
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Bandung memiliki luas sekitar 16.767 hektare dan terletak di koordinat 

107
o
 BT dan 6

o
 55’ LS yang membuat posisinya strategis untuk dapat dikunjungi 

dari berbagai daerah.  

Bandung mulanya ditemukan dalam rangka pencarian sumber bahan baku 

dan lahan untuk perkebunan kopi oleh Abraham Van Riebeek pada tahun 1712. 

Akan tetepi perkembangan pesat baru terjadi ketika Ibu Kota Kabupaten Bandung 

dipindahkan dari Krapyak (sekarang Dayeuh Kolot) ke Pusat Kota Bandung 

sekarang. 

Herman Willem Daendels (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) tidak 

pernah menyangka, tatkala ia menancapkan tongkatnya di Km “O” Jl. Asia Afrika 

Bandung sambil memerintahkan pegawainya membangun kota di tempat itu. 

Ternyata kota tersebut telah tumbuh berkembang, padahal hingga pertengahan 

abad 19 Bandung masih dikenal sebagai een kleine berg dessa (desa pegunungan 

nan mungil) kondisi tersebut segera berubah ketika tahun 1864 dilaksanakan 

proses pemindahan Ibukota Priangan dari Cianjur ke Bandung. Seiring 

perkembangan zaman, sekarang Bandung menjadi Kota Wisata yang                       

gemar dikunjungi tidak hanya dari dalam negri tapi orang asing pun banyak 

berdatangan. 

 



 

 

Selain tempatnya yang sangat sejuk karena pegunungan yang berada di 

sekelilingnya, Bandung memiliki banyak sekali tempat wisata yang tidak akan 

membuat siapapun bosan meskipun terus didatangi. Apalagi orang yang 

menyenangi wisata kuliner yang disebut ‘Kuliner Mania’ orang pun tidak akan 

menyesal dan tidak salah dalan memilih tempat liburan.  

Apabila berkunjung ke Bandung akan terlihat jalanan Bandung yang 

dipadati oleh plat kendaraan dari berbagai kota. Mereka banyak yang bershopping 

ria, berkuliner, sampai berwisata. Di Bandung pun banyak terdapat gedung 

gedung bersejarah yang memiliki gaya arsitektur yang tidak biasa seperti Villa 

Isola, Gedung Sate, Hotel Homan dan sebagainya. Hal seperti ini membuat 

Bandung mempunyai daya tarik sendiri untuk menjadi salah satu sebuah kota 

wisata di pulau Jawa ini. 

Daya tarik Bandung, selain terdapat banyak gedung bersejarah, makanan 

khas Bandung pun enak- enak, barang- barang dari factory outlet pun tidak begitu 

mahal dan yang terkenal dari Bandung yaitu mojang-mojang geulis (cantik). 

(Sumber : Volks Magazine) 

Surga jajanan, begitulah orang memberi julukan untuk kota Bandung. Di 

sini banyak ditemui beragam sajian kuliner, minuman atau makanan khas 

Bandung maupun beberapa daerah lainnya. Rasa dan penyajian yang begitu 

beraneka ragam, sedikit banyak telah mengundang beberapa pelancong 

mancanegara maupun domestik untuk menikmati Wisata Boga di Kota               

Bandung. 

 



 

 

Sebenarnya makanan yang berada di Bandung itu sudah dianggap umum 

dan tidak semuanya makanan berasal dari Bandung asli seperti batagor. Batagor 

sendiri didrikan oleh orang Jawa, akan tetapi karena orang Bandung itu kreatif 

dan memiliki inovasi maka divariasikanlah batagor tersebut. Selain hal tersebut 

yang membuat orang-orang senang berwisata kuliner di Bandung yaitu karena 

atmosfirnya yang nyaman seperti cuaca yang sejuk dan nyaman. Biarpun 

makanan di suatu restoran tersebut mahal tetapi apabila suasananya 

menyenangkan mereka akan tetap makan di tempat tersebut. 

Penulis memilih judul ini karena ingin lebih mempelajari, mengenal wisata 

kuliner lebih dalam lagi, dan ingin mengetahui mengapa wisatawan domestik 

maupun wisatawan lokal lebih senang berburu makanan di Bandung daripada di 

daerah lain meskipun kadang makanan tersebut justru berasal dari luar Bandung. 

 

1.2. Pembatasan Masalah 

1. Apa saja pengaruh wisata kuliner bagi kepariwisataan Bandung? 

2. Apa yang menjadi faktor hambatan dan pemecahan masalah dalam 

mempromosikan Bandung secara umum. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh wisata kuliner bagi kepariwisataan 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui faktor hambatan dan pemecahan masalah dalam 

mempromosikan Bandung secara umum. 



 

 

1.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Bandung, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 277, Bandung Jawa Barat 

Indonesia. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan selama 100 jam yang 

dilaksanakan sejak 2 Maret 2010 sampai dengan 17 Mei 2010. 

 

1.5. Sistematika Penyusunan Laporan  

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktik kerja dengan apa adanya dan 

mendetail berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja 

baik berdasarkan observasi langsung maupun wawancara untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


