persen/78 orang), hiking (14 persen/37 orang), 

Surfing (13 persen/36 orang), Rafting (13 persen/35 orang), Tracking (12 

persen/32 orang) Diving (10 persen/28 orang), dan aktivitas lainnya seperti 
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shopping, cycling, climbing , biking  (9 persen/26 orang). Proporsinya aktivitas 

wisata disajikan pada Gambar 5.15 berikut. 

 

Gambar 5.15  

Wisatawan backpacker mancanegara berdasarkan Aktivitas Favorit,  

n=272 

 

5.3.6  Pengeluaran Wisatawan 

Berdasarkan penelitian di lapangan, rata-rata pengeluaran wisatawan 

backpacker selama berlibur di Kuta dengan rata-rata lama tinggal adalah 8 hari 

sebesar Rp. 7.840.202,00 dengan rata-rata pengeluaran per hari sebesar 

Rp.938.156,00 Sebagian besar pengeluaran dihabiskan untuk akomodasi, 

tranportasi serta makan dan minum. Besaran rata-rata pengeluaran wisatawan 

backpacker mancanegara untuk akomodasi adalah sebesar Rp. 142.737 per hari 

per orang. Rata-rata pengeluaran dihabiskan untuk untuk transportasi adalah 

sebesar Rp. 934.559  per orang. Rata-rata pengeluaran dihabiskan untuk makan 

dan minum adalah sebesar Rp 64.283 per makan per orang. Rata-rata 

pendapatan wisatawan backpacker per tahunnya adalah sebesar USD $ 35.243 

per tahun atau sebesar Rp. 458.163.971,00 (dengan asumsi 1 $ = Rp. 13.000) 
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maka sebesar 2,22 persen biaya yang mereka keluarkan dari total pendapatan 

yang wisatawan backpacker peroleh setiap tahunnya untuk berwisata ke Bali. 

Para backpackers memilih mengeluarkan uang mereka “ethicly” 

dimana backpackers ingin uang yang dihabiskankan pada saat berwisata 

memberikan manfaat langsung pada mereka sendiri melalui pengalaman wisata 

serta kepada masyarakat lokal di destinasi yang dikunjungi. Backpackers 

bersedia membayar mahal untuk sesuatu yang dirasa sangat bermanfaat bagi 

mereka dalam kunjungan wisatanya. 
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BAB VI 

DAMPAK KUNJUNGAN WISATAWAN BACKPACKER 

MANCANEGARA 

 

6.1  Dampak terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kuta Bali 

 

Dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat Kuta meliputi: dampak kunjungan wisatawan backpacker 

terhadap penciptaan lapangan kerja di kawasan pariwisata kuta dan dampak 

kunjungan wisatawan backpacker terhadap pendapatan masyarakat di kawasan 

pariwisata kuta. 

6.1.1  Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja di kawasan pariwisata 

kuta. 

 

Hasil pengamatan mengenai kunjungan wisatawan khususnya 

backpacker  memberikan dampak kepada pelaku usaha yang bergerak di industri 

pariwisata maupun  masyarakat sekitar. Cohen (1984:101) mengemukakan bahwa 

dampak kunjungan wisatawan salah satunya adalah dampak terhadap kesempatan 

kerja. Industri pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan tentunya banyak 

membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja 

sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. 

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha, pengelola akomodasi 

murah dan tokoh masyarakat yang mengakui bahwa kunjungan wisatawan 

backpacker memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja di kawasan 

pariwisata Kuta.  Ada beberapa pelaku usaha yang berhasil mengisi kuesioner dan 

diwawancarai, yaitu sebagai berikut. 
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Hasil wawancara dengan pengelola warung makan “Sari Bali” yang 

bernama Ibu Sari. Ibu Sari menyatakan bahwa warung makannya saat ini 

bertambah besar dikarenakan banyak wisatawan backpacker yang makan 

disana sehingga ibu Sari membutuhkan tenaga kerja. Ibu Sari mempekerjakan 

keluarga yang merupakan masyarakat lokal dan beberapa orang dari luar 

wilayah untuk membantunya melayani wisatawan yang datang untuk makan di 

warung tersebut. 

Bapak Wayan Winaya yang merupakan pemilik dan pengelola usaha 

sewa sepeda motor juga merasakan dampak yang positif sejak banyaknya 

wisatawan backpacker  yang menyewa sepeda motornya. Bapak Wayan tidak 

mempekerjakan masyarakat lokal. Bapak Wayan mengatakan:  

“Saya tidak mempekerjakan masyarakat lokal karena kebanyakan 

masyarakat lokal memiliki lahan yang cukup untuk membuka usaha lain 

seperti penginapan, hostel atau restoran. Masyarakat lokal jarang memiliki 

usaha sewa sepeda motor sehingga pada saat ramai saya menyewa pada 

orang lain atau bukan penduduk lokal” (Hasil wawancara tanggal 25 Maret 

2015) 

 

Begitu juga dengan M. Samori yang baru empat tahun membuka usaha 

dagang cinderamata. M. Samori tidak mempekerjakan masyarakat lokal karena 

usahanya masih tergolong kecil sehingga belum membutuhkan tenaga kerja. 

Walaupun tidak mempekerjakan masyarakat lokal, tetapi dengan adanya 

backpacker bapak Wayan Winaya dan M. Samori menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk dirinya sendiri dan dapat menafkahi keluarganya dari 

usahanya. 
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Fasilitas yang cukup dan tempat yang nyaman serta harga yang murah 

menjadikan akomodasi murah merupakan hal yang paling dicari oleh 

backpacker. Pengeloaan akomodasi tentu saja banyak menyerap  tenaga kerja 

sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 

Bapak Wayan Wendra selaku pemilik dan pengelola “Gemini Star 

Hotel”  dimana tamunya kebanyakan adalah para backpacker memberikan 

keterangan bahwa: 

“Saya mempekerjakan masyarakat lokal dengan maksud dapat 

mengikat kekeluargaan dengan sesama masyarakat lokal dan dapat 

membantu perekonomian masyarakat lokal” (Hasil wawancara tanggal 

15 April  2015. 

 

Bapak Wayan Wendra juga merupakan tokoh masyarakat serta pemilik 

“Aquarius Hotel” dan Restoran Aquarius” seringkali mempekerjakan 

masyarakat lokal, sehingga dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat lokal. 

Putu Mekarningsih yang merupakan pengelola “Mahendra Inn” yang 

berdiri dari Tahun 1986 dimana 70 persen dari tamunya merupakan 

wisatawan backpacker  juga mempekerjakan masyarakat lokal dan 

masyarakat non lokal dalam usaha penginapannya. Putu menerangkan bahwa: 

“ Karena usaha kami hanya usaha kecil-kecilan, hanya mempekerjakan 

baberapa orang masyarakat lokal saja” Hasil wawancara tanggal 17 

April 2015 

 

Luh Gede Emi Parika yang merupakan pengelola “Hostel Kayun” 

dimana hampir seluruh tamunya adalah wisatawan backpacker. Luh Gede 

Emi Parika mengatakan bahwa: 
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“ karena Hostel Kayun bisa membuat penginapan murah dan nyaman 

dan memberikan advice kepada para backpacker” Hasil wawancara 

tanggal 27 Maret 2015. 

 

Hal ini menggambarkan bahwa “ Hostel Kayun” dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan baik untuk masyarakat lokal maupun non lokal. 

Nyoman Suardana yang merupakan pemilik dan pengelola “Losmen 

Arthawan”  dimana 80 persen tamunya adalah wisatawan backpacker juga 

mempekerjakan masyarakat lokal. Ada sekitar 6 (enam) orang yang 

diperkejakan di losmen miliknya untuk membantu membersihkan dan 

merawat losmen. Bapak Nyoman Suardana tidak mempekerjakan masyarakat 

non lokal karena kebetulan yang ikut bekerja adalah kerabat dan kenalan 

anaknya saja. 

Bapak Ronta selaku pemilik dan pengelola “ Ronta Bungalows” yang 

hampir 30 tahun mengelola usaha ini. Ronta Bungalows merupakan salah satu 

akomodasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan backpacker. sebagian 

besar tamu dari bungalows ini adalah wisatawan backpacker. Fasilitas yang 

baik dan kenyamanan serta harga yang murah membuat Ronta Bungalows 

sangat diminati oleh wisatawan backpacker. Menurut keterangan Bapak 

Ronta, Bungalows ini mempekerjakan setidaknya 9 (sembilan) orang 

masyarakat lokal dan 3 (tiga) masyarakat non lokal. Hal ini berarti wisatawan 

backpacker secara tidak langsung melalui Ronta Bungalows menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun non lokal.  

 

 



 
 

87 
 

Masyarakat lokal salah satunya ibu Nengah yang bekerja di warung ibu 

Sari pun merasakan bahwa sejak warung Ibu Sari ramai, Ibu Nengah 

mempunyai kesempatan untuk bekerja. Begitu pula dengan Yogi salah satu 

karyawan hostel yang mempunyai kesempatan untuk bekerja sebagai 

housekepping. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal kebanyakan bekerja 

pada sektor pariwisata sehingga masyarakat di daerah Kuta (Popies Lane) 

merasakan dampak positif dari kedatangan wisatawan backpacker terhadap 

kesempatan kerja. 

Tokoh masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

kepala desa atau Kelian Adat di Kelurahan Kuta yaitu  Lurah di Kelurahan 

Kuta , Bendesa Adat Kuta dan Kelian Adat Banjar Pelasa.  

Wayan Daryana selaku lurah di Kelurahan Kuta juga berpendapat 

bahwa wisatawan backpacker dapat menciptakan lapangan kerja baru di 

wilayahnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya wisatawan backpacker 

memanfaatkan pemandu wisata pribadi untuk mengantar wisatawan ke obyek 

tujuan serta secara bebas mencari tempat makan dan akomodasi tanpa diatur 

oleh biro perjalanan sehingga berdampak sangat positif. 

I Wayan Suarsa selaku Bendesa Adat Kuta juga menyatakan hal yang 

sama dimana wisatawan backpacker berdampak positif terhadap penciptaan 

lapangan kerja baru di wilayahnya. Hal ini disebabkan karena berdirinya hotel 

dan restoran yang banyak menyerap tenaga kerja juga usaha-usaha pribadi 

seperti toko cinderamata dan penyewaan sepeda motor. 
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Gusti Ngurah Surya Dharma selaku Kelian Adat Banjar Pelasa juga 

berpendapat bahwa backpacker berpengaruh positif terhadap peningkatan 

ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Gusti 

Ngurah Surya Dharma menyatakan bahwa pemilik home stay atau hotel dapat 

menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat non lokal (untuk orang luar) 

dan masyarakat lokal memperoleh lapangan pekerjaan dengan cara  

mengontrakan lahan. 

Ida Bagus Gede Anom Suparta selaku Kelian Adat Banjar Pering Kuta 

juga berpendapat hal yang sama. Wistawan backpacker secara tidak langsung 

dapat menciptakan lapangan kerja karena banyak wisatawan backpacker yang 

membutuhkan  akomomodasi murah dan restoran dengan harga menu yang 

terjangkau. Tentunya akomodasi murah dan restoran membutuhkan banyak 

tenaga kerja yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. 

6.1.2 Dampak terhadap pendapatan masyarakat di kawasan pariwisata 

kuta 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan, 

didapatkan bahwa kunjungan wisatawan backpacker memberikan dampak 

terhadap pendapatan masyarakat Kuta. Cohen (1984:101) mengemukakan 

bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal 

adalah dampak terhadap pendapatan masyarakat. Kunjungan wisatawan 

menyebabkan banyaknya peluang bisnis sehingga masyarakat dapat 

memanfaatkan peluang tersebut untuk dapat meningkatkan pendapatannya. 

Masyarakat diwakili oleh pelaku usaha (pemilik rumah makan, dan toko 

cinderamata, penyewaan sepeda motor), pengelola akomodasi murah, 
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masyarakat lokal dan tokoh masyarakat yang merasakan dampak akibat 

kunjungan wisatawan backpacker.  

Pengelola warung makan “ Sari Bali” yang telah membuka warungnya 

selama hampir 6 tahun merasakan peningkatan pendapatan sejak banyak 

wisatawan backpacker berbelanja di warungnya. Banyak wisatawan backpacker 

yang datang berbelanja karena warungnya menyediakan makanan lokal dengan 

harga yang terjangkau dan terjaga kebersihannya. Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai karakteristik wisatawan backpackers yang ada di sekitar Poppies 

Lane, didapatkan data bahwa pengeluaran wisatawan backpackers untuk 

makanan dan minuman adalah sejumlah Rp 64.283/makan/orang. 

Wayan Winaya selaku Pemilik usaha sewa kendaraan yang sudah membuka 

usahanya selama 4 tahun merasakan peningkatan pendapatan sejak wisatawan 

backpacker menggunakan jasa sewa kendaraannya. Wisatawan backpacker lebih 

banyak menggunakan jasa sewa motor karena biaya jasa sewa motor relative 

lebih murah dibandingkan fasilitas atau jasa sewa taxi. Wisatawan backpacker 

juga tidak terlalu suka menggunakan fasilitas umum seperti bis atau bemo 

karena rutenya yang tidak menjangkau obyek-obyek wisata yang diinginkan oleh 

wisatawan. Dengan menyewa kendaraan bermotor, wisatawan backpacker lebih 

leluasa untuk menjangkau obyek-obyek wisata yang diinginkan tanpa terikat 

oleh waktu dan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

mengenai karakteristik wisatawan backpackers yang ada di sekitar Poppies 

Lane, didapatkan data bahwa pengeluaran wisatawan backpackers untuk 

transportasi selama berwisata adalah sejumlah Rp 984.559/ orang. 
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M.Samori selaku pengelola toko cinderamata yang mengelola usahanya 

selama empat tahun juga merasakan hal yang sama. M.Samori merasakan 

peningkatan pendapatan karena hampir seluruh pelanggannya adalah wisatawan 

backpacker. Banyak wisatawan backpacker membeli oleh-oleh murah untuk 

hadiah yang diberikan kepada keluarga dan teman-temannya seperti gelang, 

kalung, gantungan kunci dan sebagainya. 

Wayan Wendra selaku pemilik dan pengelola “ Gemini Star Hotel” 

pengelola akomodasi murah yang membuka usahanya hampir 37 tahun tidak 

terlalu merasakan peningkatan pendapatan karena banyaknya persaingan dan 

jumlah wisatawan tidak menentu. Biasanya wisatawan datang pada musim 

liburan yaitu bulan Juni-Agustus. Pada bulan-bulan ini banyak wisatawan 

backpacker  yang datang. Namun pada saat musim sepi pendapatan tetap ada 

dari beberapa wisatawan backpackers yang menginap walaupun tidak sebanyak 

pada saat musim liburan Wayan Wendra pun menyatakan: 

“Pemerintah mengatur untuk perijinan hotel karena tidak sesuai dengan 

kunjungan wisatawan”( Hasil wawancara tanggal 27 Maret 2015) 

 

Hal ini memang sesuai dengan keberadaan hotel di Bali yang semakin 

meningkat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Seperti berita yang dikutip di 

Kompas : “Jumlah hotel di Bali, terutama di wilayah selatan, yang terus 

bertambah setiap tahun sudah melebihi kebutuhan. Buktinya, tingkat hunian 

2.212 hotel dengan total 50.000 kamar di Bali terus menurun lima tahun terakhir 

meski jumlah wisatawan meningkat. Jumlah 2.212 hotel dengan total 50.000 

kamar tersebut adalah yang tercatat di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 

Diperkirakan, jumlah riil kamar hotel/penginapan di Bali lebih dari 60.000 
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ruangan karena adanya bangunan villa atau pondok wisata serta penginapan 

ilegal. Hal ini berdampak, salah satunya, penurunan tingkat hunian hotel dari 

rata-rata 62 persen per tahun pada 2011-2013 menjadi 51 persen pada 2014”.  

(http://travel.kompas.com, 2014).  

Tapi lain halnya dengan Nyoman Suardana, pemilik Losmen Arthawan 

yang menyatakan: 

“ karena hanya tamu backpacker” sasaran konsumen kita, jika tamu 

backpacker  meningkat pasti juga pendapatan akan meningkat” (hasil 

wawancara tanggal 17 April 2015). 

 

Hal ini berarti wisatawan backpacker sangat berpengaruh terhadap  

peningkatan pendapatan usaha Losmen Arthawan.  

 Hal yang sama disampaikan oleh Putu Merthaningsih selaku pengelola 

Mahendra Inn yang setuju bahwa backpacker mempengaruhi peningkatan 

pendapatan usahanya karena Mahendra Inn adalah salah satu penyedia 

akomodasi murah yang diminati oleh wisatawan backpacker.  

Pengelola Kayun Hostel dan Ronta Bungalows  pun mempunyai pendapat 

bahwa wisatawan backpacker berdampak terhadap peningkatan pendapatan 

usaha penginapannya. Ronta menyatakan bahwa: 

“ Backpacker dapat meningkatkan pendapatan bungalows kami 

dikarenakan kami bisa memainkan harga untuk setiap backpacker 

karena mereka mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda” (hasil 

wawancara tanggal 17 April 2015). 

 

Pihak Ronta bungalows mempunyai strategi menawarkan harga yang bisa 

dinegosiasikan sesuai dengan kebutuhan tamunya sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan di tengah persaingan. 

http://travel.kompas.com/
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Ibu Nengah salah satu masyarakat lokal, merasakan bahwa sejak adanya 

backpacker yang banyak berkunjung Ibu Nengah bisa bekerja sehingga dapat 

membantu perekonomian keluarganya.  

Wayan Daryana selaku lurah di Kelurahan Kuta juga berpendapat bahwa 

wisatawan backpacker dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena 

wisatawan backpacker umumnya banyak menggunakan jasa akomodasi wisata 

yang dimiliki oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi mengengah ke bawah 

seperti rumah kost, serta penginapan kelas melati. Hal yang sama diungkapkan 

oleh I Wayan Suarsa selaku kelian adat  Kuta dan Gusti Ngurah Surya Dharma 

selaku Klian Adat Banjar Pelasa, Kuta yang menyatakan bahwa Backpacker 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara tidak langsung sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.  

6.2 Dampak terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kuta Bali 

 

Dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap kondisi sosial budaya 

masyarakat Kuta dilihat dari Interaksi antara wisatawan backpackers dengan 

masyarakat lokal, dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap perubahan 

mata pencaharian masyarakat lokal, dampak kunjungan wisatawan backpacker 

terhadap perubahan tatanan nilai adat istiadat masyarakat lokal, dampak 

kunjungan wisatawan backpacker terhadap pola tingkah laku masyarakat lokal. 

dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap gaya hidup masyarakat lokal, 

dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap nilai yang diadopsi oleh 

masyarakat lokal, dan dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap 

pelanggaran tradisi atau  nilai lokal. 
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6.2.1 Interaksi antara wisatawan backpacker dengan masyarakat lokal 

Kedatangan wisatawan khususnya wisatawan backpacker tentunya 

menimbulkan interaksi dengan masyarakat lokal. Cohen (1984:101) 

mengelompokan dampak sosial budaya ke dalam sepuluh kelompok besar, salah 

satunya adalah dampak terhadap aspek budaya yang termasuk tradisi, 

keagamaan dan bahasa. 

Interaksi wisatawan backpacker dengan masyarakat lokal sesuai 

informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha, pemilik akomodasi murah, 

Tokoh atau kepala masyarakat dan  masyarakat lokal itu sendiri. Hasil 

wawancara adalah sebagai berikut. 

