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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pariwisata Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan dari 

waktu ke waktu, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wisatawan domestik maupun 

mancanegara yang berkunjung ke daerah tujuan wisata Indonesia. Keindahan alam, 

keramahan penduduk, dan juga keanekaragaman budaya merupakan magnet yang 

menarik para wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia. 

Berkembangnya pariwisata di Indonesia tentunya akan berpengaruh besar terhadap 

perkembangan perekonominan dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh 

karenanya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang harus terus 

dikembangkan oleh pemerintahan Indonesia demi terbentuknya Indonesia yang 

sejahtera.

Secara nasional, pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar 

dibawah minyak dan gas, batubara, serta kelapa sawit. Diharapkan di masa yang akan 

datang pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. WTO, 

Badan Pariwisata Dunia, menegaskan bahwa pariwisata akan menjadi industri 

terbesar abad 21 bersama-sama dengan telekomunikasi dan teknologi informasi. 

Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyampaikan pada 2014, devisa dari sektor 

minyak dan gas mencapai Rp 32 miliar dollar AS, devisa dari batubara 24 miliar 
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dollar AS, dan devisa dari kelapa sawit 15 miliar dollar AS, sementara pariwisata 

hanya menyumbang devisa 10 miliar dollar AS (Haris, 2015). Hal tersebut yang 

kemudian menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata, 

dimulai dari sektor pariwisata daerah. 

Di tingkat daerah, diperkirakan sektor pariwisata bisa menjadi penunjang 

pendapatan daerah yang berkontribusi baik di masa yang akan dating dan memiliki 

prospek yang menguntungkan. Hal tersebut juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah 

dimana sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu 

mendukung pendapatan asli daerah.

Seperti halnya di daerah Pangandaran Raya, BAPPEDA Pemerintahan 

Provinsi Jawa Barat telah melakukan perencanaan pertumbuhan kawasan sekitar 

Pangandaran Raya. Pembangunan daerah ini dilakukan guna memanfaatkan 

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 

2029, ditetapkan WP Priatim – Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, 

Kabupaten Tasik Malaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, 

memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan 

tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral. Berdasarkan Perda 
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tersebut, Kabupaten Pangandaran menjadi satu diantara enam wilayah pengembangan 

(WP) (BAPPEDA Pemprov Jabar, 2016).

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang berlokasi sangat 

strategis, karena berada di lintasan jalan provinsi, berada di pinggir pantai dengan 

panjang pantai 91 Km, dan memiliki beragam potensi untuk dikembangkan. 

Berdasarkan posisinya, Pangandaran berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota 

Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta 

Kabupaten Tasikmalaya di barat. Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom 

Baru tentunya perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun baru sebagai daerah 

otonom, namun Kabupaten Pangandaran sebenarnya sudah menjadi kawasan yang 

memiliki peranan penting, bahkan menjadi kawasan strategis di Jawa Barat.

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang cukup besar untuk 

dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan. Karakteristik wilayah pangandaran ini 

didominasi oleh kawasan lindung. Berdasarkan. Delineasi Wilayah Growth Center 

Pangandaran dilakukan dengan melihat potensi perkembangan sektor ekonomi lokal 

(dalam hal ini pariwisata) yang sudah berkumpul pada satu lokasi tertentu. Dengan 

adanya suntikan investasi dan percepatan pembangunan insfrakstruktur di wilayah 

ini, sektor pariwisata diharapkan dapat berkembang lebih cepat serta menarik 

berbagai aktifitas ekonomilainnya untuk bersama-sama mendorong terwujudnya 

Growth Center Pangandara sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang sangat potensial 

(BPEDDA Pemprov Jabar, 2016).
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Selama ini berdasarkan potensi dan perkembangannya, bagi masyarakat 

umum Pangandaran dikenal sebagai tempat tujuan pantai, namun sesungguhnya 

selain pantai Pangandaran juga memiliki potensi alam lainnya, baik untuk dijadikan 

objek dan daya tarik wisata (ODTW), maupun dikembangkan menjadi kelautan dan 

perikanan, agrobisnis, serta argoindustri.

