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ABSTRAK 

 

Nama  : Alwahda Hartono 

Nim  : 60800116019 

Judul : Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi 

Masyarakat Di Kawasan Wisata Alam Salupajaan Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar  

Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang berbahaya yang sudah melanda 

hingga ke berbagai dunia salah satunya negara Indonesia. Adanya wabah ini 

membuat industri pariwisata di Indonesia menurun. Salah satu objek wisata yang 

yang merasakan imbasnya yaitu objek wisata alam Salupajaan yang berada di 

Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Menurunnya 

jumlah pengunjung mengakibatkan masyarakat merasakan dampaknya khususnya 

masyarakat yang terkait secara langsung dalam kegiatan wisata karena sangat 

berpengaruh kepada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Covid-19 terhadap kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat dan bagaimana strategi peningkatan dalam masa kebiasaan 

baru di kawasan wisata alam Salupajaan. Sasaran yang hendak dicapai dalam 

studi ini adalah mengetahui pengaruh dan merumuskan strategi peningkatan sosial 

dan ekonomi. Tujuan dan sasaran studi ini menggunakan metode analisis 

deskriptif kuantitatif dengan mengunakan teknik analisis data yaitu regersi linear 

sederhana dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh 

signifikan antara Covid-19 terhadap variabel sosial dan ekonomi masyarakat dan 

adapun strategi peningkatan sosial dan ekonomi pada masa kebiasaan baru yaitu 

melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, penggunaan peran teknologi digital 

dalam berinteraksi, menciptakan kerja sama secara selektif dengan melihat 

kondisi Covid-19, meningkatkan SDM dan penerimaan bantuan sosial dengan 

tepat sasaran. 

 

Kata kunci: Covid-19, Sosial dan Ekonomi, Wisata Alam Salupajaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang berbahaya dan sudah 

melanda hingga ke berbagai dunia salah satunya yaitu negara Indonesia. 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menetapkan 

status gawat darurat global untuk wabah ini. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki banyak kekayaan alam salah satunya yang mencolok adalah industry 

pariwisata. industri pariwisata adalah salah satu sektor industri yang tumbuh 

dengan cepat. Industri pariwisata sendiri merupakan salah satu penyumbang 

devisa tertinggi bagi negara Indonesia sehingga dalam hal tersebut pariwisata 

sangat berperan penting. Pariwisata menjadi salah satu jenis industri baru, telah 

mampu memberikan pertumbuhan ekonomi secara cepat, penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, serta menstimulasikan sektor-

sektor produktif lainnya (Wahab, 1975 dalam Pendit, 2006). 

Semenjak wabah ini muncul dan menyebar, wabah ini menyebabkan 

gangguan pada mata rantai pasok global, dalam negeri, pasar keuangan, 

guncangan permintaan konsumen dan terutama berpengaruh pada pelaku 

pariwisata di sektor pariwisata. Terdapat tekanan pada industri pariwisata di 

tengah wabah ini, terlihat sangat terjadi penurunan wisatawan mancanegara 

dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan ini juga 

terjadi karena perlambatan domestik, khususnya terhadap keengganan masyarakat 

Indonesia untuk melakukan perjalanan dikarenakan adanya wabah ini. 
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Industri pariwisata di seluruh Indonesia ditutup sementara sehingga hal 

tersebut membuat sosial dan ekonomi masyarakat terganggu, telah terjadi 

penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan yang berpengaruh pada usaha 

UMKM, terganggunya pendapatan, berkurangnya lapangan kerja, dan hilangnya 

mata pencaharian. Selama ini sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu 

menyerap lebih dari jutaan pekerja. Perusahaan kecil dan menengah pun 

merasakan imbasnya dan sangat terpengaruh mengakibatkan kondisi industri 

pariwisata di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan (Prayudi, 

2020). Al-qur‟an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan 

timbul di darat, dan di laut karena ulah perbuatan manusia. Allah Swt berfirman 

dalam Q.S. ar-Rum/30:41 yang berbunyi: 