Pelaku usaha cenderung melihat wisatawan backpackers berinteraksi saat 

ada upacara yang menurutnya menarik untuk disaksikan. Wisatawan backpacker 

akan aktif bertanya dengan masyarakat lokal dan dapat mengikuti setiap proses 

pelaksaan upacara seperti menyaksikan orang mejejaitan (proses membuat 

sarana upacara) dan mengambil gambar atau foto. 

Made Wendra (pengelola “ Gemini Star Hostel) melihat masih adanya 

interaksi antara backpacker dengan masyarakat lokal bila kebetulan ada kegiatan 

adat dengan menyaksikan kegiatan upacara seperti mejejaitan,  dan menggambil 

foto.  Pemilik Ronta Bungalows pun menyatakan bahwa masih ada interaksi 

antar backpacker  dengan masyarakat lokal sehingga bisa bertukar pikiran 

mengenai perbandingan kehidupan masyarakat lokal dengan masyarakat di 

daerah asal wisatawan backpacker.   
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Bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Nyoman Suardana 

selaku pengelola Losmen Artawan yang mengatakan bahwa tidak ada interaksi 

antara wisatawan backpacker dengan masyarakat lokal karena wisatawan 

backpacker cenderung cuek dan hanya bertanya seperlunya.  

Masyarakat lokal sendiri tidak terlalu sering berinteraksi dengan 

wisatawan backpacker.  Wisatawan backpacker hanya berinteraksi saat ada 

upacara keagamaan. Hanya masyarakat lokal yang “terjun” langsung ke industri 

pariwisata yang banyak melakukan interaksi terhadap masyarakat lokal seperti 

pemilik akomodasi murah, penyewa papan selancar, pedagang aksesoris dan 

lain sebagainya. 

Wayan Daryana selaku selaku lurah di Kelurahan Kuta melihat adanya 

interaksi antara wisatawan backpacker  dengan masyarakat lokal. Wisatawan 

backpacker berinteraksi juga pada saat wisatawan tersebut menyewa akomodasi 

yang dimiliki oleh masyarakat lokal sehingga terjadi komunikasi. Disamping itu 

wisatawan backpacker saat berkunjung bisa langsung berkomunikasi dengan 

masyarakat tanpa dipandu oleh orang lain. 

I Wayan Suarsa selaku Bendesa Adat Kuta yang melihat fenomena 

tersebut saat wisatawan backpacker mengikuti proses-proses upacara keagamaan 

yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Gusti Ngurah Surya Dharma selaku 

Kelian Adat Banjar Pelasa  pun juga melihat yang sama. Wisatawan backpacker 

biasanya berinteraksi dengan pemilik akomodasi murah, pemilik usaha seperti 

penyewaan sepeda motor dan penyewa papan selancar. 
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Hal yang sama dilontarkan oleh Ida Bagus Gede Anom Suparta yang 

melontarkan bahwa wisatawan sering ikut dalam kegiatan masyarakat seperti 

ikut mejejaitan, megamelan, nglawar dan kadang-kadang pengetahuan mengenai 

Bali lebih kental daripada masyarakat Bali. 

6.2.2 Dampak terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat lokal. 

 

Pizam and Milman (1984:69) mengklasifikasikan dampak sosial-budaya 

pariwisata atas enam, salah satunya adalah dampak terhadap mata pencaharian 

seperti perubahan pekerjaan dan distribusi pekerjaan. Richardson dan flicker 

(2004: 129) juga menyebutkan bawa dampak pariwisata terhadap  sosial budaya di 

daerah tujuan wisata salah satunya adalah transformasi struktur mata pencaharian. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada 

masyarakat Kuta Bali terhadap pengelola akomodasi murah, pemilik warung 

makan, pemilik sewa kendaraan bermotor dan pemilik toko cinderamata dan 

Tokoh masyarakat didapatkan bahwa terjadi peralihan mata pencahariaan akibat 

berkembangnya pariwisata terutama dengan adanya wisatawan backpacker. 

peralihan mata pencaharian terjadi dari sektor non pariwisata ke sektor pariwisata. 

Di daerah Kuta terjadi peralihan mata pencaharian dari sektor non pariwisata 

seperti nelayan, ibu rumah tangga, buruh dan sopir yang beralih ke sektor 

pariwisata. Masyarakat membuka usahanya di sektor pariwisata seperti membuka 

penginapan, warung makan, jasa sewa kendaraan dan toko cinderamata. Uraian 

hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut. 

Ibu Sari pemilik usaha warung makan  yang berada di sekitar Popies Lane. 

Ibu Sari sebelum membuka warung makan hanyalah ibu rumah tangga. Begitu 
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melihat peluang usaha dimana wisatawan backpackers yang sering kesulitan 

menemukan tempat makan yang murah dan bersih maka peluang ini dimanfaatkan 

olehnya untuk membuka warung makan yang awalnya kecil. Tetapi dengan 

banyaknya kunjungan wisatawan backpacker saat ini warung makannya menjadi 

lebih besar. Begitu pula yang dialami oleh bapak Wayan Winaya yang membuka 

usaha sewa kendaraan bermotor. Sebelum bapak Wayan Winaya membuka usaha 

ini, bapak Wayan Winaya adalah sopir dari suatu perusahaan air minum. Begitu 

melihat peluang bahwa banyak wisatawan  memakai kendaraan bermotor, maka 

Bapak wayan segera mengambil peluang tersebut dengan membuka usaha jasa 

penyewaan kendaraan bermotor bagi wisatawan backpacker. 

M.Samori juga mengalihkan mata pencahariannya dari buruh menjadi 

pemilik toko cinderamata. Dahulu sebelum wisatawan backpackers ramai,M. 

Samori adalah seorang buruh yang bekerja di salah satu perusahaan pembuat 

barang-barang cinderamata. Melihat peluang dan modal yang cukup, maka M. 

Samori memberanikan diri untuk membuka toko cinderamata yang menjual 

barang-barang cinderamata dengan harga yang murah. Saat ini sebagian besar 

pelanggan M. Samori adalah wisatawan backpacker yang membeli oleh-oleh 

untuk dibawa ke negara asalnya. 

Peralihan mata pencaharian juga dilakukan oleh Bapak Made Wendra 

yang mempunyai usaha akomodasi murah. 37 tahun yang lalu, keluarga Bapak 

Made adalah sebagai petani yang mengelola sawah milik kelurganya. Banyaknya 

wisatawan yang berkunjung ke Bali menyebabkan bapak Made mengalihkan 

profesinya dari seorang petani menjadi pemilik restoran. Setelah bertambahnya 
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modal, bapak Made kembali menemukan peluang bahwa banyak wisatawan 

mencari penginapan murah sehingga bapak Made menggunakan lahan sawah 

miliknya dibangun untuk dijadikan penginapan murah yang sampai saat ini 

banyak disewa oleh wisatawan backpackers. 

Bapak Ronta juga berpendapat sama, masyarakat yang dahulu bekerja di 

sektor non pariwisata saat ini dapat bekerja sebagai pemandu wisata khusus di 

daerah Kuta serta dapat menjadi instruktur yang mengajarkan selancar. Nyoman 

Suardana juga berpendapat bahwa terjadi perubahan mata pencaharian masyarakat 

Kuta walaupun tidak secara keseluruhan seperti ibu rumah tangga yang awalnya 

hanya bekerja mengurusi rumah tangga sekarang bisa berjualan di sepanjang 

Popies Lane (mengelola art shop). Luh Gede Emi selaku pengelola Hostel Kayun 

juga menyatakan bahwa backpacker berdampak pada perubahan mata pencaharian 

masyarakat lokal misalnya dari petani menjadi sopir taksi.  

Ibu Nengah yang bekerja di restoran Sari Bali juga mengalami perubahan 

mata pencaharian yang disebabkan oleh kedatangan wisatawan backpacker.  

sebelumnya ibu Nengah adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai 

penghasilan. Tetapi semenjak warung saudaranya ramai dikunjung wisatawan 

backpacker, ibu Nengah diminta untuk ikut bekerja membantu saudaranya untuk 

melayani pengunjung sehingga sampai saat ini ibu Nengah bekerja sebagai 

pelayan warung. 

Wayan Daryana selaku lurah di Kelurahan Kuta  juga berpendapat bahwa 

wisatawan backpacker berdampak pada perubahan mata pencaharian masyarakat 

di wilayahnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang hanya melihat 
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kehadiran wisatawan, saat ini masyarakat ikut aktif dalam industri pariwisata 

seperti menjadi pemandu wisatawan dan membuka usaha penyedia jasa 

akomodasi atau penginapan. 

I Wayan Suarsa selaku Bendesa Adat (Kepala desa adat) Kuta juga melihat 

perubahan mata pencaharian masyarakat lokal dari nelayan menjadi karyawan 

hotel, penjaga keamanan, pelayan restoran, wiraswasta dan guide (pemandu 

wisata). Gusti Ngurah Surya Dharma selaku Kelian Adat Banjar Pelasa  melihat 

bahwa masyarakat lokal beralih profesi menjadi sopir, membuka restoran, dan 

membuka hotel atau penginapan. Ide Bagus Gede Anom Suparta selaku Kelian 

adat Pering, berpendapat hampir sama yaitu masyarakat lokal banyak yang beralih 

profesi ke industri pariwisata seperti menjadi guide, sopir dan pegawai Hotel. 

Bahkan masyarakat lokal sudah tidak ada yang menjadi petani walaupun beberapa 

masyarakat masih menjadi nelayan. 

6.2.3 Dampak terhadap perubahan tatanan nilai adat istiadat masyarakat 

lokal. 

 

Secara teoritis, Richardson dan flicker (2004: 129)  menyampaikan bahwa 

dampak kunjungan wisatawan terhadap sosial budaya di daerah tujuan 

pariwisata adalah transformasi tata nilai. Meningkatnya populasi dengan 

datangnya orang yang mempunyai attitude berbeda-beda menyebabkan 

percampuran tata nilai di daerah tujuan pariwisata. Dampak pariwisata pada tata 

nilai di daerah tujuan pariwisata lebih besar disebabkan karena pengaruh 

wisatawan daripada disebabkan oleh pekerja pariwisata yang datang dari daerah 

lain.  
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Hasil wawancana dengan masyarakat lokal setempat dan pemilik usaha 

mengungkapkan kunjungan wisatawan backpacker tidak menimbulkan dampak 

negatif terhadap tatanan nilai adat istiadat masyarakat Kuta. Masyarakat Kuta 

masih sangat mempertahankan adat istiadatnya seperti dalam kegiatan 

keagamaan dan kegiatan kemanusiaan. masyarakat masih bergotong royong 

dalam membuat sarana dan prasaranan upacara, melayat ke tempat orang 

meninggal atau datang ke tempat orang yang mengadakan acara (di dalam satu 

banjar).  

Wisatawan backpacker tidak merubah tatanan nilai adat istiadat 

masyarakat lokal, justru sebaliknya wisatawan backpacker yang mempelajari 

nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat dengan mengikuti upacara-upacara 

yang digelar oleh masyarakat lokal bahkan wisatawan backpacker mengikutinya 

dengan ikut berpakaian adat Bali. Pemilik akomodasi murah pun berpendapat 

hal yang sama dimana wisatawan backpacker  tidak merubah tatanan nilai 

masyarakat lokal. Adat istiadat masih sangat dipertahankan oleh masyarakat 

lokal.  

Wayan Daryana selaku lurah di Kelurahan Kuta juga berpendapat bahwa 

wisatawan backpacker dapat berdampak positif dalam meningkatkan tatanan 

nilai adat istiadat masyarakat, tetapi juga dapat berdampak negatif apabila 

pengaruh kebudayaan asing yang dibawa oleh backpacker lebih kuat 

dibandingkan dengan nilai adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. I Wayan 

Suarsa juga berpendapat sama bahwa wisatawan backpacker tidak merubah 

tatanan nilai adat istiadat masayrakat. Peraturan dan awig-awig masih sangat 
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dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Gusti Ngurah Surya 

Dharma menyatakan awig-awig masih berperan kuat dalam menjaga keutuhan 

adat istiadat. Adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat lokal merupakan 

daya tarik wisatawan seperti adanya upacara adat dan keagamaan, Ogoh-ogoh, 

Melasti dan lain sebagainya. 

Ide Bagus Gede Anom Suparta selaku Kelian Adat Pering juga 

menyatakan bahwa wisatawan backpacker tidak merubah tatanan nilai adat 

istiadat masyarakat, hanya saja perarem ada yang berubah setiap 3 tahun sekali 

sesuai dengan perubahan keadaan dan kebutuhan. Tetapi awig-awig yang 

menyangkut keamanan dan tatanan adat budaya berlaku untuk selamanya tanpa 

bisa diubah. 

6.2.4 Dampak terhadap pola tingkah laku, gaya hidup dan nilai yang 

diadopsi oleh masyarakat lokal. 

 

Secara teoritis, Richardson dan Flicker (2004: 129)  menyampaikan bahwa 

bentuk dampak pariwisata terhadap pola tingkah laku di masyarakat adalah 

efek peniruan (Demonstration effect). Hal ini merupakan nama lain dari proses 

alkulturasi, sebuah teori yang mengasumsikan bahwa ketika dua kebudayaan 

berinteraksi maka kebudayaan yang dominan akan mengalahkan kebudayaan 

yang lebih lemah sehingga membawa perubahan pada budaya yang lebih lemah 

tersebut.  

Ketika suatu perbedaan yang signifikan antara status ekonomi wisatawan 

dan masyarakat lokal, biasanya anggota masyarakat tertarik atas budaya 

wisatawan yang masyarakat anggap lebih bebas, menyenangkan, modern, 

menarik dan seterusnya. Hasilnya, orang akan mengadopsi cara berpakaian, 
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mulai memakan dan meminum minuman yang biasanya diperuntukkan bagi 

wisatawan, bertingkah laku seperti wisatawan, menggunakan cara bergaul 

wisatawan (bahasa, gaya, tata krama, dan sebagainya). Tidak semua yang 

diadopsi cocok dengan kebudayaan asli daerah tersebut sehingga tidak jarang 

menimbulkan masalah sosial.  

Sesuai dengan pernyataan WTO (1980:12) mengenai dampak pariwisata 

terhadap sosial budaya masyarakat yaitu dampak pariwisata dapat memperluas 

wawasan dan cara pandang masyarakat terhadap dunia luar. Dari sisi positifnya, 

keberadaan wisatawan di suatu wilayah akan menyebabkan attitude masyarakat 

setempat berubah karena perubahan cara pandang terhadap wisatawan yang 

datang ke daerahnya. Dari sisi negatifnya, muncul sikap mental yang 

berorientasi konsumtif menimbulkan patologi sosial seperti prostitusi, 

penggunaan dan perdagangan obat terlarang, ketergantungan alkohol, dan 

perilaku menyimpang lainnya. Dampak kunjungan wisatawan backpacker 

terhadap pola tingkah laku, gaya hidup dan nilai yang diadopsi oleh masyarakat 

lokal adalah sebagai berikut. 

1) Dampak terhadap pola tingkah laku masyarakat lokal 

 

Menurut hasil wawancara, didapatkan bahwa pola tingkah laku 

masyarakat Kuta setelah adanya backpacker cenderung tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dikarenakan adanya adat istiadat yang kuat. Wayan 

Winaya menyatakan bahwa Backpacker tidak merubah pola tingkah laku 

masyarakat lokal. Begitu juga M. Samori yang mengatakan pola tingkah laku 

masyarakat lokal masih terikat dengan tradisi. Ibu Sari juga mengatakan bahwa 
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pola tingkah laku masyarakat tidak berubah dengan adanya wisatawan 

backpacker. 

Pengelola akomodasi murah menyatakan hal yang sama dimana pola 

perilaku masyarakat tidak berubah dikarenakan awig-awig  yang masih 

mengatur pola perilaku masyarakat secara ketat. Awig-awig juga mengatur 

mengenai adat istiadat masyarakat lokal Kuta. 

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat 

Wayan Daryana selaku lurah di Kelurahan Kuta  yang berpendapat lain bahwa 

wisatawan backpacker dapat merubah pola tingkah laku masyarakat menjadi 

negatif. Wisatawan yang mempunyai perilaku negatif seperti minum minuman 

keras, penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba sehingga berdampak 

negatif terhadap tingkah laku masyarakat. Gusti Ngurah Surya Dharma juga 

mengungkapkan hal yang serupa dimana wisatawan backpacker dapat 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap pola tingkah laku masyarakat 

lokal seperti minuman keras,kebiasaan ke Pub dan tattoo. 

 I Wayan Suarsa pun memberikan keterangan yang sama dimana 

wisatawan backpacker dapat memberikan pengaruh negatif seperti minuman 

beralkohol, bertato dan narkoba, tetapi I Wayan Suarsa juga mengungkapkan 

hal positif mengenai kedatangan backpacker yaitu merubah pola tingkah laku 

kearah yang lebih baik, merubah paradigma masyarakat tentang kehidupan dan 

semangat untuk belajar kepada wisatawan dalam menjalani kehidupan. 

Ida Bagus Gede Anom Suparta juga berpendapat hal yang sama bahwa 

ada beberapa masyarakat lokal terutama yang masih muda yang sering ke 
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diskotik dan memakai tato karena sering bergaul dengan wisatawan 

backpacker. Keterlibatan pemuda dengan narkoba juga tidak jarang terjadi 

sehingga berdasarkan aduan masyarakat akan diserahkan kepada pihak yang 

berwajib. 

2) Dampak terhadap gaya hidup masyarakat lokal 

 

Sesuai dengan hasill wawancara dengan pelaku usaha ternyata wisatawan 

backpacker dapat merubah gaya hidup tradisional masyarakat lokal. Hal ini 

disebabkan karena wisatawan backpacker membawa gaya hidup yang cenderung 

bebas dan modern sehingga dapat diikuti oleh masyarakat terutama para kaum 

muda. Backpacker membawa gaya hidup yang modern yang sesuai dengan 

perkembangan globalisasi sehingga sangat mudah untuk diadopsi oleh 

masyarakat apalagi dengan kemajuan teknologi dimana tidak ada lagi pembatas 

untuk mengetahui perkembangan dunia luar secara cepat. Masyarakat lokal 

ataupun pelaku usaha dan pekerja sudah tidak malu lagi untuk berkomunikasi 

dengan wisatawan asing terutama dengan wisatawan backpacker.  

Wawancara dengan pengelola akomodasi murah didapat tanggapan yang 

beragam. Made Wendra menyatakan bahwa wisatawan backpacker tidak 

merubah gaya hidup tradisional dalam masyarakat dikarenakan adanya awig-

awig,  desa adat. Nyoman Suardana pemilik Losmen Arthawan berpendapat 

berbeda, Nyoman Suardana menyatakan bahwa: 

“ Tidak menutup kemungkinan, karena semua tergantung pada pribadi 

masing-masing, apalagi di era globalisasi yang mana gaya hidup pasti 

berubah ubah. Gaya hidup / life style akan berubah setiap waktu sesuai 

denga era dan jamannya.” ( Hasil wawancara tanggal 28 Maret 2015) 
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Hal ini berarti gaya hidup masyarakat kecenderungan bisa berubah akibat 

kedatangan wisatawan backpacker. 