Objek wisata pantai dan sungai merupakan objek wisata alam yang menjadi 

kekuatan yang dimiliki Kabupaten Pangandaran. Tujuan wisatawan yang paling 

popular yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara 

adalah : Pantai Pangandaran, Pantai Batu Karas, Pantai Batu Hiu, Pantai Mandasari, 

taman wisata alam (Cagar Alam Pananjung), wisata sungai Cukang Taneuh (green 

canyon), Ciumang. Objek wisata tersebut juga di dukung dengan sarana hotel dari 

berbagai kelas yang cukup lengkap, tempat makan, dan juga tempat hiburan lainnya. 

Melihat potensi pariwisata yang begitu besar misi Kabupaten Pangandaran yaitu

“Kaupaten Pangandaran pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang 

mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berdasarkan norma agama.”

Berikut disajikan tabel mengenai atraksi wisata alam yang ada di 

kelompokkan berdasarkan kecamatan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.
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Tabel 1.1 Atraksi Wisata Alam

No Atraksi Wisata Alam No Atraksi Wisata Alam

Kec. Cijulang 6 Goa Badak Paeh

1 Cijulang Rafting 7 Goa Bojong Lekor

2 Goa Muarabengang 8 Curug Jambe Enum

3 Puncak Muntuk Wareng 9 Sungai Pingit

4 Mangrove Kec. Parigi

5 Pantai Batukaras 1 Santirah

6 Green Canyon 2 Goa Lanang

7 Situ Cisamping 3 Goa Regregan

8 Curug Tringgul/Green Coral 4 Jogjogan

9 Pondok Patra 5 Mangrove Bojongsalawe

10 Taman Wisata Alam Laut Cijulang 6 Citumang

Kec. Kalipucang 7 Pantai Batu Hiu

1 Goa Donan Kec. Sidamulih

2 Pelabuhan Majingklak 1 Curug Luhur

3 Pantai Palatar Agung 2 Curug Pule

4 Pantai Solok Timun 3 Komplek Sodong Panjang

5 Pantai Karapyak 4 Curug Kurung

6 Pantai Karang Nini 5 Curug Bebek

7 Pantai Lembang Putri 6 Mangrove Karangtirta
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Kec. Pangandaran Kec. Parigi

1 Pantai Barat Pangandaran 1 Santirah

2 Pantai Timur Pangandaran 2 Goa Lanang

3 Kawasan Cagar Alam Pananjung 3 Goa Regregan

4 Kawasan Mangrove Bulak Setra 4 Jogjogan

5 Curug Bojong

Sumber : RIPPARDA Pangandaran, 2015

Sumber BAPPEDA Jawa Barat 2016

Gambar 1.1 Grafik Daerah Tujuan Wisata yang Dianggap Menarik
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Salah satu pariwisata Pangandaran Raya yang menjadi primadona adalah 

pariwisata Cukang Taneuh atau Green Canyon yang ada di Kecamatan Cijulang. 

Cukang Taneuh atau Green Canyon (Ngarai Hijau) adalah salah satu objek wisata di 

Jawa Barat yang terletak di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis 

± 31 km dari Pangandaran. Ngarai ini terbentuk dari erosi tanah akibat aliran sungai 

Cijulang selama jutaan tahun yang menembus gua dengan stalaktit dan stalakmit 

yang mempesona serta diapit oleh dua bukit dengan bebatuan dan rimbunnya 

pepohonan menyajikan atraksi alam yang khas dan menantang. Kali ini batasan yang 

akan di ambil oleh peneliti adalah dengan meneliti pariwisata Cukang Taneuh atau 

Green Canyon.