 ٌْ َْقَهُْم بَْعَض انَِّر َِْدي انىَّاِض نُُِِر ظَهََس اْنفََساُد فًِ اْنبَسِّ َواْنبَْحِس بَِما َكَسبَْت اَ

 َعِمهُْىا نََعهَّهُْم ََْسِجُعْىنَ 

Terjemahnya: 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Menurut As-Sa‟di (2020) dalam tafsir al-Wajiz ayat ini menjelaskan 

bahwa tampaknya kerusakan di darat dan lautan, seperti rusaknya akan 

penghidupan mereka, turunnya musibah, turunnya penyakit (wabah) yang 

menimpa mereka, dan lain sebagainya, hal ini disebabkan perbuatan buruk yang 

telah mereka lakukan. Hal ini terjadi supaya mengetahui dan menjadi pelajaran 

bagi mereka bahwa Allah Swt akan memberikan balasan kepada setiap amal, dan 

Allah Swt menyegerakan sebagian balasannya supaya menjadi contoh balasan 
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bagi mereka. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerusakan yang terjadi 

di permukaan bumi disebabkan oleh manusia, maka dalam kondisi saat ini jika 

manusia tidak berusaha maksimal untuk memperbaiki kondisi sosial dan 

ekonominya, akan berdampak kepada masyarakat dan manusia harus selalu 

bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt, dengan senantiasa 

merawat dan melestarikan lingkungan. Allah Swt memberikan suatu musibah 

berupa wabah covid-19 agar mereka dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari 

musibah wabah ini. 

Salah satu peraturan pemerintah yang dikerluarkan guna menekan 

penyebaran wabah ini yaitu memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB), hal ini mengakibatkan gerak masyarakat menjadi terbatas dan 

kegiatan interaksi sosial antar masyarakat berkurang. Pembukaan kembali 

pariwisata di Indonesia dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2020. Pembukaan 

kembali tempat wisata disebut juga masa New Normal. Setiap objek wisata harus 

mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan keamanan yang telah diatur oleh 

pemerintah guna mencegah agar wabah ini tidak menyebar luas dan sangat 

berpengaruh pada tingkat jumlah kunjungan wisatawan di tempat wisata itu 

sendiri (Soehardi, 2020).  

Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang 

kaya akan potensi sumber daya kawasan pariwisata terdapat ratusan titik objek 

wisata yang dapat dikembangkan, dan memiliki daya tarik tersendiri dalam 

keanekaragaman potensi sumber daya alamnya. Pemerintah mendukung dan 

mengembangkan program-program kepariwisataan dalam rangka memajukan 
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potensi objek wisata (Rencana Strategis DISBUDPAR tahun 2020). Jumlah kasus 

positif virus corona di Kabupaten Polewali Mandar terus bertambah setiap hari. 

Berdasarkan laman Dinkes Sulawesi Barat tercatat total kasus yang terinfeksi 

wabah ini sebanyak 1667 jiwa yang positif covid, diantaranya 161 jiwa dirawat, 

491 jiwa isolasi mandiri, 969 jiwa yang sembuh, dan 46 jiwa yang meninggal 

(Dinas Kesehatan Sulawesi Barat). 

Desa Batetangnga merupakan desa wisata yang berada di Kecamatan Binuang 

yang saat ini terkenal dengan kekayaan pariwisata yang juga terkena imbasnya. 

Desa Batetangnga selalu menjadi destinasi wisata bagi para pengunjung. Berbagai 

macam objek wisata di Desa Batetangnga yang terkenal saat ini, salah satunya 

adalah objek wisata alam Salupajaan yang merupakan witabelsata alam yang 

potensial, yang dibangun dan dikelola selama kurang lebih 5 tahun yang memilki 

keanekaragaman. Selain dapat menikmati kolam renang, pengunjung juga dapat 

menikmati keindahan alam yang teduh, pemandangan yang asri, dan sungai 

dengan air yang jernih dan sejuk serta fasilitas seperti gazebo. Potensi alam yang 

dimiliki dari wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain 

keindahan alamnya, juga memiliki masyarakat yang religius, memilki budaya 

yang unik dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, memiliki rasa saling 

mengahargai dan mayoritas penduduknya adalah suku/etnis Pattae serta mayoritas 

masyarakat bergantung pada hasil sumber daya alam dengan mata pencaharian 

sebagai petani, memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam (Survei Awal, 2020). 