Wayan Daryana selaku lurah di Kelurahan Kuta  juga berpendapat bahwa 

wisatawan backpacker tidak merubah gaya hidup tradisional masyarakat sekitar 

karena masyarakat lokal masih berpegang teguh pada nilai-nlai tradisional dalam 

komunitasnya seperti banjar adat dan desa adat.   

Berbeda dengan yang dilontarkan oleh Wayan Suarsa yang menyatakan 

bahwa backpacker dapat merubah gaya hidup tradisional masyarakat seperti 

gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif dalam berbelanja, perubahan 

gaya berpakaian, dan perubahan pola pikir. Hal yang sama diungkapkan oleh I  

Gusti Ngurah Surya Dharma dan Ida Bagus Gede Anom Suparta yaitu gaya 

hidup tradisonal masyarakat mulai berubah. Perubahan itu dilihat dari 

peningkatan perekonomian yang berubah gaya hidup masyarakat seperti lebih 

sering berbelanja ke swalayan. Gusti Ngurah Surya Dharma dan Ida Bagus 

Made Anom Suparta juga menuturkan bahwa tidak semua gaya hidup tradisional 

masyarakat berubah seperti adat manyama braya (sifat kebersamaan dan 

kekeluargaan) yang masih dipegang teguh karena telah diatur oleh awig-awig 

(hukum adat). 

3) Dampak terhadap nilai yang diadopsi oleh masyarakat lokal 

 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden, ternyata 

wisatawan backpacker sebagian tidak melihat nilai yang diadopsi oleh masyarakat 

lokal maupun pelaku usaha di Kuta tetapi ada juga yang melihat nilai yang 

diadopsi tersebut. Narasumber yang tidak melihat nilai yang diadosi berpendapat 
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bahwa nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat akan tetap ada tanpa dipengaruhi 

oleh apapun. Pendapat lain menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada merupakan 

nilai-nilai yang sudah ada sejak dahulu dan tidak berubah.  

Beberapa narasumber yang melihat berpendapat bahwa masyarakat lokal 

dan pelaku usaha menyerap nilai yang positif dari wisatawan backpacker seperti 

pertukaran bahasa. Wisatawan backpacker tidak segan untuk belajar 

berkomunikasi dengan masyarakat lokal menggunakan bahasa Indonesia dan 

sebaliknya masyarakat lokal dan pelaku usaha juga mempelajari bahasa asing. 

Wisatawan backpacker juga mengadopsi nilai keramahan dan kegotongroyongan 

masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan keagamaan. Akan tetapi ada pula 

yang dilihat sebagai sisi negatif dimana masyarakat yang langsung berinteraksi 

dengan wisatawan backpacker mempunyai gaya bahasa dan penampilan yang 

mengikuti penampilan wisatawan backpacker yang biasanya berpakaian lebih 

terbuka.  

6.2.5 Dampak terhadap pelanggaran tradisi atau nilai lokal 

 

Secara teoritis, Cohen (1984:101) mengungkapkan bahwa salah satu 

dampak kedatangan wisatawan terhadap sosial budaya adalah meningkatnya 

penyimpangan-penyimpangan sosial. Peningkatan penyimpangan sosial 

disebabkan karena tidak dipatuhinya peraturan-peraturan atau norma-norma yang 

berkembang di masyarakat oleh masyarakat lokal ataupun wisatawan akibat dari 

pengaruh nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Tentunya hal 

ini  akan berdampak pada pelanggaran tradisi atau nilai lokal yang telah dianut 
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oleh masyarakat lokal serta membawa dampak negatif bagi keberlangsungan 

pariwisata bila hal tersebut dibiarkan terus terjadi.  

Sesuai dengan hasil wawancara dengan responden ternyata wisatawan 

backpacker tidak melanggar tradisi atau nilai lokal masyarakat setempat. 

Wisatawan backpacker sangat menghormati tradisi dan budaya serta adat istiadat 

masyarakat lokal. Wisatawan backpacker yang datang ke Bali tidak hanya 

menikmati keindahan alamnya tetapi juga mengagumi nilai budaya yang selalu 

dipegang teguh oleh masyarakatnya. Bahkan wisatawan backpacker sendiri juga 

ikut mempertahankan tradisi tersebut dengan ikut berpartisipasi dalam upacara 

keagamaan atau adat dan ikut menghormati dan mempelajari tradisi tersebut. 

Tetapi ada beberapa yang berpendapat bahwa sebagian kecil dari wisatawan 

backpacker suka mabuk-mabukan dan membuat keributan di lingkungan 

masyarakat walaupun sangat jarang terjadi. 

Wayan Daryana selaku lurah di Kelurahan Kuta  juga berpendapat lain 

bahwa wisatawan backpacker dapat melanggar tradisi atau nilai lokal yakni 

wisatawan backpacker yang tidak menggunakan jasa pemandu sering tidak 

memahami perilaku atau kebiasaan masyarakat lokal sehingga kecenderungan 

dapat dilanggar secara tidak sengaja seperti masuk ke areal Pura tanpa 

menggunakan pakaian adat karena tidak ada yang memandu sehingga membuat 

suasana Pura menjadi tidak suci. 

Ida Bagus Gede Anom Suparta selaku Kelian Adat  Pering juga 

menyatakan bahwa tidak ada tradisi atau nilai lokal yang dilanggar oleh 

wisatawan backpacker. Hal ini disebabkan  karena sudah ada pecalang yang 
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bertugas untuk pengamanan desa adat. Selain itu juga sudah dibuat aturan-aturan 

oleh desa adat untuk menghimbau wisatawan untuk tidak melakukan kegiatan 

yang dilarang dalam bahas Indonesia ataupun bahasa Inggris di obyek-obyek 

wisata seperti Pura atau tempat-tempat yang dianggap suci. 

6.3 Dampak terhadap Kondisi Lingkungan Fisik Kawasan Pariwisata Kuta 

Bali 

 

Dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap kondisi lingkungan 

dilihat dari dampak perubahan lingkungan setelah kunjungan backpacker dan 

dampak kedatangan backpacker terhadap perkembangan akomodasi murah. 

6.3.1  Dampak perubahan lingkungan fisik setelah kunjungan wisatawan 

backpacker 

 

Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik adalah dampaknya terhadap 

air, terhadap atmosfir, terhadap pantai dan pulau, terhadap pegunungan, terhadap 

vegetasi, terhadap kehidupan liar, terhadap situs sejarah, budaya dan keagamaan 

serta terhadap wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut Richardson dan Fluker 

(2004: 155-159) salah satunya adalah dampak dari pengoperasian industri 

pariwisata yaitu perusakan habitat kehidupan liar, polusi dan pencemaran limbah 

lainnya. 

Hasil wawancara dengan pengelola akomodasi murah “Mahendra Inn”,  

Putu Mertaningsih menyatakan bahwa  

“ Dampak dari kedatangan backpacker adalah perkembangan 

pembangunan untuk akomodasi seperti hotel, hostel yang tidak terkontrol 

serta pembangunan toko-toko yang membuat lahan hijau berubah menjadi 

gedung-gedung” (Hasil wawancara tanggal 1 April 2015). 

 

Ida Bagus Gede Anom Suparta juga menyatakan bahwa: 
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“ Semakin banyak tamu yang datang, kebutuhan akan sarana transportasi 

juga akan bertambah. Masyarakat mengatasi banjir dengan cara 

membersihkan gorong-gorong setiap 8 bulan sekali. Kebutuhan akan ruang 

hijau juga semakin berkurang karena berganti dengan bangunan 

akomodasi seperti hotel dan restoran”. 

 

Hal ini berarti perkembangan pariwisata menimbulkan semakin 

berkurangnya ruang hijau karena telah terkonversi menjadi lahan yang digunakan 

untuk membangun fasilitas pariwisata seperti hotel dan restoran. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Evita dkk (2012: 12) yang menyatakan bahwa di Bali, 

dampak negatif dari pengembangan pariwisata pada lingkungan fisik sangat 

mudah untuk ditemukan, baik di tanah atau darat,maupun laut dan udara. 

Kehancuran dan polusi  antara lain air (termasuk air tanah dan air permukaan) 

serta tanah dan udara. Berkurangnya lahan produktif untuk pertanian karena 

banyak bangunan berada di lahan pertanian yang subur dialih fungsikan untuk 

pembangunan sarana akomodasi dan infrastruktur lainnya, sehingga hasil produksi 

pertanian semakin berkurang dari tahun ke tahun. 

6.3.2 Dampak kedatangan backpacker terhadap perkembangan akomodasi 

murah 

 

Richardson dan Fluker (2004: 155-159), dampak pariwisata terhadap 

lingkungan di antaranya adalah dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata dan 

akomodasinya. Evita dkk (2012:12) juga menyatakan bahwa dengan adanya 

perkembangan pariwisata terutama dengan pembangunan sarana akomodasi dan 

fasilitas pendukung pariwisata lainnya terutama terhadap lingkungan. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, wisatawan 

backpacker berdampak pada perkembangan akomodasi murah. Wisatawan 



 
 

109 
 

backpacker sesuai dengan karakteristiknya lebih memilih akomodasi yang murah. 

Masyarakat lokal yang mempunyai modal dan lahan yang mengetahui peluang 

tersebut akhirnya membuka usaha akomodasi murah seperti hostel, homestay atau 

bahkan kamar kost. Saat ini banyak akomodasi murah yang tersedia di popies 

Lane yang menawarkan fasilitas yang nyaman untuk para wisatawan terutama 

untuk wisatawan backpacker. Hal ini menyebabkan banyaknya bangunan 

akomodasi murah seperti rumah-rumah kos, atau rumah sewa yang diperuntukann 

untuk tamu asing. Tetapi kadang masyarakat yang membuat bangunan untuk 

akomodasi murah tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga 

kadang tidak memenuhi persyaratan dalam membuat bangunan yang diperuntukan 

untuk akomodasi. 

6.4 Dampak Positif dan Negatif Kunjungan Wisatawan Backpackers 

Dampak positif dan negatif kunjungan wisatawan dilihat dari segi sosio 

ekonomis, sosio budaya dan lingkungan adalah sebagai berikut: 

6.4.1 Dampak positif kunjungan wisatawan backpackers 

Dampak positif dari kunjungan wisatawan backpackers adalah sebagai 

berikut: 

1) Dampak positif yang ditimbulkan backpacker terhadap pendapatan , 

lapangan kerja dan mata pencaharian. 

(1) Kedatangan wisatawan backpacker secara tidak langsung membuka 

peluang dalam menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata seperti 

restoran, akomodasi murah dan sebagai pemandu wisata pribadi. 
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(2) Peningkatan pendapatan secara signifikan pada pelaku wisata (warung 

makan, jasa sewa motor dan toko cinderamata ) dan masyarakat lokal 

sejak wisatawan backpacker berbelanja ke tempat usahanya. 

(3) Terdapat perubahan mata pencaharian masyarakat ke sektor pariwisata 

yang lebih menjanjikan seperti sektor pertanian ke pengelola akomodasi 

murah, dari supir menjadi penyewa sepeda motor, dari buruh ke penjual 

aksesoris. 

2) Dampak positif akibat yang ditimbulkan dari perilaku wisatawan 

backpacker 

(1) interaksi dalam bentuk komunikasi antar wisatawan backpacker dengan 

pemilik akomodasi murah yang merupakan masyarakat lokal dan bentuk 

komunikasi dengan masyarakat lokal pada saat backpacker menyaksikan 

proses upacara agama untuk memperoleh keterangan. 

(2) Wisatawan backpacker tidak merubah tatanan nilai adat istiadat 

masyarakat lokal, justru sebaliknya wisatawan backpacker yang 

mempelajari nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat dengan 

mengikuti upacara-upacara yang digelar oleh masyarakat lokal bahkan 

wisatawan backpacker mengikutinya dengan ikut berpakaian adat Bali. 

(3) Wisatawan backpacker  membawa perubahan gaya hidup yang positif 

dimana merubah pola tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik yang 

tidak bertentangan dengan budaya lokal, seperti merubah paradigma 

masyarakat tentang kehidupan dan semangat untuk belajar dalam 

menjalani kehidupan. 
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(4) Backpacker  membawa gaya hidup yang modern yang sesuai dengan 

perkembangan globalisasi sehingga sangat mudah untuk diadopsi oleh 

masyarakat, seperti terjadi pertukaran bahasa antara masyarakat lokal 

dengan wisatawan backpacker. Wisatawan backpacker mengadopsi nilai 

keramahtamahan dan kegotongroyongan masyarakat lokal. 

(5) Wisatawan backpacker sendiri juga ikut mempertahankan tradisi 

tersebut dengan ikut berpartisipasi dalam upacara keagamaan atau adat 

dan ikut menghormati dan mempelajari tradisi tersebut. 

3) Lingkungan  

Wisatawan backpacker tidak mempunyai hubungan perubahan 

lingkungan dan saat ini banyak akomodasi murah yang tersedia di popies 

Lane yang menawarkan fasilitas yang nyaman untuk para wisatawan terutama 

untuk wisatawan backpacker. 

6.4.2 Dampak negatif kunjungan wisatawan backpackers 

1) Dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku wisatawan backpacker 

(1) Terjadi peniruan tingkah laku backpacker yang diadopsi oleh sebagain 

kecil masyarakat yang tidak cocok dengan budaya lokal, seperti 

wisatawan backpacker yang senang ke pub, minum minuman beralkohol 

dan memakai tattoo, sebagain kecil masyarakat lokal yang secara 

langsung berinteraksi dengan backpacker cenderung terpengaruh dengan 

tingkah laku tersebut. 

(2) Terjadi peniruan gaya hidup backpacker yang membawa budaya yang 

berbeda dengan budaya lokal cenderung dapat merubah gaya hidup 
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masyarakat lokal menjadi lebih konsumtif dalam berbelanja. Sebelum 

adanya wisatawan masyarakat hanya berbelanja di pasar lokal  tetapi saat 

ini sering berbelanja ke pasr-pasar modern seperti supermarket. Cara 

berpakaian dan perubahan terhadap pola pikir yang materialistis. 

Perubahan terhadap tingkah laku masyarakat tidak seluruhnya 

dikarenakan adanya backpacker, sebab perubahan tersebut juga 

dikarenakan pengaruh wisatawan secara keseluruhan. 

(3) Backpacker yang melakukan perjalanan wisata tanpa pemandu wisata 

cenderung akan melanggar peraturan walaupun tidak dilakukan secara 

sengaja seperti masuk ke areal suci pura tanpa mengenakan pakaian adat 

atau masuk ke areal Pura saat menstruasi. 

2) Dampak negatif yang ditimbulkan backpacker pada Lingkungan  

(1) Dampak dari kedatangan backpacker adalah perkembangan pembangunan 

untuk akomodasi seperti hotel, hostel yang tidak terkontrol serta 

pembangunan toko-toko yang membuat lahan hijau berubah menjadi ruang 

terbangun. 

(2) Kadang masyarakat yang membuat bangunan untuk akomodasi murah 

tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak 

memenuhi persyaratan dalam membuat bangunan yang diperuntukan 

untuk akomodasi. 

6.5 Respon Masyarakat terhadap Wisatawan Backpacker 

 

Salah satu cara mengukur dampak pariwisata dapat diamati dengan 

irritation index (irridex) yang dikembangkan oleh Doxey (Richardson dan Fluker, 
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2004:135-136). Irridex merupakan indeks yang dapat dipakai untuk mengukur 

kecenderungan reaksi masyarakat terhadap perkembangan pariwisata. Tahapan 

respon masyarakat adalah tahapan euphoria, apahty, annoyance dan antagonism. 

Sesuai dengan hasil wawancara, responden sangat mengharapkan 

kedatangan wisatawan backpacker karena wisatawan backpacker memberikan 

dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat.  Wisatawan backpacker 

membuat pemerataan ekonomi masyarakat di dalam industri pariwisata karena 

wisatawan backpacker lebih memilih akomodasi murah, restoran lokal dan 

penyewaan sarana transportasi pribadi seperti sepeda motor yang dimiliki oleh 

masyarakat lokal. Wisatawan backpacker  juga tidak merusak nilai sosial budaya 

di dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dengan 

kehadiran wisatawan backpacker diantara masyarakat lokal. justru wisatawan 

backpacker yang antusias untuk mempelajari budaya masyarakat lokal dengan 

ikut dalam proses kegiatan adat istiadat masyarakat lokal. 

Namun dibalik itu terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh 

masyarakat terkait dengan kedatangan backpacker ke wilayah Kawasan 

Pariwisata Kuta. Dampak tersebut terjadi peniruan tingkah laku dan gaya hidup 

backpacker yang tidak cocok dengan budaya lokal. Masyarakat juga menilai 

bahwa backpacker yang tidak menggunakan jasa pemandu wisata cenderung 

dapat melanggar aturan sehingga berpengaruh terhadap nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat seperti tidak sengaja seperti masuk ke areal Pura tanpa 

menggunakan pakaian adat karena tidak ada yang memandu sehingga akan 

merusak suasana kesucian Pura.  
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Hal ini berarti respon masyarakat Kawasan Wisata Kuta terhadap 

kedatangan backpacker berada pada tahap annoyance.  Pada tahapan ini 

pengembangan terhadap pariwisata tetap berlanjut, tetapi berbagai permasalahan 

bermunculan seperti kemacetan, susahnya memperoleh tempat parkir dan 

bertambahnya kepadatan. Masyarakat lokal merasa mengalami marginalisasi 

dalam keterlibatannya dalam pariwisata. Walaupun masyarakat lokal memperoleh 

pendapatan dari datangnya wisatawan backpacker tetapi pendapatannya masih 

tergolong lebih kecil dibandingkan dengan para pendatang yang mempunyai 

modal yang lebih besar. Banyaknya jumlah akomodasi murah yang ditawarkan 

untuk backpacker menimbulkan persaingan yang semakin meruncing. Kadang 

tidak memberikan pendapatan yang berarti bagi pemilik akomodasi saat musim 

tamu sepi.  

Terjadi peniruan masyarakat lokal terhadap tingkah laku dan gaya hidup 

backpacker yang tidak sesuai dengan budaya lokal sehingga dapat memberikan 

efek negative terhadap nilai-nilai luhur dalam masyarakat apabila dibiarkan dan 

terjadi terus menerus di dalam masyarakat tanpa adanya perlindungan kuat 

terhadap budaya lokal.  

6.6 Pembahasan 

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai karakteristik wisatawan dan 

dampaknya terhadap perkembangan pariwisata di kawasan pariwisata Kuta, 

didapatkan bahwa wisatawan backpacker di Kuta di dominasi oleh perempuan (52 

persen/141 orang), dengan range umur antara 23-28 tahun (32 persen/88 orang) 

mereka adalah pekerja secara freelance (17 persen/42 orang) dengan tingkat 
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pendidikan S1 S1 (38 persen/103 Orang). Mereka adalah wisatawan dari Eropa 

(59 persen/161 orang) melakukan dan menggunakan internet untuk merencanakan 

perjalananya. Seluruh backpacker tinggal di akomodasi murah dan makan di 58 

persen/157 orang). Rata – rata lama tinggal mereka 8 hari dengan budget rata – 

rata sebesar Rp.7.840.202,00. Mereka mengalokasikan budget mereka sebagian 

besar untuk akomodasi rata-rata Rp. 142.737/ hari/ orang, transportasi Rp. 

984.559/ hari/orang, serta makan dan minum sebesar Rp. 64.282/ makan/ orang.   

Karakteristik backpacker yang mengunjungi kawasan pariwisata Kuta 

ternyata hampir sama dengan karakteristik backpacker yang mengunjungi 

Yogyakarta seperti penelitian yang dilakukan oleh Maritha (2010:45). 