Sebagai Pariwisata yang paling diminati selama sepuluh tahun terakhir, 

pengelola Objek Wisata Green Canyon merasa masih belum bisa mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh Cukang Taneuh atau Green Canyon. Dalam wawancara 

bersama ketua KOMPEPAR Cukang Taneuh/Green Canyon menyatakan bahwa 

selama sepuluh tahun terakhir memang wisatawan meningkat, banyak wisatawan 

yang datang khususnya dari kepulauan jawa hingga wisatawan mancanegara dari 

beberapa negara di Asia, namun pengelolaannya masih terasa monoton tidak ada 

perkembangan. Kang Arip sebagai ketua pengelola juga mengatakan selama ini 

belum bisa melayani semua wisatawan yang datang secara maksimal karena banyak 

faktor diantaranya faktor SDM dan juga faktor fasilitas, hal ini mengakibatkan 

pendapatan yang didapatkan dari usaha pariwisata masih belum bisa ditingkatkan. 

Dapat disimpulkan pengelola bisnis dari Objek Wisata Cukang Taneuh atau Green 
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Canyon memerlukan perumusan business model untuk bisa melihat frame dari sebuah 

rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis yang 

ada.

Tentunya dalam mendukung berjalannya pengembangan pariwisata Cukang 

Taneuh atau Green Canyon, pemerintah memerlukan model bisnis untuk 

merumuskan strategi bisnis agar potensi yang dimiliki salah satu primadona 

pariwisata Pangandaran Raya tersebut bisa terangkat secara maksimal. Sebuah model 

bisnis menggambarkan isi, struktur, dan tata kelola transaksi yang didesain 

sedemikian rupa sehingga menciptakan nilai melalui eksploitasi peluang bisnis. 

Sebuah model bisnis memaparkan bagaimana sebuah organisasi terkait dengan 

stakeholder eksternal dan bagaimana terlibat dalam pertukaran ekonomi dengan 

mereka untuk menciptakan nilai untuk pertukaran semua mitra (Zott dan Amit, 2008). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Bisnis Model Canvas (BMC). 

Strategi menggunakan Bisnis Model Canvas dirasa dapat menjadi sarana yang tepat 

karena memiliki keunggulan yaitu kemudahannya untuk merubah model bisnis 

dengan cepat dan dapat memperlihatkan implikasi perubahan seuatu elemen pada 

elemen bisnis yang lain.

Dalam bukunya yang berjudul “Business Model Generation” (2010), 

Osterwalder dan Pigneur membuat suatu kerangka model bisnis yang berbentuk 

kanvas dan terdiri dari sembilan kotak yang berisikan elemen-elemen yang saling 

berkaitan. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010), model bisnis kanvas adalah 
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sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana 

sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. 

Dewasa ini, tidak ada kepastian mengenai konsep model bisnis. Maka dari itu, konsep 

model bisnis kanvas merupakan konsep yang dapat menjadi bahasa bersama yang 

memungkinkan untuk menggambarkan dan memanipulasi model bisnis untuk 

membuat alternatif kebijakan strategi yang baru.  Model bisnis kanvas digambarkan 

melalui sembilan blok bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah 

perusahaan bermaksud untuk menghasilkan uang. Sembilan blok ini mencakup empat 

bidang utama bisnis yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelayakan 

keuangan.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012) mengatakan bahwa Model bisnis 

dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui sembilan blok bangun dasar yang 

memperlihatkan cara berfikir tentang bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang. 

Sembilan balok bangun tersebut diletakkan pada sebuah susunan yang disebut 

Business Model Canvas. Business Model Canvas terbagi menjadi sembilan bagian 

utama, yaitu: Customer Segments (Segmen Pelanggan),  Value Propositions 

(proposisi nilai), Channel (Saluran), Customer Relationships (Hubungan Pelanggan), 

Revenue Streams (Arus Pendapatan), Key Resources (Sumber Daya Utama), Key 

Activities (Aktivitas Kunci), Key Partnerships (Kemitran Utama) dan Cost Structure 

(Struktur Biaya). Kemudian bagian-bagian ini dibagi lagi pada dua sisi yaitu sisi kiri 

(logika) dan sisi kanan (kreativitas). Disadari atau tidak sebenarnya banyak 
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perusahaan yang telah menerapkan Model Bisnis Kanvas dalam pelaksanaan kegiatan 

bisnisnya. 