Kondisi alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membawa pengaruh 
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terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana dalam firman 

Allah Swt dalam Q.S. al-Hijr/15: 19-20 yang berbunyi: 

ىأ  ٖء مَّ ٍأ ىَا فُِهَا ِمه ُكمِّ َش ٍَ َوأَۢوبَتأ ِس ىَا فُِهَا َزَوَٰ ُأ قَ هَا َوأَنأ وََٰ َض َمَددأ َزأ   ٩١ ُشوَوٱۡلأ

ِشقَُِه  تُمأ نًَُۥ بَِسَٰ َُِش َوَمه نَّسأ ىَا نَُكمأ فُِهَا َمَعَٰ   ٠٢َوَجَعهأ

Terjemahnya : 

“Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan pada nya 

gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. 

Dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-keperluan hidup, dan 

(kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi 

rezeki kepadanya”. 

 
Menurut Quraish Shihab (2002) dalam tafsir Al-Misbah ayat ini 

menjelaskan bahwasanya Allah Swt telah menciptakan dan menghamparkan bumi 

dengan luas terbentang dan gunung-gunung yang kokoh, menumbuhkan aneka 

ragam tanaman sesuai dengan kebutuhan untuk kelangsungan hidup serta sebagai 

penghidupan bagi keluarga, hanya Allah Swt yang maha memberi rezeki. 

Kekayaan sumber alam yang melimpah dan sumber daya manusia, hal ini mampu 

menjadi penyokong kehidupan masyarakat sehingga dapat memberikan pengaruh 

terhadap masyarakat. Dari penjelasan diatas dapat dipahami perintah pemanfaatan 

alam yang diciptakan Allah Swt telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

hidup manusia mempunyai tiga amanah, yang pertama Allah telah memberi 

kebebasan kepada manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil-

hasil alam dengan baik demi kemakmuran dan kemashalatan, kedua manusia 

dituntut agar senantiasa menggali rahasia dibalik ciptaan-Nya sehingga kita dapat 

mengambil pelajaran dari berbagai musibah dan ketiga manusia diwajibkan untuk 

selalu menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. 
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Semenjak adanya wabah ini, objek wisata alam Salupajaan menjadi sepi, 

padahal sebelum adanya ini objek wisata ini sangat ramai dengan pengunjung. 

Kemudian pada masa New Normal tiba masa ini merubah semuanya diantaranya 

berkurangnya jumlah pengunjung wisata dikarenakan wabah ini yang berbahaya 

dan akibatnya menimbulkan rasa takut serta kekhawatiran masyarakat dalam 

menjalankan segala aktifitasnya yang memiliki kemungkinan akan tertular wabah 

ini. Masyarakat sangat merasakan dampak dari adanya wabah ini, khususnya 

masyarakat yang terkait secara langsung dalam kegiatan wisata karena sangat 

berpengaruh kepada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian besar 

masyarakat bergantung pada adanya objek wisata alam Salupajaan, seperti pelaku 

usaha UMKM yang pendapatannya bergantung pada jumlah pengunjung wisata 

(Survei Awal, 2020) 

Olehnya itu, perlu diadakan penelitian terkait pengaruh Covid-19 

terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan. 

Untuk itu dalam penelitian ini mengangkat sebuah penelitian yang berjudul 

“Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di 

kawasan wisata alam Salupajaan Desa Batetangnga Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar” Dengan adanya studi ini maka pengaruh yang 

ditimbulkan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat diketahui. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana strategi peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam 

pengembangan kawasan wisata alam Salupajaan pada masa kebiasaan 

baru Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian: 

a. Mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Mengetahui strategi peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam 

pengembangan kawasan wisata alam Salupajaan pada masa kebiasaan 

baru Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali 

Mandar. 