Karakteristik backpacker dilihat dari segi geografis wisatawan backpacker 

sebagian besar berasal dari benua Eropa. Dari segi demografis mempunyai 

kesamaan yaitu dari sebagian besar berjenis kelamin perempuan, mempunyai 

rentang umur 20-30 tahun, dan mempunyai tingkat pendidikan S1.  

Ketidaksamaan dari segi demografis hanya jenis pekerjaannya, dimana dalam 

penelitian ini yang menjadi wisatawan backpacker sebagian besar adalah pekerjan 

freelance sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maritha (2010:45) sebagian 

besar wisatawan backpacker adalah pelajar. Perbedaan yang lain adalah dari segi 

anggaran yang dikeluarkann oleh wisatawan backpackers.Wisatawan yang 

mengunjungi daerah pariwisata Kuta menganggarkan pengeluaran lebih banyak 

dibandingkan dengan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Wisatawan 

backpacker yang berkunjung ke Kuta mengeluarkan anggaran rata-rata sebesar 

Rp.7.840.202/orang dengan rata-rata lama tinggal selama 8 hari atau sebesar 
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Rp.861.282/hari/orang, sedangkan wisatawan backpacker yang berkunjung ke 

Yogyakarta mempunyai anggaran yang jauh lebih kecil yaitu sebesar 

Rp.1,655,890,00  atau sebesar Rp.331.178/ hari/orang. 

Dari segi sosio psikografis didapatkan bahwa wisatawan backpacker 

melakukan perjalanan kebanyakan bersama teman, berkunjung ke Kuta Bali untuk 

pertama kalinya, menggunakan akomodasi murah, pergi ke destinasi lain seperti 

Jawa, Lombok dan Asia Tenggara (Thailand, Singapore, Kamboja dan Philipina). 

Wisatawan backpacker juga makan dan minum di warung atau restoran lokal. 

Mengetahui, Bali melalui internet dan guide book, dan suka dengan aktivitas 

alam. Secara psikologis, karakteristik wisatawan backpacker yang berkunjung ke 

Kuta Bali dengan wisatawan backpacker yang berkunjung ke  Yogyakarta hampir 

sama yaitu melakukan perjalanan secara individu dan menggunakan guidebook 

untuk merencanakan perjalananya. Mereka tinggal di akomodasi murah dan 

makan di restoran lokal  

Mengenai dampak yang ditimbulkan oleh wisatawan backpacker terbagi 

menjadi 3 yaitu dampak sosial ekonomis, sosial budaya dan lingkungan. 

Kedatangan wisatawan backpacker menimbulkan dampak positif bagi sosial 

ekonomis masyarakat dan pelaku usaha di kawasan pariwisata Kuta. Dampak 

positif tersebut adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan 

peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Visser (2004:298) yang menyatakan bahwa pariwisata 

backpacking memiliki dampak terhadap perekonomian lokal. Hal sama juga 

diungkapkan oleh Yakushiji (2010:68) dalam penelitiannya yaitu pada negara 
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yang kurang berkembang, wisatawan backpacker memberikan dampak positif 

terhadap perekonomian tingkat bawah dengan cara memberikan dampak ekonomi 

bagi masyarakat tingkat bawah.  

Dampak sosial budaya yang ditimbulkan oleh backpacker cenderung 

mengarah ke dampak positif sebab wisatawan backpacker sangat menghargai adat 

istiadat, budaya dan tradisi masyarakat lokal. Walaupun terdapat hal yang negatif 

seperti beberapa wisatawan backpacker yang suka mabuk karena minuman keras 

yang mempengaruhi pemuda yang menjadi pemandu wisata, akan tetapi hal 

tersebut jarang terjadi karena kebanyakan wisatawan masih dapat menaati 

peraturan lokal yang ada. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tim Mahasiswa STP (2013) dimana dampak sosial budaya cenderung 

menimbulkan dampak positif karena sikap mereka sangat menghargai budaya 

lokal dan lingkungan, mendukung kegiatan pelestarian budaya dan lingkungan 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal.  

Sedangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah makin banyaknya 

dibangun akomodasi murah yang dibangun oleh masyarakat lokal yang 

memanfaatkan peluang kedatangan wisatawan backpacker yang lebih sering 

menggunakan akomodasi murah seperti hostel, hotel melati atau kamar kost. 

Masyarakat dalam membangun akomodasi tersebut mungkin tidak mempunyai 

IMB sebagai salah satu syarat dalam medirikan suatu bangunan sehingga dapat 

menggangu tata ruang lingkungan dan justru akan menjadi boomerang bagi 

keberlangsungan pariwisata di masa yang akan datang. 
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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dalam penelitian ini sesuai dengan pembahasan yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1) Karakteristik wisatawan backpackers mancanegara 

(1) Karakteristik Geografis 

Berdasarkan karakteristik geografis wisatawan backpackers 

mancanegara yang berkunjung ke kawasan pariwisata Kuta sebagian 

besar berasal dari negara di benua Eropa (59 persen), diikuti oleh 

negara di benua Australia (19 persen), Amerika (18 persen) dan Asia 

(4 persen). 

(2) Karakteristik Sosio-demografis 

Berdasarkan karakteristik sosio demografis wisatawan wisatawan 

backpackers mancanegara yang berkunjung ke kawasan pariwisata 

Kuta sebagian besar berusia muda yaitu berumur 23-28 tahun, sangat 

digemari oleh mayoritas kaum perempuan yang mempunyai tingkat 

pendidikan tinggi. Sebagian besar wisatawan backpacker mempunyai 

pekerjaan yang tidak terikat dengan waktu dan mempunyai pendapatan 

yang cukup tinggi dengan tingkat pendapatan USD >2000-3000/ 

bulan. 
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 (3) Karakteristik Sosio-psikografis 

Wisatawan backpackers mancanegara yang berkunjung ke kawasan 

pariwisata Kuta sebagian besar pernah mengunjungi dan untuk 

mengunjungi obyek wisata terutama di wilayah Bali bagian timur. 

Wisatawan backpacker biasanya melakukan perjalanan wisata  

selama  8-15 hari. Sepeda motor adalah transportasi yang paling 

digemari oleh para backpacker. Backpacker biasanya menggunakan 

akomodasi murah seperti hostel serta makan dan minum di restoran 

lokal. Kebanyakan backpacker melakukan perjalanan ke Bali untuk 

pertama kalinya dan mengajak teman perjalanan.  Referensi objek 

wisata didapatkan dari teman sesama backpacker  dan kebanyakan 

backpacker menyukai aktivitas alam seperti diving dan Surfing,  

2) Dampak kunjungan wisatawan backpacker terhadap perkembangan 

pariwisata 

(1) Dampak sosial ekonomis 

Masyarakat lokal merasakan dampak yang positif terhadap terciptanya 

lapangan kerja dan wisatawan backpacker dapat meningkat pendapatan 

masyarakat.  

(2) Dampak sosial budaya 

Backpacker yang melakukan interaksi dengan masyarakat lokal dan 

pelaku usaha. Interkasi tersebut seperti backpacker yang sering terjadi 

saat backpacker menyaksikan proses upacara adat. Backpacker tidak 

serta merta merubah tatanan nilai adat istiadat masyarakat lokal tetapi 
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ikut menjaga nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Perubahan 

gaya hidup yang positif seperti perubahan paradigma mengenai 

kehidupan masyarakat pun tidak bertentangan dengan budaya lokal 

setempat. Akan tetapi kedatangan backpacker yang sering berinteraksi 

dengan masyarakat mengakibatkan terjadi peniruan terhadap tingkah 

laku dan gaya hidup sebagaian kecil masyarakat. Pengetahuan 

backpacker yang terbatas terhadap nilai budaya setempat terkadang 

menimbulkan pelanggaran seperti masuk ke areal Pura yang tidak 

sesuai dengan tata tertib sehingga dapat menurunkan nilai dari 

kesakralan Pura. 

(3) Dampak lingkungan 

Kedatangan wisatawan backpacker tidak berhubungan dengan 

perubahan lingkungan yang menyebabkan kemacetan, kebanjiran dan 

lainnya. Backpacker berdampak pada perkembangan akomodasi murah 

yang dibangun di sekitar kawasan pariwisata Kuta. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan ini adalah sebagai berikut: 

1) Desa adat diharapkan dapat menata kembali aturan-aturan mengenai cara 

mendisiplinkan wisatawan asing yang datang ke wilayah kawasan 

pariwisata Kuta untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan antara 

wisatawan dengan masyarakat lokal. 

2) Pemerintah wilayah Kuta melakukan penertiban terhadap perijinan 

akomodasi murah. Pemerintah wilayah Kuta diharapkan melaksanakan 
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peraturan mengenai Moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan sesuai 

dengan Keputusan Moratorium yang tertuang dalam Surat Gubernur Bali 

No. 570/1665/BPM tentang Penghentian Sementara Pendaftaran 

Penanaman Modal Untuk Bidang Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata. 

3) Masyarakat Kuta diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga 

kearifan lokal yang sudah diwariskan turun temurun oleh leluhur agar 

menjadi penangkal dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan 

pariwisata di wilayah Kuta. 

4) Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian  untuk karakteristik 

wisatawan backpacker dapat dilakukan secara kuantitatif maupun 

kualitatif sehingga dapat mengetahui motivasi wisatawan backpacker  

datang ke Bali secara mendetail. 
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Lampiran 1 Kuesioner untuk wisatawan Backpacker 

QUESTIONARE 

FOREIGN BACKPACKER TOURIST CHARACTERISTICS AND ITS 

IMPACT ON DEVELOPMENT OF TOURISM IN KUTA, BALI 

By: Ni Nyoman Menuh Student of Postgraduate Udayana University 

Dear Mr/ Mrs/ Miss 

I am Ni Nyoman Menuh the student of Magister of Tourism Udayana University. 

Now i‟m conducting my research to finish my Master degree. So if you don‟t mind, i 

would like to ask you a favor to fill this questionnaire below based on your 

experiences travel in Bali. I really appreciate if you could help me. Thank you so 

much and I hope you have great time in Bali. 

A. Identity 

1. Name  : ................................................................................ 

2. Address :................................................................................. 

3. Email Addres  :................................................................................... 

   

B. Tourist Characteristic 

Sosio Demografis Characteristic 

1. Age :................................................................................... 

2. Sex :  

3. Education Level:  

a. Doctoral Degree   d. High School 

b. Master Degree   e. Other 

c. Bachelor Degree 

 

4. Occupation/ Job 

a. Student g. Free lance m. Technician 

b. Bussinesman/ woman h. Accountant n. Teacher 

c. Goverment Servant i. 
Doctor/ Medical 

worker 
o. Engineer 

d. Designer j. Art worker p. Bank 

e. Entertainer staff k. Researcher q. Other.............. 

Female Male 
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f. Manager.......................... l. Retired 
  

 

5. Salary/ Income: ............................/mounth 

 

Socio Geographical Characteristic 

 

1. Country of origin: 

a. Netherland  g. England  l. Other...................................... 

b. Germany  h. Japan 

c. French  i. Malaysia 

d. U.S.A  j. Singapore 

e. Australia   k. South Korea 

 

Socio Psikographical Characteristic 

1. With whom yo do your trip to Bali: 

a. Alone   d. Family 

b. Friends/ Patners e. Other.................... 

c. Group 

 

2. How Many time have you been visit Bali? 

a. First time c. Third 

b. Twice  d. More Than Three times 

 

3. What kind of local transportation mostly you used when you are in Bali? 

a. Public Bus/ Bemo 

b. Taxi 

c. Sarbagita Bus 

d. Motorcycle 

e. Dokar  

f. Other......................... 

 

4. Please mention the places (tourist destinations) you planned to visit 

during your trip in Bali? 

a. .................................................... 

b. .................................................... 

c. .................................................... 

d. .................................................... 

e. .................................................... 
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5. Please mention the places (tourist destinations) you have already visited 

during your trip in Bali? 

a. .................................................... 

b. .................................................... 

c. .................................................... 

d. .................................................... 

e. .................................................... 

 

6. How long you will stay at Bali? Answer....................................days 

 

7. Where are you destinations besides Bali: 

 

a. South- East Asia, mention.................... 

b. Some place in Indonesia, Mention........................... 

c. Only Bali 

d. Other............................................. 

 

8. What type of accomodation you stayed when you‟re in Bali? 

a. Budgeted accomodation like Hostel/ Motels/ Guesthouse 

b. Relatives/ Friends house 

c. Stared  hotel 

 

9. Where are you usually having lunch and dinner during your visit at Bali? 

a. In Hotel/ Guesthouse/ motel/ hostel 

b. Restaurant/ cafe 

c. Local restaurant like lesehan/ warung makan 

 

10. You Know Bali from (select One of the most frequently used) 

 

a. Internet   f. Newspapper  

b. Guidebooks   g. Airlines  

c. friends/relatives  h.TV Programme  

d. Magazine   i. Travel Agent  

e. Tourism Board  

 

11. What is your Favorite activities traveller in Bali: 

a. Hiking/ trekking 

b. Diving 

c. Rafting 

d. Surfing 

e. Snorkeling  
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Expenditure Pattern 

 

1. How much is your trip budget to visit Bali?  

Answer : ………………………………………….  

2. How much did you allocate for :  

a. Accomodation : ………………  

b. Shopping :………………  

c. Food &beverages :……………….  

d. Sigthseeing :………………  

e. Transportation :……………….  

f. Entertainment :……………….  

h. Souvenirs:.............................. 

g. Others ………………..  

3. Do you have a plan to visit Bali again ?  

a. Yes   b. No  

4. Will you recommend Bali as one of the best tourism destinations in 

Indonesia that must be visited to your friends/relatives?  

a. Yes   b. No 

 

General Opinion: 

.......................................................................................... 

 

 

 

THANK YOU 
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Lampiran 2  Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa/ Tokoh Masyarakat/ 

Organisasi Masyarakat 

PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTERISTIK WISATAWAN BACKPACKER MANCANEGARA DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KUTA, 

BALI 

Oleh: By: Ni Nyoman Menuh Mahasiswa Pascasarjana Unud 

Yth: Bapak/Ibu/ Saudara/i 

Saya Ni Nyoman Menuh mahasiswa Magister Pariwisata Program Pascasarjana 

Universitas Udayana. Saat ini sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan 

program S2. Bila anda tidak keberatan , saya ingin bertanya kepada anda mengenai 

dampak wisatawan Backpacker bagi anda atau perusahaan anda. Terimakasih atas 

waktunya. 

Identitas 

Nama  :……………………………………………………………………. 

Pekerjaan :……………………………………………………………………. 

Umur  :……………………………………………………………………. 

Asal  :……………………………………………………………………. 
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Pedoman wawancara untuk Kepala Desa/ Tokoh Masyarakat/ Organisasi 

Masyarakat 

1. Apakah Bapak/ ibu mengetahui tentang wisatawan backpacker? 

2. Banyakkah wisatawan backpacker yang datang ke daerah ini? 

3. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan backpacker yang bapak/ ibu 

ketahui? 

Dampak Sosial Ekonomi 

1. Apakah wisatawan Backpacker berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja 

baru di wilayah anda? 

2. Apakah wisatawan Backpacker  berdampak terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat sekitar di wilayah anda? 

Dampak Sosial Budaya 

1. Adakah interaksi anatara wisatawan backpackers dengan masyarakat lokal? 

Jika ada, bagaimanakah bentuk interaksinya? 

2. Apakah wisatawan Backpacker berdampak terhadap perubahan mata 

pencaharian/ pekerjaan masyarakat sekitar di wilayah anda? 

3. Apakah wisatawan Backpacker merubah (meningkatkan atau menurunkan) 

tatanan nilai adat-istiadat masyarakat?  

4. Apakah wisatawan Backpacker merubah pola tingkah laku masyarakat sekitar di 

wilayah anda? 

5. Apakah wisatawan Backpacker merubah gaya hidup tradisional masyarakat 

sekitar di wilayah anda? 

 

6. Adakah nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat lokal akibat keberadaan 

backpacker dan sebaliknya? 

7. Adakah tradisi atau nilai lokal yang dilanggar oleh wisatawan backpacker? 

Dampak Lingkungan 

1. Apakah ada dampak perubahan lingkungan (kemacetan/banjir/ketiadaan ruang 

hijau) setelah ada kunjungan wisatawan backpacker di wilayah anda? 

2. Apakah kunjungan wisatawan backpacker berdampak pada perkembangan 

akomodasi murah di wilayah anda? 

3. Bagaimana pandangan bapak/ ibu mengenai keberadaan backpacker di daerah 

ini? 

 

 

Lampiran 3  Pedoman Wawancara untuk Masyarakat lokal 
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PEDOMAN WAWANCARA  

KARAKTERISTIK WISATAWAN BACKPACKER MANCANEGARA DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KUTA, 

BALI 

Oleh: By: Ni Nyoman Menuh Mahasiswa Pascasarjana Unud 

Yth: Bapak/Ibu/ Saudara/i 

Saya Ni Nyoman Menuh mahasiswa Magister Pariwisata Program Pascasarjana 

Universitas Udayana. Saat ini sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan 

program S2. Bila anda tidak keberatan , saya ingin bertanya kepada anda mengenai 

kontribusi wisatawan Backpacker bagi anda atau perusahaan anda. Terimakasih atas 

waktunya. 

Identitas 

Nama  :……………………………………………………………………. 

Pekerjaan :……………………………………………………………………. 

Umur  :……………………………………………………………………. 

Asal  :……………………………………………………………………. 
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1. Apakah Bapak/ ibu mengetahui tentang wisatawan backpacker? 

2. Banyakkah wisatawan backpacker yang datang ke daerah ini? 

3. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan backpacker yang bapak/ ibu 

ketahui? 

Sosial Ekonomi 

1. Apakah wisatawan Backpacker berdampak terhadap peningkatan pendapatan 

anda? 

Sosial Budaya 

1. Adakah interaksi anatara wisatawan backpackers dengan masyarakat lokal? 

Jika ada, bagaimanakah bentuk interaksinya? 

2. Adakah peralihan mata pencaharian setelah adanya wisatawan backpackers di 

daerah ini? 

3. Apakah wisatawan Backpacker merubah (meningkatkan atau menurunkan) 

tatanan nilai adat-istiadat anda dalam masyarakat sekitar anda?   

4. Apakah wisatawan Backpacker merubah pola tingkah laku anda dalam 

masyarakat sekitar anda? 

5. Apakah wisatawan Backpacker merubah gaya hidup tradisional anda dalam 

masyarakat? 

6. Adakah nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat lokal akibat keberadaan 

backpacker dan sebaliknya? 

7. Adakah tradisi atau nilai lokal yang dilanggar oleh wisatawan backpacker? 

Dampak Lingkungan 

1. Apakah ada dampak perubahan lingkungan (kemacetan/banjir/ketiadaan ruang 

hijau) setelah ada kunjungan wisatawan backpacker di wilayah anda? 

2. Apakah kunjungan wisatawan backpacker berdampak pada perkembangan 

akomodasi murah di wilayah anda?  