Sumber: Osterwalder & Pigneur (2012) 

Gambar 1.2. Business Model Canvas

Penggunaan Business Model Canvas (BMC) bisa menjadi solusi untuk 

terbentuknya pariwisata Cukang Taneuh atau Green Canyon menjadi pariwisata yang 

bisa menciptakan nilai lebih, tidak hanya untuk sektor pariwisata namun untuk 

perkembangan ekonomi bagi masyarakat daerah. Diharapkan pula dengan bisnis 

model ini salah satu objek pariwisata Pangandaran Raya yaitu Green Canyon bisa 

menjadi destinasi wisata internasional seperti layaknya Bali di masa yang akan 

datang. Peulis akan mencoba menyusun strategi pengembangan usaha objek wisata di 

Cukang Taneuh atau Green Canyon dengan pendekatan Business Model Canvas, 

dengan tujuan agar pariwisata Cukang Taneuh di Pangandaran Raya bisa menembus 

bisnis pada cakupan internasional.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan objek wisata Cukang Taneuh atau Green Canyon di 

kondisi destinasi pariwisata Internasional?

2. Bagaimana objek wisata Cukang Taneuh atau Green Canyon dikaitkan 

dengan teori Business Model Canvas (BMC)?

3. Bagaimana alternatif usulan strategi bagi objek wisata Cukang Taneuh/Green 

Canyon?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis objek wisata Cukang Taneuh atau Green Canyon di 

Pangandaran Raya agar dapat menjadi destinasi pariwisata internasional.

2. Menganalisis objek wisata Cukang Taneuh atau Green Canyon di 

Pangandaran Raya dengan menggunakan Business Model Canvas.

3. Memberikan usulan strategi alternatif yang tepat untuk objek wisata Cukang 

Taneuh/Green Canyon.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :
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1. Bagi penulis

a. Menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan.

b. Memahami teori, konsep dan juga praktek penerapan Bisnis Model 

Canvas (BMC).

c. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu manajemen 

strategi, bisnis model, dan juga bisnis internasional.

2. Bagi Instansi

a. Sebagai salah satu alternatif cara yang bisa di lakukan untuk rencana 

pengembangan pariwisata di daerah Pangandaran Raya terutama 

pariwisata Cukang Taneuh atau Green Canyon.

b. Memberikan pilihan solusi penerapan Bisnis Model Canvas (BMC) dalam 

rencana bisnis demi peningkatan pendapatan wilayah Pangandaran Raya 

terutama pariwisata Cukang Taneuh atau Green Canyon.

c. Dengan bisnis model yang tepat, dapat membuat pemerintah atau instasi 

terkait lebih mudah dalam mengevaluasi proses bisnis hingga tujuan yang 

diinginkan bisa tercapai.

3. Bagi Dunia Pendidikan

a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang ilmu manajemen bisnis 

yang bisa bermanfaat bagi civitas akademik kampus Universitas 

Widyatama Bandung khususnya dan umumnya bermanfaat untuk 

masyarakat.
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b. Menjadi referensi literature mengenai Bisnis Model Canvas (BMC) di 

perpustakaan Widyatama.

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun mejadi lima Bab, dengan 

rincian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN   

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi gambaran tentang penelitian dan dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian ini.    

BAB III METODELOGI PENELITIAN   

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data,waktu dan tempat 

penelitian, dan prosedur analisis data  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN   

Bagian ini berisi hasil analisis dari hasil dan pembahasan mengenai penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di objek wisata Cukang Taneuh atau Green Canyon.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan.
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