2. Manfaat penelitian: 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak swasta 

setempat dalam melakukan pengembangan wisata alam  pada masa pandemi 

Covid-19 dan pada masa kebiasaan baru khususnya pengelolaan kawasan 

wisata alam Salupajaan di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, 
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Kabupaten Polewali Mandar dan sebagai informasi serta bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu kawasan objek wisata alam 

Salupajaan yang berada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar.  

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada 

pengaruh Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan 

strategi peningkatannya di kawasan wisata Desa Batetangnga Kecamatan 

Binuang Kabupaten Polewali Mandar. 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan pengertian pariwisata, kondisi sosial dan 

masyarakat, pengaruh pariwisata, Covid-19, pengaruh pandemi terhadap 

pariwisata dan prospek wisata pasca pandemi.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, populasi dan 

sampel, teknik analisis data, definisi operasional dan kerangka berpikir. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan gambaran umum Kabupaten Polewali Mandar, 

Kecamatan Binuang, Desa Batetangnga, lokasi penelitian dan menguraikan 

hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linear sederhana dan analisis swot. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pariwisata  

1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 

oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah suatu 

aktivitas yang dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks, terdapat 

berbagai elemen-elemen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. 

Faktor ekonomi dan sosial budaya menjadi elemen yang selalu ada dalam 

sistem kepariwisataan, bahkan dewasa ini para pakar telah memasukkan faktor 

ekologi menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan dari faktor ekonomi dan 

sosial budaya (Jahid, 2014). Pariwisata adalah perpindahan sementara orang-

orang ke daerah tujuan diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-harinya, 

kegiatan yang dilakukan, fasilitas yang digunakan ditujukan untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya (Fandeli, 2001). 

Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena 

pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks. Terkait erat 

dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan 

layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya (Damanik, 2006). 

Ketika orang berwisata membutuhkan layanan akomodasi yang seringkali 

harus diberikan oleh pihak lain. Demikian pula apabila pihak biro perjalanan 
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ingin menjual produk kepada wisatawan, maka mereka harus membangun 

hubungan kerja. Semua rangkaian elemen yang saling mempengaruhi atau 

menjalankan fungsi-fungsi tertentu sehingga pariwisata tersebut dapat berjalan 

dengan semestinya.  

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili 

untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai 

suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar 

masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang (Damanik, 

2006). Pariwisata semakin berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, 

budaya, ekonomi, teknologi dan politik. Adapun faktor-faktor luar sistem yang 

kemungkinan besar mempengaruhi sistem kepariwisataan yaitu, hukum, 

politik, teknologi, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi akademis 

pariwisata adalah studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari 

lingkungannya, termasuk industri yang merespon kebutuhan manusia yang 

melakukan perjalanan (Hermawan, 2016). 

Pengelolahan pariwisata diperlukan dalam manarik wisatawan untuk 

tinggal di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan dalam mengelola 

kebutuhannya selama melakukan kegiatan wisata. Perkembangan di pengaruhi 

juga oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat. Semakin lama 

wisatawan melakukan perjalanan maka akan meningkatkan pengeluaran 

mereka dan menambah banyak orang yang ikut dalam kunjungan wisata. 
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2. Pelaku Pariwisata 

Pelaku Pariwisata adalah pihak yang berperan dan terlibat dalam 

kegiatan pariwisata. Damanik (2006) mengemukakan bahwa yang menjadi 

pelaku pariwisata adalah sebagai berikut: 

a. Wisatawan 

Wisatawan adalah setiap orang yang sedang melakukan perjalanan 

dan menetap untuk sementara di tempat lain selain tempat tinggalnya, 

untuk salah satu atau beberapa alasan, selain mencari pekerjaan 

(Marpaung, 2002). Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia 

No.10 tahun 2009, tentang kepariwisataan bahwa wisatawan adalah 

kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi alam dalam jangka waktu sementara (Muljadi, 2010 dalam 

Wulandari, 2018). 