3. Bagaimana pandangan bapak/ ibu mengenai keberadaan backpacker di daerah 

ini? 
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Lampiran 4  Pedoman Wawancara untuk  Pelaku Usaha 

PEDOMAN WAWANCARA   

KARAKTERISTIK WISATAWAN BACKPACKER MANCANEGARA DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KUTA, 

BALI 

Oleh: By: Ni Nyoman Menuh Mahasiswa Pascasarjana Unud 

Yth: Bapak/Ibu/ Saudara/i 

Saya Ni Nyoman Menuh mahasiswa Magister Pariwisata Program Pascasarjana 

Universitas Udayana. Saat ini sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan 

program S2. Bila anda tidak keberatan , saya ingin bertanya kepada anda mengenai 

kontribusi wisatawan Backpacker bagi anda atau perusahaan anda. Terimakasih atas 

waktunya. 

Identitas 

Nama  :……………………………………………………………………. 

Pekerjaan :……………………………………………………………………. 

Umur  :……………………………………………………………………. 

Asal  :……………………………………………………………………. 
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1. Berapa lama ibu/ bapak membuka usaha ini? 

2. Apakah bapak/ ibu mempunyai usaha lain sebelum membuka usaha ini? 

3. Apakah Bapak/ ibu mengetahui tentang wisatawan backpacker? 

4. Banyakkah wisatawan backpacker yang datang ke daerah ini? 

5. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan backpacker yang bapak/ 

ibu ketahui? 

Sosial Ekonomi 

1. Apakah wisatawan Backpacker berdampak terhadap peningkatan pendapatan 

usaha anda? 

2. Apakah anda mempekerjakan masyarakat lokal dalam usaha anda? 

Sosial Budaya 

1. Adakah interaksi antara wisatawan backpackers dengan masyarakat lokal? 

Jika ada, bagaimanakah bentuk interaksinya? 

2. Adakah peralihan mata pencaharian setelah adanya wisatawan backpackers 

di daerah ini? 

3. Apakah wisatawan Backpacker merubah (meningkatkan atau menurunkan) 

tatanan nilai adat-istiadat anda dalam masyarakat sekitar anda?  

4. Apakah wisatawan Backpacker merubah pola tingkah laku anda dalam 

masyarakat sekitar anda? 

5. Apakah wisatawan Backpacker merubah gaya hidup tradisional anda dalam 

masyarakat? 

6. Adakah nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat lokal akibat keberadaan 

backpacker dan sebaliknya? 

7. Adakah tradisi atau nilai lokal yang dilanggar oleh wisatawan backpacker? 

Dampak Lingkungan 

1. Apakah ada dampak perubahan lingkungan (kemacetan/banjir/ketiadaan 

ruang hijau) setelah ada kunjungan wisatawan backpacker di wilayah anda? 

2. Apakah kunjungan wisatawan backpacker berdampak pada perkembangan 

akomodasi murah di wilayah anda? 

3. Bagaimana pandangan bapak/ ibu mengenai keberadaan backpacker di 

daerah ini? 
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Lampiran 5  Pedoman Wawancara untuk Pengelola Akomodasi Murah 

PEDOMAN WAWANCARA  

KARAKTERISTIK WISATAWAN BACKPACKER MANCANEGARA DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KUTA, 

BALI 

Oleh: By: Ni Nyoman Menuh Mahasiswa Pascasarjana Unud 

Yth: Bapak/Ibu/ Saudara/i 

Saya Ni Nyoman Menuh mahasiswa Magister Pariwisata Program Pascasarjana 

Universitas Udayana. Saat ini sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan 

program S2. Bila anda tidak keberatan , saya ingin bertanya kepada anda mengenai 

kontribusi wisatawan Backpacker bagi anda atau perusahaan anda. Terimakasih atas 

waktunya. 

Identitas 

Nama  :……………………………………………………………………. 

Pekerjaan :……………………………………………………………………. 

Umur  :……………………………………………………………………. 

Asal  :……………………………………………………………………. 
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1. Berapa lama ibu/ bapak membuka usaha ini? 

2. Apakah bapak/ ibu mempunyai usaha lain sebelum membuka usaha ini? 

3. Apakah Bapak/ ibu mengetahui tentang wisatawan backpacker? 

4. Banyakkah wisatawan backpacker yang datang ke daerah ini? 

5. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan backpacker yang bapak/ ibu 

ketahui? 

6. Apakah bapak/ ibu membuka penginapan ini dikarenakan banyak wisatawan 

backpacker? 

7. Apakah tamu Backpacker banyak yang menginap disini? Berapa persen dari 

total tamu yang menginap? 

8. Berapa lamakah tamu Backpacker menginap? 

Sosial Ekonomi 

1. Apakah wisatawan Backpacker berdampak terhadap peningkatan pendapatan 

usaha penginapan anda? 

2. Apakah anda mempekerjakan masyarakat lokal dalam usaha  penginapan anda? 

Berapa banyak? 

3. Apakah anda mempekerjakan masyarakat non lokal dalam usaha penginapan 

anda? Berapa banyak? 

Sosial Budaya 

1. Adakah interaksi antara wisatawan backpackers dengan masyarakat lokal?Jika 

ada,  bagaimanakah bentuk interaksinya? 

2. Adakah peralihan mata pencaharian setelah adanya wisatawan backpackers di 

daerah ini? 

3. Apakah wisatawan Backpacker merubah (meningkatkan atau menurunkan) 

tatanan nilai adat-istiadat anda dalam masyarakat sekitar anda?   

4. Apakah wisatawan Backpacker merubah pola tingkah laku anda dalam 

masyarakat sekitar anda? 

5. Apakah wisatawan Backpacker merubah gaya hidup tradisional anda dalam 

masyarakat? 

6. Adakah nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat lokal akibat keberadaan 

backpacker dan sebaliknya? 

7. Adakah tradisi atau nilai lokal yang dilanggar oleh wisatawan backpacker? 
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Dampak Lingkungan 

1. Apakah ada dampak perubahan lingkungan (kemacetan/banjir/ketiadaan ruang 

hijau) setelah ada kunjungan wisatawan backpacker di wilayah anda? 

2. Apakah kunjungan wisatawan backpacker berdampak pada perkembangan 

akomodasi murah di wilayah anda? 

3. Apakah wisatawan Backpacker berkontribusi terhadap pengembangan usaha 

penginapan yang anda miliki saat ini 

4. Bagaimana pandangan bapak/ ibu mengenai keberadaan backpacker di daerah 

ini? 
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Lampiran 6 Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu 

N 1% 5% 10% N 1% 5% 10% N 1% 5% 10% 

50 47 44 42 250 182 146 130 1000 399 258 213 

60 55 51 49 260 187 149 133 2000 498 297 238 

70 63 58 56 280 197 155 138 3000 543 312 248 

80 71 65 62 300 207 161 143 4000 569 320 254 

90 79 72 68 320 216 167 147 5000 586 326 257 

100 87 78 73 360 234 177 155 6000 598 329 259 

120 102 89 83 400 250 186 162 7000 606 332 261 

130 109 95 88 440 265 195 168 8000 613 334 263 

150 122 105 97 500 285 205 176 9000 618 335 263 

160 129 110 101 550 301 213 182 10000 622 336 263 

180 142 119 108 600 315 221 187 100000 659 347 270 

200 154 127 115 650 329 227 191 ∞ 664 349 272 

Sumber : Sugiyono (2009) 

Keterangan: 

N = ∞ 

n = 272 
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Lampiran 7 Karakteristik Backpacker 

No Name sex Age Education 
Occupantion/ 

Job 

Salary 
($)/ 

mouth 

Country 
Whit 

Whom 

1 dennis male 28 S1 designer 500 denmark alone 

2 
jenifer Joan 

Johnstone 
female 22 S1 manager 2,000 england friend 

3 john Creceness male 30 S1 
government 

sevant 
3,500 australia friends 

4 
meagan 

Greenmount 
female 27 high school 

government 

servant 
3,500 australia friend 

5 sanne Jakabssan female 21 other medical worker 1,500 sweden friend 

6 Matilda Lindh female 19 high school truck driver 2,500 sweden friend 

7 
Sofie Mose 

Hansen 
female 20 high school student 500 denmark friend 

8 Louise Larsen female 20 high school student 500 denmark friend 

9 Martin Taxen male 22 high school 
construction 

worker 
1,000 sweden friend 

10 Greg male 31 S2 bussinesman 3,500 germany alone 

11 Popka Detki male 29 s1 freelance 600 slovenia friend 

12 Pontus male 22 s1 student 1,000 sweden friend 

13 emilia female 26 s1 designer 6,000 sweden friend 

14 Franco frank male 25 s1 student 2,000 sweden friend 

15 cecilia amanda female 29 s2 
bussinesswoma

n 
4,500 germany friend 

16 Lothaire B Male 21 high school Student 1,500 france friend 

17 Audie Female 21 high school Student 1,500 france friend 

18 Matilda Loch Female 28 S1 Medical Worker 1,750 sweden friend 

19 Pauline Michd Female 29 s1 Medical Worker 1,500 sweden friend 

20 Ross G Female 30 s2 Medical Worker 4,500 sweden friend 

21 meddison Female 19 high school student 1,500 England friend 

22 Clara Female 20 high school Student 1,500 England friend 

23 Emilia Female 22 s1 designer 6,000 Denmark friend 

24 Paol Rich Male 28 Diploma designer 8,000 Denmark friend 

25 Dorothy Female 19 high school Student 1,500 france friend 

26 Desiree Female 20 high school Student 1,500 france friend 

27 Diane Female 22 high school Student 1,000 france friend 

28 Gunde Male 25 Diploma Machine 5,000 sweden friend 

29 Ackley Male 35 s2 manager 6,500 England friend 

30 Hallen Male 32 s2 bussines 5,000 sweden friend 

31 Adrian Male 22 s1 Student 1,500 dutch friend 

32 Bernou Female 24 s1 Student 1,200 dutch friend 

33 Annemette Female 19 high school Student 700 Denmark friend 

34 Christian Caesar Male 18 high school Student 600 Denmark friend 

35 Kezia Female 25 s1 medical worker 2,000 Australia friend 

36 Carolyn Female 21 high school bussines 4,200 Australia friend 

37 Armand Male 25 s1 
Government 

servant 
3,500 france friend 

38 Didianne Female 28 s1 
Government 

servant 
3,500 france friend 

39 Sophia Groban Female 29 s2 manager 5,500 Australia friend 

40 Emma Female 25 high school Student 1,200 Australia friend 
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No Name sex Age Education 
Occupantion/ 

Job 

Salary ($)/ 

mouth 
Country 

Whit 

Whom 

41 Hannah Female 21 high school Student 1,200 Australia friend 

42 Hewet Male 22 s1 Accountant 3,200 German friend 

43 Jarvis Male 30 s1 Accountant 3,000 German friend 

44 Johny Male 32 s1 Designer 5,800 USA friend 

45 Abigail Female 35 s1 Designer 5,600 USA friend 

46 Sarah Female 34 s2 Manager 6,500 USA friend 

47 Jaythen Male 36 s2 Freelance 4,500 Sweden friend 

48 Adrian Female 22 s1 Designer 5,700 sweden friend 

49 Matilda Loch Female 28 s1 Designer 6,000 Australia friend 

50 Evie Mardhon Female 21 high school Bussines 4,500 Australia friend 

51 Scarlett Female 25 s1 Medical Worker 1,500 Australia friend 

52 
Abigail D. 

Sophie 
Female 21 high school Bussines 4,000 Australia friend 

53 Kysa Female 22 high school Bussines 3,500 Sweden friend 

54 Patrik Male 25 s1 Architect 4,500 sweden friend 

55 Layla Georgia Female 28 s2 Architect 3,200 Australia friend 

56 
Matilda 

Harper 
Female 21 high school Bussines 4,000 Australia Friend 

57 Lucy Madison Female 24 S1 Bussines 4,000 Australia Friend 

58 Bertjan Male 21 high school Techinician 4,500 Dutch Friend 

59 Camlo Male 19 high school Techinician 4,000 Dutch Friend 

60 Alarice Female 20 high school Student 1,500 German Friend 

61 Alda Female 28 S1 Bussines 4,500 German Friend 

62 
Marioline 

Jeslyn 
Female 29 high school Manager 6,000 England Friend 

63 Adamson Male 23 high school techinician 3,500 England Friend 

64 Addaneye Male 24 S1 architect 2,500 England Friend 

65 Sea earth Female 25 S1 architect 2,000 England Friend 

66 Bent Berde Male 21 Other techinician 3,800 Denmark Alone 

67 abey westy Female 21 high school 
Government 

servant 
3,500 England Friend 

68 Camelia Female 25 Other Freelance 4,000 Denmark Friend 

69 Britt Male 22 high school Freelance 4,000 Denmark Friend 

70 Annelise Female 28 Other Freelance 5,000 Denmark Friend 

71 Linnea Female 29 s1 entertainer 4,500 Sweden Friend 

72 Malin Female 35 s1 entertainer 4,500 sweden Friend 

73 Zack Male 32 high school Freelance 4,500 USA Friend 

74 Mario Male 35 s1 Freelance 4,500 USA Friend 

75 Astrid Argus Female 33 s1 architect 2,500 Denmark Friend 

76 
Bergitte 

Werson 
Female 34 s2 architect 2,500 Denmark Friend 

77 Maja Female 25 s1 designer 4,500 Sweden Friend 

78 Bonamy Male 35 s1 designer 4,500 france Friend 

79 Chanel Male 24 Diploma acountant 1,500 france Friend 

80 
Annabelle 

Swiss 
Female 26 Diploma acountant 1,500 Australia Friend 
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No Name sex Age Education 
Occupantion/ 

Job 

Salary ($)/ 

mouth 
Country 

Whit 

Whom 

         

81 Zara Savannah Female 25 s1 acountant 3,200 Australia friend 

82 Ebba Dorothea Female 25 s1 Student 2,000 Denmark friend 

83 Christofeerson Male 25 Other Freelance 4,500 Denmark friend 

84 Julia Female 24 high school Freelance 3,500 sweden friend 

85 Noak Male 21 high school Freelance 2,500 Sweden friend 

86 Stella Willow Female 18 high school Freelance 2,000 Australia friend 

87 Mia Female 23 S1 Student 800 Australia Friend 

88 Cahrlotte Female 22 S1 Student 800 Australia Friend 

89 Chantal Male 23 High School Freelance 1,500 france Alone 

90 Adalbrectha Female 25 S1 
Govermant 

Servant 
2,500 England Friend 

91 Adia Female 27 DIPLOMA 
Govermant 

Servant 
2,500 England Friend 

92 Halona Female 25 S1 Accountant 2,200 Scotland Friend 

93 Benjamin Male 25 High School Student 900 USA Friend 

94 Jackson Male 19 High School Student 900 USA Friend 

95 Ryan Male 19 High School Student 700 USA Friend 

96 Caleb Male 20 High School Student 800 USA Friend 

97 Natahn Male 21 High School Student 900 USA Friend 

98 Mario Male 35 S1 Technician 3,500 New Zealand Alone 

99 Dominique Female 34 DIPLOMA art worker 3,000 france Friend 

100 Gaye Male 25 High School art worker 2,500 france Friend 

101 Zakly Male 29 S1 Freelance 4,500 New Zealand Alone 

102 Sienna Female 20 High School Student 1,000 Australia Friend 

103 Aldis Female 20 DIPLOMA Freelance 800 England Friend 

104 Andriel Male 24 High School Freelance 800 England Friend 

105 Maria Female 28 S1 bussiness 4,500 Mexico Family 

106 Adolfo Male 29 S1 bussiness 4,500 Mexico Family 

107 Linus Male 25 S1 bussiness 2,500 Mexico Family 

108 Fabyin Male 25 S1 bussiness 2,500 Mexico Family 

109 Amelia Female 24 High School Freelance 3,500 Australia Alone 

110 AMORICA Female 26 S1 art worker 2,500 Finlandia Friend 

111 Amsden Male 32 DIPLOMA art worker 2,200 Finlandia Friend 

112 Ava Female 31 High School bussiness 4,000 USA Friend 

113 Aubrey Female 34 High School bussiness 4,500 USA Friend 

114 Elizabeth Female 25 S1 Student 1,000 USA Friend 

115 Samuel Male 28 S1 Student 900 USA Friend 

116 Galvin Male 29 DIPLOMA Freelance 1,500 Scotland Friend 

117 Kennis Male 21 High School Freelance 1,500 Scotland Friend 

118 Istas Female 25 DIPLOMA Freelance 2,000 Scotland Friend 

119 Annesa Female 35 S1 
medical 

worker 
2,500 England Friend 

120 Angel Female 32 S1 
medical 

worker 
3,500 England Friend 
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No Name sex Age Education 
Occupantion/ 

Job 

Salary ($)/ 

mouth 
Country 

Whit 

Whom 

121 Sophia Female 26 S1 Accountant 2,200 Kanada Friend 

122 Jacob Male 24 S1 Freelance 2,500 Kanada Friend 

123 Zoe Female 19 High School Student 1,000 Australia Friend 

124 Jessica Female 20 High School Student 1,000 Australia Friend 

125 Kendrick Male 28 DIPLOMA bussiness 4,000 Scotland Friend 

126 Keely Female 29 S1 
Govermant 

Servant 
4,500 Scotland Friend 

127 Liam Male 29 S1 
Govermant 

Servant 
4,500 Scotland Friend 

128 Bardullf Male 32 DIPLOMA enginer 2,500 Finlandia Friend 

129 Nirdie Female 24 High School Freelance 2,500 Finlandia Friend 

130 Ann Female 27 S1 teacher 4,000 England Friend 

131 Andric Male 28 S1 teacher 4,000 England Friend 

132 Noah Male 21 High School truck driver 2,200 Kanada Friend 

133 Anthony Male 36 DIPLOMA Technician 4,500 Kanada Friend 

134 Matilda Female 31 S1 bussiness 2,500 Australia Friend 

135 Chloe Female 33 S1 bussiness 3,500 Australia Friend 

136 Lucas Male 38 DIPLOMA enginer 2,500 USA Friend 

137 Jackson Male 34 S1 Technician 3,500 USA Friend 

138 Ruby Female 25 High School Technician 3,200 Australia Friend 

139 Isabella Female 32 DIPLOMA Technician 3,200 Australia Friend 

140 Ava Female 35 S1 
Govermant 

Servant 
3,500 Australia Friend 

141 Kennis Female 36 High School Freelance 2,500 Scotland Friend 

142 Lon Male 34 Others Freelance 2,600 Scotland Friend 

143 Nolan Male 33 High School Freelance 2,400 Scotland Friend 

144 Grania Female 31 High School Freelance 3,600 Scotland Friend 

145 Brandee Female 32 DIPLOMA bussiness 3,500 Finlandia Friend 

146 Hannah Female 35 S1 Technician 3,100 Australia Friend 

147 Sophia Female 22 High School Student 1,200 USA Friend 

148 Andrew Male 24 S1 
Govermant 

Servant 
3,400 USA Friend 

149 Christian Male 28 DIPLOMA enginer 2,500 USA Friend 

150 AVERY Female 29 High School art worker 1,500 Kanada Friend 

151 Addison Female 29 DIPLOMA art worker 2,200 Kanada Friend 

152 Anni Female 33 S1 Freelance 2,500 Germany Friend 

153 Caylor Female 25 S1 Freelance 3,500 Germany Friend 

154 Olivia Female 22 DIPLOMA teacher 3,500 USA Friend 

155 Connor Male 27 High School bussiness 2,500 USA Friend 

156 Legaya Female 28 S2 researcher 5,000 Philipines Friend 

157 Nicole Female 25 S1 researcher 5,000 Philipines Friend 

158 Carl Male 22 High School Freelance 2,500 Germany Friend 

159 Burnell Male 24 DIPLOMA enginer 2,500 Germany Friend 

160 Scarlett Female 28 High School Student 900 Australia Friend 
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161 Mia Female 35 
High 

School 
bussiness 4,500 USA Friend 

162 Ella Female 35 
High 

School 
bussiness 4,200 USA Friend 

163 Fennella Female 36 DIPLOMA teacher 3,500 Scotland Friend 

164 Brown Male 38 DIPLOMA teacher 2,800 Scotland Friend 

165 Rooney Male 37 DIPLOMA teacher 2,800 Scotland Friend 

166 Bonnie Female 32 DIPLOMA teacher 3,500 Scotland Friend 

167 Britney Female 32 DIPLOMA teacher 2,800 Scotland Friend 

168 Andrew Male 34 S1 Technician 3,600 Philipines Friend 

169 Maori Male 38 DIPLOMA Medical worker 2,500 New Zealand Friend 

170 Alfonso Male 36 
High 

School 
Truck driver 2,600 Philipines Friend 

171 Peyton Male 35 DIPLOMA Accountant 3,000 England Alone 

172 Gaye Male 27 S2 Enginer 3,000 France Friend 

173 Rush Male 36 S1 
Govermant 

Servant 
3,700 France Friend 

174 Enrique Male 33 DIPLOMA Accountant 2,500 Philipines Friend 

175 Adair Male 23 S1 Technician 3,700 Scotland Friend 

176 Eikki Male 26 DIPLOMA 
Govermant 

Servant 
3,500 Finlandia Friend 

177 Gilberto Male 33 DIPLOMA Bussiness 3,100 Philipines Alone 

178 Henry Male 24 S2 Enginer 3,000 Philipines Friend 

179 Khana Male 29 DIPLOMA Teacher 2,800 New Zealand Friend 

180 Janne Male 29 S1 Teacher 3,500 Finlandia Friend 

181 Tanta lisa Male 35 S1 
Govermant 

Servant 
3,500 New Zealand Friend 

182 Margot Male 32 S2 Freelance 2,000 France Friend 

183 Elijah Male 35 S2 Freelance 1,300 USA Friend 

184 Manny Male 29 DIPLOMA 
Govermant 

Servant 
3,700 Philipines Friend 

185 Nolan Male 30 S1 Bussiness 3,900 England Friend 

186 Jarvi Male 34 S1 Art worker 3,000 Finlandia Friend 

187 Alexander Male 23 S1 Teacher 3,500 Kanada Alone 

188 Litsa omura Female 25 S1 Accountant 3,000 New Zealand Family 

189 Kivi Male 38 S2 Enginer 3,200 Finlandia Friend 

190 Anthony Male 26 S2 Art worker 4,400 USA Alone 

191 audrian Female 20 S1 Freelance 1,900 Peru Alone 

192 Bram Male 36 DIPLOMA Technician 2,300 Scotland Friend 

193 Manuel Male 23 S2 Teacher 4,500 Philipines Alone 

194 Bredy Male 20 S2 
Govermant 

Servant 
3,800 Scotland Family 

195 Bonnie Male 20 S1 Bussiness 4,500 Scotland Friend 

196 Nevan Male 36 S2 Teacher 4,500 England Friend 

197 Arbei Female 35 
High 

School 
Truck driver 2,500 France Friend 

198 James Male 26 S2 Bussiness 5,000 Kanada Friend 

199 Ardine Male 25 S1 Art worker 2,300 Kanada Friend 

200 Tyvonne Male 26 DIPLOMA Technician 4,000 France Alone 
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201 Lucio Male 22 S1 Enginer 3,500 Philipines Friend 

202 Ethan Male 33 DIPLOMA Teacher 2,800 Scotland Family 

203 Ramon Male 32 S1 Technician 2,700 Philipines Friend 

204 Mercy Male 19 
High 

School 
Student 1,000 France Friend 

205 Moira Female 29 S2 Art worker 3,000 Scotland Friend 

206 Noella Male 31 DIPLOMA Technician 2,400 France Friend 

207 Adora Male 37 DIPLOMA Medical worker 2,500 France Alone 

208 Paevi Female 19 
High 

School 
Student 500 Finlandia Alone 

209 Galen Male 31 DIPLOMA Bussiness 4,200 Scotland Friend 

210 Armand Male 36 S1 Technician 2,600 France Friend 

211 Ermina Female 24 S2 Freelance 2,100 Mexico Family 

212 Caresse Male 27 DIPLOMA Bussiness 4,200 France Friend 

213 Amara Male 24 S1 Enginer 2,900 France Friend 

214 Rooney Male 21 S1 Freelance 800 England Alone 

215 Audrey Female 30 S2 Freelance 800 USA Friend 

216 Meckenzie Female 34 S2 Bussiness 5,000 Scotland Alone 

217 Elizabeth Female 22 S1 Medical worker 2,900 England Friend 

218 Siera Female 33 S1 Art worker 4,100 England Friend 

219 Riodan Male 29 DIPLOMA Freelance 2,500 England Friend 

220 Jacob Male 29 S2 Technician 3,600 Australia Friend 

221 
Manawanui 

tatum 
Male 24 S2 Freelance 1,900 New Zealand Friend 

222 Bellamy Male 24 DIPLOMA Technician 3,000 France Alone 

223 Chanel Male 19 
High 

School 
Student 500 France Friend 

224 William Male 35 S2 
Govermant 

Servant 
3,900 USA Friend 

225 Jayden Male 22 S2 Technician 2,500 USA Friend 

226 Mattehew Male 21 S2 Technician 2,600 Kanada Alone 

227 Areon Male 37 S1 Art worker 1,500 France Alone 

228 Andre Female 28 S1 Accountant 1,900 Peru Family 

229 Chloe Female 36 S1 Art worker 2,800 USA Friend 

230 Robert Male 24 S2 
Govermant 

Servant 
3,500 Finlandia Friend 

231 Renny Male 37 DIPLOMA Bussiness 4,100 England Family 

232 Lucas Male 35 S2 Teacher 3,000 Kanada Friend 

233 Clarimonda Female 36 S2 Technician 3,600 Germany Friend 

234 Bruce Male 37 S2 Art worker 1,500 France Friend 

235 Ava Female 23 
High 

School 
Truck driver 1,500 Kanada Friend 

236 Ian Male 34 S2 Technician 4,200 Scotland Friend 

237 Cieta Female 20 
High 

School 
Truck driver 1,250 Peru Alone 

238 Marcel Female 31 S2 
Govermant 

Servant 
3,700 France Family 

239 Bruno Male 31 S2 Art worker 1,400 Germany Friend 

240 Burlin Male 30 S1 Accountant 3,800 Germany Family 



 
 

147 
 

 

No Name sex Age Education 
Occupantion/ 

Job 
Salary ($)/ 

mouth 
Country 

Whit 
Whom 

241 Pekka Female 27 S1 Teacher 2,500 Finlandia Family 

242 Chamyle Female 24 S1 Bussiness 6,300 Germany Friend 

243 Anthony Male 21 S1 Medical worker 2,800 Kanada Family 

244 bryan male 30 s1 bussiness man 4,000 australia friend 

245 monica female 19 high school student 500 eropa alone 

246 Jacob male 32 s1 Freelance 2,000 Germany alone 

247 Michael male 25 s2 designer 5,000 australia family 

248 Alexander male 20 high school Freelance 2,400 eropa family 

249 William male 33 s1 manager 6,700 Germany alone 

250 Joshua male 29 s2 student 800 Eropa friend 

251 Alyssa female 19 high school Freelance 1,900 australia alone 

252 Lauren female 33 s1 designer 3,000 Germany friend 

253 Brianna female 35 s1 bussiness man 3,500 Eropa friend 

254 Kayla female 36 s2 student 600 australia alone 

255 Natalie female 34 s2 Freelance 2,400 australia alone 

256 Jessica female 36 s1 designer 3,500 Germany family 

257 Taylor female 22 high school Freelance 2,400 Eropa family 

258 Chloe female 25 high school bussiness man 3,600 australia alone 

259 Hailey female 35 s2 student 800 australia friend 

260 Ava female 36 s2 Freelance 2,350 eropa friend 

261 Sydney female 26 high school Freelance 1,800 Eropa alone 

262 Ella female 39 s1 designer 4,500 australia friend 

263 Mia female 41 s1 bussiness man 3,800 eropa alone 

264 Polga female 25 s2 student 900 Germany alone 

265 Julia female 28 high school Freelance 2,000 Eropa friend 

266 Rachel female 44 s1 designer 5,500 australia family 

267 Katherine female 34 s1 Freelance 2,300 australia alone 

268 Alexandra female 28 s2 designer 4,200 Germany friend 

269 Jennifer female 29 high school bussiness man 4,700 Eropa alone 

270 Destiny female 32 s1 student 800 australia alone 

271 Allison female 35 s1 Freelance 2,100 australia friend 

272 Haley female 29 high school Freelance 2,200 Germany alone 
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No Name 
How 

many times 
Transportation Visit beside Bali Long day 

Destination 

during Bali 
Akomodation 

1 dennis 2 motorcycle Korea Tokyo 7 ubud Hostel 

2 
jenifer Joan 

Johnstone 
2 motorcycle 

thailand, kmaboja, vietnam, 

philipine 
15 Sanur Hostel 

3 john Creceness 1 taxi only bali 7 
Karangase
m 

Hostel 

4 
meagan 

Greenmount 
>3 taxi only bali 7 

Karangase

m 
Hostel 

5 sanne Jakabssan 1 motorcycle 
Thailand, kamboja, 

vietnam 
21 Tulamben Hostel 

6 Matilda Lindh 1 motorcycle 
Thailand, kamboja, 

vietnam 
21 Tulamben Hostel 

7 
Sofie Mose 

Hansen 
1 taxi 

Laos, Kamboja, Thailand, 

Malaysia 
10 kuta Hostel 

8 Louise Larsen 1 taxi 
Laos, Kamboja, Thailand, 

Malaysia, Peru, Bolivia, USA 
10 Kuta Hostel 

9 Martin Taxen 1 taxi lombok, jawa 7 Tulamben Hostel 

10 Greg 1 motorcycle jakarta 8 ubud Hostel 

11 Popka Detki >3 motorcycle lombok 12 kuta Hostel 

12 Pontus 1 bus lombok 20 Tulamben Hostel 

13 emilia 1 taxi Singapore, Malaysia 14 Tulamben Hostel 

14 Franco frank 2 motorcycle Singapore, Malaysia 15 Tulamben Hostel 

15 cecilia amanda 1 motorcycle 
Thailand, Malaysia, 

Singapore 
8 Tulamben Hostel 

16 Lothaire B 1 motorcycle only Bali 7 
Sanur, 

Nusa dua 
Hostel 

17 Audie 2 motorcycle only Bali 8 
Sanur, 

Nusa dua 
Hostel 

18 Matilda Loch 1 taxi Japan 5 lOVINA Hostel 

19 Pauline Michd 2 taxi Japan 6 lOVINA Hostel 

20 Ross G 3 taxi Japan 7 lOVINA Hostel 

21 meddison 1 motorcycle only Bali 5 Tulamben Hostel 

22 Clara 1 motorcycle only Bali 5 Tulamben Hostel 

23 Emilia 2 taxi 
Thailand, Vietnam, 

Malaysia 
7 

Gitgit, 
lovina 

Hostel 

24 Paol Rich 3 taxi 
Thailand, Vietnam, 

Malaysia 
8 

Gitgit, 

lovina 
Hostel 

25 Dorothy 1 motorcycle Java, Lombok, Borneo 7 lOVINA Hostel 

26 Desiree 1 motorcycle Java, Lombok, Sulawesi 8 vulcano Hostel 

27 Diane 1 motorcycle 
Thailand Singapura, 

Malaysia 
8 lovina Hostel 

28 Gunde 1 motorcycle Lombok 9 lovina Hostel 

29 Ackley 1 motorcycle lombok 7 Tulamben Hostel 

30 Hallen 2 motorcycle Thailand, Singapura 8 kuta Hostel 

31 Adrian 2 taxi only Bali 9 Tulamben Hostel 

32 Bernou 2 taxi only Bali 9 Ubud Hostel 

33 Annemette 2 motorcycle Java, Lombok 8 Ubud Hostel 

34 Christian Caesar 2 motorcycle Sulawesi, Borneo 9 Ubud Hostel 

35 Kezia 3 taxi Lombok, Java 7 Kuta Hostel 

36 Carolyn 2 taxi Lombok, Java 7 kuta Hostel 

37 Armand 1 motorcycle Australia 5 ubud Hostel 

38 Didianne 1 motorcycle Australia 5 ubud Hostel 

39 Sophia Groban 1 motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
5 kuta Hostel 

40 Emma 2 motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
10 kuta Hostel 
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41 Hannah 1 motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
10 kuta Hostel 

42 Hewet 4 motorcycle java 7 ubud Hostel 

43 Jarvis 1 motorcycle Java 7 ubud Hostel 

44 Johny 1 taxi india, Sri Lanka 10 vulcano Hostel 

45 Abigail 2 taxi india, Sri Lanka 10 vulcano Hostel 

46 Sarah 2 taxi india, Sri Lanka 10 Ubud Hostel 

47 Jaythen 1 motorcycle Raja ampat 7 Ubud Hostel 

48 Adrian 2 motorcycle raja ampat 7 Ubud Hostel 

49 Matilda Loch 2 motorcycle 
Thailan, Singapura, 
Malaysia 

8 kuta  Hostel 

50 Evie Mardhon 1 motorcycle Java, Borneo 12 kuta  Hostel 

51 Scarlett 1 motorcycle java 10 kuta Hostel 

52 
Abigail D. 

Sophie  
1 motorcycle Raja ampat 7 kuta  Hostel 

53 Kysa 1 motorcycle Lombok, java 7 Tulamben Hostel 

54 Patrik 1 motorcycle Lombok, java 7 ubud Hostel 

55 Layla Georgia 1 motorcycle java 7 kuta  Hostel 

56 Matilda Harper 1 motorcycle 
Thailan, Singapura, 
Malaysia 

7 kuta  Hostel 

57 Lucy Madison 1 motorcycle java 7 kuta  Hostel 

58 Bertjan 2 taxi only Bali 8 ubud Hostel 

59 Camlo 1 taxi only Bali 10 Kintamani Hostel 

60 Alarice 1 motorcycle Lombok 8 Kintamani Hostel 

61 Alda 2 motorcycle Lombok 8 Tulamben Hostel 

62 Marioline Jeslyn 3 motorcycle Java 11 Gilimanuk Hostel 

63 Adamson 1 motorcycle Java 12 Gilimanuk Hostel 

64 Addaneye 1 motorcycle Java 13 Gilimanuk Hostel 

65 Sea earth 2 motorcycle Java 11 ubud Hostel 

66 Bent Berde 2 motorcycle only Bali 10 ubud Hostel 

67 abey westy 2 motorcycle only Bali 5 ubud Hostel 

68 Camelia 1 taxi only Bali 8 Ubud Hostel 

69 Britt 1 taxi only Bali 8 ubud Hostel 

70 Annelise 1 motorcycle only Bali 12 ubud Hostel 

71 Linnea 1 motorcycle Lombok, java 12 Candidasa Hostel 

72 Malin  1 motorcycle Lombok, java 12 Candidasa Hostel 

73 Zack 2 motorcycle Malaysia, Thailand 5 Ubud Hostel 

74 Mario  1 motorcycle 
Singapura, Thailan, 

Malaysia 
5 ubud Hostel 

75 Astrid Argus 2 motorcycle only Bali 8 ubud Hostel 

76 Bergitte Werson 1 motorcycle only Bali 8 ubud Hostel 

77 Maja 1 motorcycle Lombok, java 12 Padang bai Hostel 

78 Bonamy 1 motorcycle java 12 Gilimanuk Hostel 

79 Chanel 1 motorcycle java 12 Gilimanuk Hostel 

80 Annabelle Swiss 1 motorcycle java 12 kuta  Hostel 
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81 Zara Savannah 2 motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
7 kuta Hostel 

82 Ebba Dorothea 1 motorcycle only Bali 8 Vulcano Hostel 

83 Christofeerson 1 motorcycle only Bali 7 Vulcano Hostel 

84 Julia 1 motorcycle Sulawesi, Borneo 7 Kuta Hostel 

85 Noak 1 motorcycle Sulawesi, Borneo 7 Kuta Hostel 

86 Stella Willow 2 motorcycle lombok 5 kuta Hostel 

87 Mia 1 Motorcycle only Bali 10 Kuta, Sanur Hostel 

88 Cahrlotte 1 Motorcycle only Bali 10 Kuta, Sanur Hostel 

89 Chantal 1 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
10 Tampaksiring Hostel 

90 Adalbrectha 1 Motorcycle Java, Lombok 8 Ubud Hostel 

91 Adia 1 Motorcycle Java, Lombok 8 Ubud Hostel 

92 Halona 1 Motorcycle Java, Lombok 8 Nusa Dua Hostel 

93 Benjamin 1 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
7 kintamani Hostel 

94 Jackson 1 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
7 kintamani Hostel 

95 Ryan 1 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
7 kintamani Hostel 

96 Caleb 1 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
7 kintamani Hostel 

97 Natahn 2 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
7 kintamani Hostel 

98 Mario 1 Motorcycle Java, Lombok 9 Lovina Hostel 

99 Dominique 2 Motorcycle only Bali 9 Tampaksiring Hostel 

100 Gaye 2 Motorcycle only Bali 9 Tampaksiring Hostel 

101 Zakly 1 Motorcycle Java, Lombok 8 lovina Hostel 

102 Sienna 1 Motorcycle only Bali 7 Kuta, Sanur Hostel 

103 Aldis 4 Motorcycle Java, Lombok 8 ubud Hostel 

104 Andriel 2 Motorcycle Java, Lombok 8 ubud Hostel 

105 Maria 3 Taxi Australia 5 sanur Hostel 

106 Adolfo 2 Taxi Australia 5 sanur Hostel 

107 Linus 1 Taxi Australia 5 sanur Hostel 

108 Fabyin 1 Taxi only Bali 5 sanur Hostel 

109 Amelia 3 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
7 Kuta, Sanur Hostel 

110 AMORICA 2 Motorcycle only Bali 8 Nusa Penida Hostel 

111 Amsden 1 Motorcycle only Bali 8 Nusa Penida Hostel 

112 Ava 3 Motorcycle only Bali 10 Nusa Penida Hostel 

113 Aubrey 2 Motorcycle only Bali 10 Tulamben Hostel 

114 Elizabeth 1 Motorcycle only Bali 10 Tulamben Hostel 

115 Samuel 1 Motorcycle only Bali 10 Nusa penida Hostel 

116 Galvin 1 Taxi Java, Lombok 8 Nusa Dua Hostel 

117 Kennis 1 Taxi Java, Lombok 8 Nusa Penida Hostel 

118 Istas 1 Taxi Java, Lombok 8 Nusa Penida Hostel 

119 Annesa 3 Motorcycle Lombok 7 Ubud Hostel 

120 Angel 1 Motorcycle Lombok 7 Ubud Hostel 

 



 
 

151 
 

No Name 
How many 

times 
Transportation Visit beside Bali 

Long 

day 

Destination 

during Bali 
Akomodation 

121 Sophia 1 Motorcycle Amerika 10 Vulcano Hostel 

122 Jacob 1 Motorcycle Amerika 10 Vulcano Hostel 

123 Zoe 1 Motorcycle only Bali 7 Kuta, Sanur Hostel 

124 Jessica 1 Motorcycle only Bali 7 Kuta, Sanur Hostel 

125 Kendrick 1 Motorcycle Australia 8 ubud Hostel 

126 Keely 1 Motorcycle Australia 8 ubud Hostel 

127 Liam 1 Motorcycle Australia 8 ubud Hostel 

128 Bardullf 1 Motorcycle Lombok 8 Nusa Penida Hostel 

129 Nirdie 1 Motorcycle Lombok 11 Nusa Penida Hostel 

130 Ann 1 Motorcycle Java, Lombok 8 Ubud Hostel 

131 Andric 1 Motorcycle Java, Lombok 8 Ubud Hostel 

132 Noah 1 Motorcycle Africa 12 Vulcano Hostel 

133 Anthony 1 Motorcycle Europe 12 Vulcano Hostel 

134 Matilda 4 Motorcycle Africa 7 Kuta, Sanur Hostel 

135 Chloe 4 Motorcycle Africa 7 Kuta, Sanur Hostel 

136 Lucas 2 Motorcycle Malaysia 7 Sanur Hostel 

137 Jackson 2 Motorcycle Malaysia 7 Sanur Hostel 

138 Ruby 2 Motorcycle 
Java, Lombok, 

Borneo 
8 Kuta, Sanur Hostel 

139 Isabella 3 Motorcycle 
Java, Lombok, 

Sulawesi 
8 Kuta, Sanur Hostel 

140 Ava 2 Motorcycle Java 12 Kuta, Sanur Hostel 

141 Kennis 1 Motorcycle Lombok 11 Tulamben Hostel 

142 Lon 1 Motorcycle lombok 11 Tulamben Hostel 

143 Nolan 1 Motorcycle Thailand, Singapura 7 Tulamben Hostel 

144 Grania 1 Motorcycle Java, Lombok 7 Tulamben Hostel 

145 Brandee 1 Motorcycle Sulawesi, Borneo 10 Nusa Penida Hostel 

146 Hannah 3 Motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
11 Kuta, Sanur Hostel 

147 Sophia 2 Motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
7 kintamani Hostel 

148 Andrew 2 Motorcycle only Bali 14 Sukawati Hostel 

149 Christian 3 Motorcycle only Bali 14 Sukawati Hostel 

150 AVERY 1 Motorcycle Europe 14 Vulcano Hostel 

151 Addison 1 Motorcycle Europe 14 Vulcano Hostel 

152 Anni 2 Motorcycle Java, Lombok 8 Vulcano Hostel 

153 Caylor 1 Motorcycle Java, Lombok 8 Vulcano Hostel 

154 Olivia 2 Motorcycle Malaysia 8 Lovina Hostel 

155 Connor 1 Motorcycle Malaysia 11 Lovina Hostel 

156 Legaya 1 Motorcycle Malaysia, Thailand 18 Lovina Hostel 

157 Nicole 1 Motorcycle Malaysia, Thailand 18 Lovina Hostel 

158 Carl 1 Motorcycle Java, Lombok 8 Vulcano Hostel 

159 Burnell 1 Motorcycle Java, Lombok 9 Vulcano Hostel 

160 Scarlett 2 Motorcycle only Bali 7 Kuta, Sanur Hostel 
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161 Mia 1 Motorcycle 
Philipina, Thailand, 

Malaysia 
10 Kintamani Hostel 

162 Ella 1 Motorcycle 
Philipina, Thailand, 
Malaysia 

10 Kintamani Hostel 

163 Fennella 2 Motorcycle only Bali 8 Tulamben Hostel 

164 Brown 1 Motorcycle only Bali 8 Tulamben Hostel 

165 Rooney 2 Motorcycle only Bali 8 Tulamben Hostel 

166 Bonnie 2 Motorcycle only Bali 8 Tulamben Hostel 

167 Britney 1 Motorcycle only Bali 8 Tulamben Hostel 

168 Andrew 1 Taxi 
Philipina, Thailand, 

Malaysia 
8 Nusa Dua Hostel 

169 Maori 1 Motorcycle Amerika 13 Tulamben Hostel 

170 Alfonso 1 Motorcycle Java, Lombok 12 Sukawati Hostel 

171 Peyton 1 Motorcycle Borneo 12 Nusa Dua Hostel 

172 Gaye 4 Motorcycle Java, Lombok, Sulawesi 7 Nusa Dua Hostel 

173 Rush 1 Motorcycle Malaysia 11 Lovina Hostel 

174 Enrique 1 Taxi Lombok 7 Tulamben Hostel 

175 Adair 2 Motorcycle only Bali 9 Kintamani Hostel 

176 Eikki 4 Motorcycle Australia 12 Tulamben Hostel 

177 Gilberto 1 Motorcycle Europe 10 sanur Hostel 

178 Henry 1 Motorcycle Thailand, Singapura 13 Lovina Hostel 

179 Khana 1 Motorcycle Australia 7 Sanur Hostel 

180 Janne 1 Motorcycle Java, Lombok 14 Sanur Hostel 

181 Tanta lisa 4 Motorcycle Malaysia 14 Sukawati Hostel 

182 Margot 2 Motorcycle Australia 10 Sukawati Hostel 

183 Elijah 1 Motorcycle Borneo 14 Lovina Hostel 

184 Manny  1 Taxi 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
10 Candidasa Hostel 

185 Nolan 1 Motorcycle Java 11 Sukawati Hostel 

186 Jarvi 1 Taxi 
Thailan, Singapura, 
Malaysia 

7 Nusa Penida Hostel 

187 Alexander 1 Motorcycle Australia 7 Sukawati Hostel 

188 Litsa omura 2 Motorcycle Australia 11 Candidasa Hostel 

189 Kivi 1 Motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
8 Candidasa Hostel 

190 Anthony 2 Taxi only Bali 9 Kuta, Sanur Hostel 

191 audrian 1 Taxi 
Philipina, Thailand, 
Malaysia 

7 Lovina Hostel 

192 Bram 1 Motorcycle Australia 14 Kintamani Hostel 

193 Manuel 3 Taxi Java, Lombok, Borneo 11 
Gitgit, 

lovina 
Hostel 

194 Bredy 1 Taxi Amerika 12 
Gitgit, 
lovina 

Hostel 

195 Bonnie 2 Motorcycle Sulawesi, Borneo 13 Sukawati Hostel 

196 Nevan 1 Motorcycle Australia 12 Lovina Hostel 

197 Arbei 1 Motorcycle 
Philipina, Thailand, 
Malaysia 

7 Sanur Hostel 

198 James 3 Motorcycle Java, Lombok, Sulawesi 10 Sukawati Hostel 

199 Ardine 1 Motorcycle Malaysia, Thailand 11 Tulamben Hostel 

200 Tyvonne 1 Taxi only Bali 11 Nusa Dua Hostel 
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201 Lucio 1 Motorcycle Java, Lombok, Sulawesi 9 sanur Hostel 

202 Ethan 1 Motorcycle Australia 13 Sukawati Hostel 

203 Ramon 3 Motorcycle Australia 14 Nusa Dua Hostel 

204 Mercy 1 Motorcycle Java, Lombok, Sulawesi 11 Nusa Penida Hostel 

205 Moira 1 Motorcycle 
Philipina, Thailand, 

Malaysia 
12 Sukawati Hostel 

206 Noella 1 Motorcycle Africa 8 Lovina Hostel 

207 Adora 1 Motorcycle Java 11 Kuta, Sanur Hostel 

208 Paevi 1 Motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
14 Sukawati Hostel 

209 Galen 1 Motorcycle Australia 8 Tampaksiring Hostel 

210 Armand 1 Motorcycle Sulawesi, Borneo 12 Nusa Dua Hostel 

211 Ermina 1 Motorcycle Java, Lombok, Sulawesi 14 Tulamben Hostel 

212 Caresse 1 Motorcycle Thailand, Singapura 8 Tulamben Hostel 

213 Amara 4 Taxi Java, Lombok, Sulawesi 12 Tampaksiring Hostel 

214 Rooney 1 Motorcycle Malaysia 14 Kuta, Sanur Hostel 

215 Audrey 3 Taxi Sulawesi, Borneo 10 Sukawati Hostel 

216 Meckenzie 4 Motorcycle Australia 7 Nusa Penida Hostel 

217 Elizabeth 2 Motorcycle Africa 12 sanur Hostel 

218 Siera 1 Motorcycle Java, Lombok, Sulawesi 13 Sukawati Hostel 

219 Riodan 4 Motorcycle Java, Lombok 9 Lovina Hostel 

220 Jacob 4 Motorcycle Africa 10 Gitgit, lovina Hostel 

221 
Manawanui 

tatum 
1 Motorcycle Thailand, Singapura 11 Gitgit, lovina Hostel 

222 Bellamy 1 Taxi Malaysia, Thailand 11 Tulamben Hostel 

223 Chanel 4 Motorcycle Malaysia 8 Sukawati Hostel 

224 William 3 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
10 Tulamben Hostel 

225 Jayden 1 Motorcycle 
Philipina, Thailand, 

Malaysia 
9 Sanur Hostel 

226 Mattehew 1 Motorcycle Malaysia, Thailand 11 Nusa Penida Hostel 

227 Areon 1 Motorcycle Europe 10 Sukawati Hostel 

228 Andre 1 Motorcycle Africa 9 Sukawati Hostel 

229 Chloe 1 Motorcycle Java 10 Sukawati Hostel 

230 Robert 1 Motorcycle Malaysia 8 Nusa Dua Hostel 

231 Renny 4 Motorcycle Lombok 10 Sukawati Hostel 

232 Lucas 2 Taxi Java, Lombok 10 Sukawati Hostel 

233 Clarimonda 1 Motorcycle Sulawesi, Borneo 10 Nusa Dua Hostel 

234 Bruce 4 Taxi Java, Lombok, Borneo 14 Sukawati Hostel 

235 Ava 2 Taxi Thailand, Singapura 11 Kuta, Sanur Hostel 

236 Ian 2 Motorcycle Europe 9 Sukawati Hostel 

237 Cieta 2 Motorcycle Borneo 14 Nusa Dua Hostel 

238 Marcel 1 Motorcycle Java 12 Vulcano Hostel 

239 Bruno 1 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
9 Tampaksiring Hostel 

240 Burlin 1 Motorcycle Amerika 11 Candidasa Hostel 
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241 Pekka 3 Motorcycle 
Thailan, Singapura, 

Malaysia 
7 Nusa Penida Hostel 

242 Chamyle 3 Motorcycle Amerika 12 Vulcano Hostel 

243 Anthony 2 Motorcycle 
Malaysia, Singapore, 

Thailand 
9 Sukawati Hostel 

244 bryan 1 motorcycle java, lombok 7 Ubud Hostel 

245 monica 3 motorcycle java, lombok 5 Vulcano Hostel 

246 Jacob 1 motorcycle only Bali 9 Lovina Hostel 

247 Michael 1 taxi sumatra 8 Sanur,Kuta Hostel 

248 Alexander 1 motorcycle lombok 6 kuta,jimbaran Hostel 

249 William 1 taxi lombok 5 All around bali Hostel 

250 Joshua 1 motorcycle lombok 8 Tulamben Hostel 

251 Alyssa 1 taxi sumatra 6 Lovina Hostel 

252 Lauren 3 taxi lombok 5 Sanur,Kuta Hostel 

253 Brianna 2 motorcycle lombok 9 kuta,jimbaran Hostel 

254 Kayla 4 motorcycle lombok 6 All around bali Hostel 

255 Natalie 2 motorcycle java, lombok 8 Kuta,canggu Hostel 

256 Jessica 1 motorcycle java, lombok 5 
Jimbaran,Cang
gu 

Hostel 

257 Taylor 2 motorcycle only Bali 8 Kuta Hostel 

258 Chloe 2 taxi only Bali 5 Kuta,Sanur Hostel 

259 Hailey 1 motorcycle Labuan Bajo 7 ubud Hostel 

260 Ava 2 motorcycle NTB 5 Kuta,canggu Hostel 

261 Sydney 2 motorcycle sumatra 9 All around bali Hostel 

262 Ella 1 taxi java 5 Tulamben Hostel 

263 Mia 1 taxi NTT 8 ubud Hostel 

264 Polga 2 motorcycle Sulawesi(manado) 6 Sanur,Kuta Hostel 

265 Julia 3 taxi sumatra 6 kuta,jimbaran Hostel 

266 Rachel 1 taxi lombok 8 Kuta,canggu Hostel 

267 Katherine 2 motorcycle lombok 7 Sanur Hostel 

268 Alexandra 1 motorcycle java, lombok 6 ubud Hostel 

269 Jennifer 1 taxi Jakarta 7 Kuta,canggu Hostel 

270 Destiny 2 motorcycle java, lombok 5 ubud Hostel 

271 Allison 3 motorcycle Sulawesi(manado) 9 ubud Hostel 

272 Haley 1 motorcycle Lombok, NTB 8 Sanur,Kuta Hostel 
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No Name Having Lunch Know Bali Activities 
Total 

budget($) 

accomodation 

budget 

food and 

beverage/ 

hari 

Transportation 

Budget 

1 dennis local restauran friend bike 400 150,000 75,000 800,000 

2 
jenifer Joan 

Johnstone 
local restaurant internet 

surfing, 

snorkling 
450 150,000 100,000 1,000,000 

3 john Creceness restaurant/ café friend hiking 1,200 150,000 100,000 800,000 

4 
meagan 

Greenmount 
restaurant/ café friend hiking 1,300 150,000 100,000 800,000 

5 sanne Jakabssan local restaurant Internet diving 860 150,000 100,000 500,000 

6 Matilda Lindh local restaurant Internet diving 860 175,000 150,000 2,500,000 

7 
Sofie Mose 

Hansen 
restaurant/ café friend surfing 900 175,000 150,000 1,500,000 

8 Louise Larsen restaurant/ café friend Surfing 900 150,000 100,000 1,500,000 

9 Martin Taxen local restaurant friend diving 800 175,000 100,000 900,000 

10 Greg local restaurant friend hiking 450 150,000 100,000 1,500,000 

11 Popka Detki local restaurant tourism board surfing 450 150,000 125,000 1,500,000 

12 Pontus local restaurant friend diving 450 150,000 80,000 1,000,000 

13 emilia restaurant/ café Friend diving 500 150,000 75,000 1,800,000 

14 Franco frank restaurant/ café Friend diving 500 150,000 75,000 2,000,000 

15 cecilia amanda local restaurant guidebook diving 750 150,000 75,000 2,500,000 

16 Lothaire B Local restaurant Friend surfing 1,250 150,000 75,000 800,000 

17 Audie Local restaurant Friend surfing 750 150,000 75,000 800,000 

18 Matilda Loch Restoran lokal Internet Tracking 1,000 150,000 80,000 1,900,000 

19 Pauline Michd Restoran lokal Internet Tracking 1,000 150,000 80,000 2,000,000 

20 Ross G Restoran lokal Internet Tracking 1,000 150,000 75,000 2,000,000 

21 meddison Local restaurant Friend diving 700 150,000 75,000 600,000 

22 Clara Local restaurant Friend diving 600 150,000 75,000 500,000 

23 Emilia Restoran lokal travel book Tracking 500 175,000 100,000 2,500,000 

24 Paol Rich Restoran lokal travel book Tracking 750 175,000 100,000 2,000,000 

25 Dorothy Local restaurant internet Tracking 750 190,000 50,000 1,000,000 

26 Desiree Local restaurant internet hiking 750 175,000 50,000 1,000,000 

27 Diane Local restaurant internet Tracking 900 150,000 45,000 500,000 

28 Gunde Local restaurant Friend Tracking 850 150,000 75,000 500,000 

29 Ackley Local restaurant Friend diving 1,250 190,000 45,000 800,000 

30 Hallen Restoran lokal Friend surfing 1,250 175,000 150,000 800,000 

31 Adrian Local restaurant internet diving 600 175,000 25,000 1,500,000 

32 Bernou Local restaurant internet Rafting 1,250 190,000 25,000 1,000,000 

33 Annemette Local restaurant internet Rafting 500 150,000 45,000 800,000 

34 Christian Caesar Local restaurant internet Rafting 500 150,000 45,000 500,000 

35 Kezia Local restaurant Friend Surfing 750 150,000 50,000 2,500,000 

36 Carolyn Restoran lokal Friend Surfing 1,000 175,000 75,000 2,000,000 

37 Armand Local restaurant travel book Rafting 750 175,000 25,000 400,000 

38 Didianne Local restaurant travel book Rafting 1,000 150,000 25,000 400,000 

39 Sophia Groban Restoran lokal Friend Surfing 1,250 175,000 75,000 500,000 

40 Emma Local restaurant Friend Surfing 1,000 150,000 25,000 1,000,000 
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No Name Having Lunch Know Bali Activities 
 Total 

budget($)  

 accomodation 

budget  

 food and 

beverage/ hari  

 Transportation 

Budget  

41 Hannah Local restaurant Friend Surfing 
               

1,000  

                                

150,000  

                                         

75,000  

                                    

1,200,000  

42 Hewet Restoran local Friend Rafting 
                 

750  

                                

190,000  

                                          

10,000  

                                      

500,000  

43 Jarvis Restoran local Friend Rafting 
               

1,250  

                                

175,000  

                                         

75,000  

                                      

900,000  

44 Johny Restoran local travel book hiking 
                 

600  

                                

190,000  

                                       

125,000  

                                   

2,500,000  

45 Abigail Restoran local travel book hiking 
                 

500  

                                

175,000  

                                       

100,000  

                                   

2,500,000  

46 Sarah Local restaurant Internet Rafting 
               

1,000  

                                

190,000  

                                         

60,000  

                                    

1,500,000  

47 Jaythen Local restaurant Internet Rafting 
               

1,250  

                                

175,000  

                                         

60,000  

                                      

500,000  

48 Adrian Local restaurant travel book Rafting 
                 

750  

                                

175,000  

                                         

25,000  

                                      

500,000  

49 Matilda Loch Local restaurant travel book Surfing 
                 

950  

                                

150,000  

                                         

45,000  

                                      

800,000  

50 Evie Mardhon Restoran local Internet Surfing 
                 

500  

                                

165,000  

                                       

150,000  

                                    

1,200,000  

51 Scarlett Local restaurant travel book Surfing 
                 

450  

                                

150,000  

                                         

75,000  

                                    

1,200,000  

52 
Abigail D. 

Sophie  
Restoran local travel book Surfing 

               

1,250  

                                

190,000  

                                       

150,000  

                                      

700,000  

53 Kysa Restoran local travel book diving 
                 

750  

                                

150,000  

                                         

75,000  

                                      

400,000  

54 Patrik Restoran local travel book Rafting 
               

1,250  

                                

150,000  

                                         

75,000  

                                      

800,000  

55 Layla Georgia Local restaurant Friend Surfing 
                 

500  

                                

150,000  

                                         

45,000  

                                      

700,000  

56 Matilda Harper Local restaurant Friend Surfing 
                 

750  

                                

150,000  

                                         

25,000  

                                      

700,000  

57 Lucy Madison Restoran local Friend Surfing 
                 

750  

                                

150,000  

                                         

80,000  

                                      

700,000  

58 Bertjan Restoran local Friend Rafting 
                 

750  

                                

190,000  

                                         

80,000  

                                   

2,000,000  

59 Camlo Local restaurant Internet Tracking 
               

1,000  

                                

190,000  

                                         

25,000  

                                   

2,500,000  

60 Alarice Local restaurant Friend Tracking 
                 

600  

                                

175,000  

                                         

25,000  

                                   

2,500,000  

61 Alda Restoran local Internet diving 
                 

750  

                                

150,000  

                                         

75,000  

                                      

400,000  

62 
Marioline 

Jeslyn 
Local restaurant Internet Tracking 

               

1,000  

                                

150,000  

                                         

25,000  

                                      

800,000  

63 Adamson Local restaurant Internet Tracking 
               

1,000  

                                

175,000  

                                         

40,000  

                                      

800,000  

64 Addaneye Local restaurant Internet Tracking 
               

1,250  

                                

150,000  

                                         

40,000  

                                      

800,000  

65 Sea earth Local restaurant Internet Rafting 
               

1,000  

                                

175,000  

                                         

75,000  

                                      

500,000  

66 Bent Berde Local restaurant Internet Rafting 
               

1,250  

                                

175,000  

                                         

75,000  

                                      

900,000  

67 abey westy Local restaurant travel book Rafting 
               

1,250  

                                

175,000  

                                         

60,000  

                                      

900,000  

68 Camelia Local restaurant travel book Tracking 
               

1,000  

                                

150,000  

                                         

25,000  

                                    

1,000,000  

69 Britt Local restaurant Internet Tracking 
               

1,500  

                                

150,000  

                                         

25,000  

                                   

2,000,000  

70 Annelise Local restaurant Internet Tracking 
               

1,250  

                                

150,000  

                                         

40,000  

                                    

1,000,000  

71 Linnea Local restaurant Internet Tracking 
                 

750  

                                

150,000  

                                         

40,000  

                                      

900,000  

72 Malin  Local restaurant Internet Tracking 
                 

900  

                                

175,000  

                                         

25,000  

                                    

1,000,000  

73 Zack Local restaurant Friend Rafting 
               

1,000  

                                

190,000  

                                         

45,000  

                                    

1,500,000  

74 Mario  Local restaurant Friend Rafting 
               

1,250  

                                

190,000  

                                         

50,000  

                                      

700,000  

75 Astrid Argus Restoran local Friend Rafting 
               

1,000  

                                

190,000  

                                         

85,000  

                                      

800,000  

76 
Bergitte 

Werson 
Restoran local Friend Rafting 

               

1,250  

                                

150,000  

                                       

150,000  

                                      

500,000  

77 Maja Local restaurant travel book Tracking 
               

1,000  

                                

175,000  

                                         

45,000  

                                    

1,500,000  

78 Bonamy Local restaurant travel book Tracking 
               

1,000  

                                

175,000  

                                         

50,000  

                                      

800,000  

79 Chanel Local restaurant Internet Surfing 
               

1,250  

                                

150,000  

                                         

50,000  

                                      

800,000  

80 
Annabelle 

Swiss 
Local restaurant Internet Surfing 

                 

400  

                                

150,000  

                                         

45,000  

                                    

1,200,000  
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No Name Having Lunch Know Bali Activities 
Total 

budget($) 

accomodation 

budget 

food and 

beverage/ hari 

Transportation 

Budget 

81 Zara Savannah Local restaurant Internet Surfing 450 190,000 50,000 1,500,000 

82 Ebba Dorothea Local restaurant Friend hiking 1,250 150,000 50,000 1,000,000 

83 Christofeerson Local restaurant travel book hiking 1,500 150,000 45,000 1,000,000 

84 Julia Local restaurant travel book Surfing 1,500 150,000 45,000 700,000 

85 Noak Local restaurant travel book Surfing 1,500 175,000 45,000 700,000 

86 Stella Willow Local restaurant travel book Surfing 500 175,000 40,000 500,000 

87 Mia 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 1,000,000 

88 Cahrlotte 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 1,000,000 

89 Chantal 
Local 

Restaurant 
Friend Tracking 400 75,000 45,000 1,000,000 

90 Adalbrectha 
Local 

Restaurant 
Friend Rafting 417 75,000 75,000 800,000 

91 Adia 
Local 

Restaurant 
Friend Rafting 417 75,000 75,000 800,000 

92 Halona 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 400 75,000 54,000 800,000 

93 Benjamin 
Local 

Restaurant 
Travel Book Hiking 400 75,000 40,000 700,000 

94 Jackson 
Local 

Restaurant 
Travel Book Hiking 400 75,000 40,000 700,000 

95 Ryan 
Local 

Restaurant 
Travel Book Hiking 400 75,000 40,000 700,000 

96 Caleb 
Local 

Restaurant 
Travel Book Hiking 400 75,000 40,000 700,000 

97 Natahn 
Local 

Restaurant 
Travel Book Hiking 400 75,000 40,000 700,000 

98 Mario Restoran lokal Friend Snorkeling 667 92,000 60,000 900,000 

99 Dominique Restoran lokal Friend Tracking 584 80,500 52,500 900,000 

100 Gaye Restoran lokal Friend Tracking 584 80,500 52,500 900,000 

101 Zakly Restoran lokal Internet Snorkeling 750 103,500 67,500 800,000 

102 Sienna 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 700,000 

103 Aldis 
Local 

Restaurant 
Travel Book Rafting 400 75,000 40,000 800,000 

104 Andriel 
Local 

Restaurant 
Travel Book Rafting 400 75,000 40,000 800,000 

105 Maria Restoran lokal Internet Snorkeling 1,000 138,000 90,000 1,000,000 

106 Adolfo Restoran lokal Internet Snorkeling 1,000 138,000 90,000 1,000,000 

107 Linus Restoran lokal Internet Snorkeling 750 103,500 67,500 1,000,000 

108 Fabyin Restoran lokal Friend Snorkeling 667 92,000 60,000 1,000,000 

109 Amelia Restoran lokal Friend Snorkeling 584 80,500 52,500 700,000 

110 AMORICA Restoran lokal Friend Snorkeling 667 92,000 60,000 800,000 

111 Amsden 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 400 75,000 45,000 800,000 

112 Ava Restoran lokal Friend Snorkeling 667 92,000 60,000 1,000,000 

113 Aubrey Restoran lokal Internet Snorkeling 834 115,000 75,000 1,000,000 

114 Elizabeth 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 1,000,000 

115 Samuel 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 1,000,000 

116 Galvin 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 400 75,000 45,000 1,600,000 

117 Kennis 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 400 75,000 45,000 1,600,000 

118 Istas 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 400 75,000 60,000 1,600,000 

119 Annesa Restoran lokal Friend Rafting 667 92,000 60,000 700,000 

120 Angel Restoran lokal Friend Rafting 667 92,000 60,000 700,000 
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No Name Having Lunch Know Bali Activities 
Total 

budget($) 

accomodation 

budget 

food and 

beverage/ hari 

Transportation 

Budget 

121 Sophia Restoran lokal Friend Hiking 584 80,500 52,500 1,000,000 

122 Jacob 
Local 

Restaurant 
Friend Hiking 417 75,000 75,000 1,000,000 

123 Zoe 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 700,000 

124 Jessica 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 700,000 

125 Kendrick Restoran lokal Internet Rafting 834 115,000 75,000 800,000 

126 Keely Restoran lokal Internet Rafting 750 103,500 67,500 800,000 

127 Liam Cafe Internet Rafting 750 103,500 67,500 800,000 

128 Bardullf Cafe Internet Snorkeling 834 115,000 75,000 800,000 

129 Nirdie 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 417 75,000 75,000 1,100,000 

130 Ann Cafe Friend Rafting 667 92,000 60,000 800,000 

131 Andric Cafe Friend Rafting 667 92,000 60,000 800,000 

132 Noah Cafe Internet Hiking 834 115,000 75,000 1,200,000 

133 Anthony Cafe Internet Hiking 750 103,500 67,500 1,200,000 

134 Matilda Cafe Internet Snorkeling 834 115,000 75,000 700,000 

135 Chloe Cafe Internet Snorkeling 1,084 149,500 97,500 700,000 

136 Lucas Cafe Friend Snorkeling 667 92,000 60,000 700,000 

137 Jackson Cafe Friend Snorkeling 584 80,500 52,500 700,000 

138 Ruby Cafe Friend Snorkeling 534 75,000 48,000 800,000 

139 Isabella Cafe Friend Snorkeling 534 75,000 48,000 800,000 

140 Ava Cafe Friend Snorkeling 584 80,500 52,500 1,200,000 

141 Kennis 
Local 

Restaurant 
Friend Diving 417 75,000 75,000 1,100,000 

142 Lon Cafe Friend Diving 434 75,000 39,000 1,100,000 

143 Nolan 
Local 

Restaurant 
Friend Diving 400 75,000 72,000 700,000 

144 Grania Cafe Friend Diving 600 82,800 54,000 700,000 

145 Brandee Cafe Internet Snorkeling 1,084 149,500 97,500 1,000,000 

146 Hannah Cafe Friend Snorkeling 517 75,000 46,500 1,100,000 

147 Sophia 
Local 

Restaurant 
Friend Hiking 400 75,000 40,000 700,000 

148 Andrew Cafe Friend Shoping 567 78,200 51,000 1,400,000 

149 Christian Cafe Internet Shoping 750 103,500 67,500 1,400,000 

150 AVERY Cafe Internet Hiking 834 115,000 75,000 1,400,000 

151 Addison Cafe Internet Hiking 867 119,600 78,000 1,400,000 

152 Anni 
Local 

Restaurant 
Friend Hiking 417 75,000 75,000 800,000 

153 Caylor Cafe Friend Hiking 584 80,500 52,500 800,000 

154 Olivia Cafe Friend Snorkeling 667 92,000 60,000 800,000 

155 Connor Cafe Internet Snorkeling 1,084 149,500 97,500 1,100,000 

156 Legaya Cafe Internet Snorkeling 834 115,000 75,000 1,800,000 

157 Nicole Cafe Internet Snorkeling 834 115,000 75,000 1,800,000 

158 Carl 
Local 

Restaurant 
Friend Hiking 417 75,000 75,000 800,000 

159 Burnell Cafe Friend Hiking 584 80,500 52,500 900,000 

160 Scarlett 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 400 75,000 40,000 700,000 
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161 Mia Cafe Internet Hiking 750 103,500 67,500 1,000,000 

162 Ella Cafe Internet Hiking 700 96,600 63,000 1,000,000 

163 Fennella Cafe Internet Diving 750 103,500 67,500 800,000 

164 Brown Cafe Internet Diving 867 119,600 78,000 800,000 

165 Rooney Cafe Internet Diving 750 103,500 67,500 800,000 

166 Bonnie Cafe Internet Diving 850 117,300 76,500 800,000 

167 Britney Cafe Internet Diving 800 110,400 72,000 800,000 

168 Andrew Cafe Friend Snorkeling 800 190,000 80,000 950,000 

169 Maori Cafe Friend Diving 500 150,000 70,000 780,000 

170 Alfonso Cafe Friend Shoping 1,000 150,000 90,000 1,060,000 

171 Peyton Cafe Friend Snorkeling 550 150,000 70,000 1,280,000 

172 Gaye Cafe Friend Snorkeling 650 150,000 40,000 1,000,000 

173 Rush Cafe Friend Snorkeling 1,200 160,000 40,000 540,000 

174 Enrique Cafe Friend Snorkeling 500 160,000 50,000 1,490,000 

175 Adair Cafe Friend Hiking 850 170,000 80,000 650,000 

176 Eikki Cafe Friend Diving 1,250 150,000 20,000 880,000 

177 Gilberto Cafe Friend Snorkeling 600 150,000 140,000 500,000 

178 Henry Cafe Friend Snorkeling 600 180,000 60,000 1,000,000 

179 Khana Cafe Friend Snorkeling 1,050 160,000 60,000 400,000 

180 Janne Cafe 
Travel 

Book 
Snorkeling 1,000 160,000 30,000 800,000 

181 Tanta lisa Cafe Friend Shoping 1,000 170,000 40,000 410,000 

182 Margot Local Restaurant 
Travel 

Book 
Shoping 1,150 150,000 100,000 540,000 

183 Elijah Local Restaurant Internet Snorkeling 850 190,000 90,000 1,100,000 

184 Manny Cafe Friend Tracking 1,200 150,000 60,000 780,000 

185 Nolan Cafe Friend Shoping 1,200 170,000 100,000 1,060,000 

186 Jarvi Cafe Friend Snorkeling 800 190,000 20,000 1,000,000 

187 Alexander Cafe Internet Shoping 1,000 180,000 20,000 630,000 

188 Litsa omura Cafe Internet Tracking 950 150,000 50,000 890,000 

189 Kivi Cafe 
Travel 

Book 
Tracking 550 190,000 60,000 1,000,000 

190 Anthony Cafe Friend Snorkeling 900 160,000 40,000 1,000,000 

191 audrian Local Restaurant Friend Snorkeling 600 150,000 100,000 1,030,000 

192 Bram Local Restaurant Friend Hiking 800 150,000 70,000 850,000 

193 Manuel Cafe Friend Snorkeling 900 150,000 20,000 830,000 

194 Bredy Cafe 
Travel 

Book 
Snorkeling 1,100 150,000 60,000 640,000 

195 Bonnie Cafe Friend Shoping 600 160,000 110,000 1,310,000 

196 Nevan Cafe Friend Snorkeling 950 160,000 30,000 660,000 

197 Arbei Cafe Internet Snorkeling 800 170,000 40,000 1,260,000 

198 James Cafe Friend Shoping 650 150,000 70,000 400,000 

199 Ardine Cafe Friend Snorkeling 800 180,000 40,000 1,000,000 

200 Tyvonne Cafe Friend Snorkeling 850 170,000 80,000 780,000 
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201 Lucio Café Friend Snorkeling 500 180,000 50,000 1,000,000 

202 Ethan Café Friend Shoping 1,200 180,000 60,000 870,000 

203 Ramon Café Friend Snorkeling 750 150,000 70,000 940,000 

204 Mercy 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 1,050 190,000 50,000 1,360,000 

205 Moira Café Travel Book Shoping 800 170,000 30,000 1,000,000 

206 Noella 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 800 160,000 80,000 580,000 

207 Adora Café Internet Snorkeling 450 190,000 70,000 1,200,000 

208 Paevi 
Local 

Restaurant 
Friend Shoping 850 170,000 100,000 790,000 

209 Galen Café Internet Tracking 1,250 180,000 50,000 1,350,000 

210 Armand Café Friend Snorkeling 850 150,000 80,000 790,000 

211 Ermina 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 1,150 170,000 80,000 790,000 

212 Caresse Café Internet Snorkeling 1,050 180,000 50,000 1,060,000 

213 Amara Café Friend Tracking 650 170,000 60,000 1,000,000 

214 Rooney 
Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 1,400 160,000 80,000 1,380,000 

215 Audrey 
Local 

Restaurant 
Friend Shoping 900 150,000 60,000 1,230,000 

216 Meckenzie Cafe Friend Snorkeling 750 150,000 150,000 1,440,000 

217 Elizabeth Cafe Friend Snorkeling 450 180,000 70,000 1,170,000 

218 Siera Cafe Travel Book Shoping 850 180,000 40,000 1,000,000 

219 Riodan 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 900 160,000 90,000 1,340,000 

220 Jacob Cafe Friend Snorkeling 800 180,000 70,000 660,000 

221 
Manawanui 

tatum 

Local 

Restaurant 
Friend Snorkeling 950 170,000 100,000 1,160,000 

222 Bellamy Cafe Travel Book Diving 750 150,000 70,000 920,000 

223 Chanel 
Local 

Restaurant 
Friend Shoping 500 190,000 50,000 650,000 

224 William Cafe Friend Diving 1,250 190,000 50,000 700,000 

225 Jayden 
Local 

Restaurant 
Travel Book Snorkeling 850 150,000 70,000 540,000 

226 Mattehew Cafe Friend Snorkeling 850 190,000 80,000 790,000 

227 Areon Cafe Friend Shoping 900 190,000 30,000 1,000,000 

228 Andre Cafe Internet Shoping 1,150 170,000 40,000 520,000 

229 Chloe Cafe Internet Shoping 750 180,000 40,000 1,000,000 

230 Robert Cafe Friend Snorkeling 800 190,000 30,000 780,000 

231 Renny Cafe Friend Shoping 600 150,000 140,000 520,000 

232 Lucas Cafe Friend Shoping 1,050 170,000 60,000 820,000 

233 Clarimonda Cafe Internet Snorkeling 800 160,000 80,000 620,000 

234 Bruce Cafe Friend Shoping 850 150,000 30,000 1,000,000 

235 Ava Cafe Friend Snorkeling 1,250 150,000 60,000 1,300,000 

236 Ian Cafe Friend Shoping 800 150,000 80,000 780,000 

237 Cieta Cafe Travel Book Snorkeling 1,300 180,000 100,000 520,000 

238 Marcel Cafe Travel Book Hiking 1,000 160,000 30,000 430,000 

239 Bruno Cafe Friend Tracking 850 170,000 20,000 1,000,000 

240 Burlin Cafe Travel Book Tracking 400 180,000 70,000 910,000 
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241 Pekka Cafe Friend Snorkeling 1,200 180,000 20,000 620,000 

242 Chamyle Cafe Travel Book Hiking 550 190,000 70,000 1,320,000 

243 Anthony Cafe Internet Shoping 500 160,000 70,000 1,150,000 

244 bryan local restaurant friend tracking 600 200,000 75,000 700,000 

245 monica local restaurant internet hiking 400 70,000 75,000 500,000 

246 Jacob local restaurant internet Surfing 475 150,000 50,000 900,000 

247 Michael local restaurant internet Surfing 400 200,000 100,000 1,600,000 

248 Alexander waroeng internet Surfing 600 100,000 85,000 600,000 

249 William local restaurant friend Cycling 450 150,000 50,000 1,000,000 

250 Joshua waroeng internet Diving 475 200,000 50,000 800,000 

251 Alyssa waroeng internet Surfing 740 150,000 100,000 1,200,000 

252 Lauren local restaurant friend Surfing 890 200,000 50,000 1,000,000 

253 Brianna waroeng friend Surfing 825 100,000 50,000 900,000 

254 Kayla local restaurant friend hiking 895 150,000 50,000 600,000 

255 Natalie local restaurant internet hiking 775 200,000 75,000 800,000 

256 Jessica local restaurant friend tracking 845 180,000 85,000 500,000 

257 Taylor waroeng internet hiking 800 200,000 50,000 800,000 

258 Chloe waroeng internet Surfing 760 100,000 50,000 1,000,000 

259 Hailey waroeng friend rafting 775 150,000 85,000 700,000 

260 Ava local restaurant friend Surfing 825 150,000 50,000 500,000 

261 Sydney waroeng internet Cycling 840 200,000 75,000 900,000 

262 Ella waroeng internet Diving 850 150,000 50,000 1,000,000 

263 Mia local restaurant internet rafting 750 180,000 75,000 1,600,000 

264 Polga local restaurant friend Surfing 745 200,000 100,000 600,000 

265 Julia waroeng internet Surfing 775 100,000 85,000 1,200,000 

266 Rachel local restaurant friend hiking 825 150,000 75,000 1,600,000 

267 Katherine waroeng friend hiking 830 200,000 100,000 700,000 

268 Alexandra local restaurant internet rafting 820 150,000 50,000 600,000 

269 Jennifer waroeng internet Surfing 890 180,000 50,000 1,400,000 

270 Destiny local restaurant friend rafting 825 200,000 85,000 500,000 

271 Allison local restaurant internet rafting 895 100,000 50,000 900,000 

272 Haley waroeng friend hiking 775 200,000 75,000 800,000 

 

 

 

 