Menurut Theobald (2005) dalam Pitana (2009) mengemukakan 

bahwa ada beberapa elemen penting yang digunakan untuk menentukan 

seseorang dikatakan sebagai wisatawan yaitu sebagai berikut: 

- Tujuan perjalanan (purpose of trip), wisatawan adalah orang yang 

melakukan perjalanan selain untuk tujuan bisnis (leisure traveling) 

- Jarak perjalanan dari tempat asal (distance travelled). Untuk tujuan 

statistik pada saat menghitung jarak perjalanan  
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- Wisata, beberapa negara memakai jarak total ulang alik (round trip) 

antara tempat tinggal dengan tujuan wisata. Pada umumnya jarak 

yang dipakai antara 0-160 km tergantung ketentuan masing-masing 

negara. Oleh karena itu, perjalanan yang dilakukan walau bukan 

untuk bisnis tetapi bila kurang dari ketentuan yang ditetapkan, maka 

orang tersebut tidak bisa dihitung sebagai wisatawan. 

- Lamanya perjalanan (duration of trip) mencakup perjalanan paling 

tidak satu malam di tempat tujuan perjalanan.  

Secara umum dua kriteria diatas merupakan salah satu unsur dalam 

definisi wisatawan yang mengharuskan bahwa lamanya wisatawan untuk 

tinggal di tempat tujuan yaitu lebih dari 24 jam dan kurang dari 12 bulan. 

Jarak tempuh wisatawan dalam melakukan perjalanan yaitu sekurang-

kurangnya 50 mil ke tempat tujuan, baik untuk keperluan bisnis, 

kesenangan, kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. 

b. Masyarakat Lokal 

Masyarakat lokal adalah  salah satu unsur yang penting dalam 

pariwisata karena mereka yang akan menyediakan sebagian besar atraksi 

sekaligus produk wisata. Masyarakat sebagai pemilik langsung kegiatan 

atraksi wisata yang dikunjungi dan juga sebagai konsumsi wisatawan. 

c. Industri Pariwisata 

Industri pariwisata adalah semua usaha yang menghasilkan barang 

dan jasa bagi pariwisata. Yang digolongkan kedalam dua golongan yaitu: 
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- Pelaku langsung, yaitu usaha wisata yang ditawarkan secara langsung 

kepada wisatawan seperti hotel, restoran, biro perjalanan, pusat 

informasi wisata, atraksi hiburan dll. 

- Pelaku tidak langsung, yaitu mengkhususkan diri pada produk-produk 

yang secara tidak langsung mendukung pariwisata. Seperti, kerajinan 

tangan. 

d. Pemerintah 

Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam 

mengatur, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur bertanggung 

jawab dalam menentukan arah yang dituju dalam pariwisata. 

e. Lembaga swadaya masyarakat  

Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi non 

pemerintahan yang melakukan aktivitas kemasyarakatan berbagai bidang 

termasuk bidang pariwisata. 

f. Pendukung jasa wisata 

Pendukung jasa wisata, yaitu usaha yang tidak secara khusus 

menawarkan produk-produk dan barang jasa, tapi masih bergantung 

wisatawan sebagai pengguna jasa. Seperti jasa fotografi, jasa kecantikan 

dan olahraga. 

B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang tinggal dalam suatu 

tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai 

adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan membentuk sebuah kebudayaan. 
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Masyarakat juga merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah komponen struktur 

sosial seperti keluarga, ekonomi, pemerintahan, agama, pendidikan, dan lapisan 

sosial yang terkait satu sama lain, bekerja bersama, saling berinteraksi, relasi dan 

saling ketergantungan (Jabrohim, 2004 dalam Kurnianto, 2017). 

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan kedudukan yang diatur secara 

sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu didalam masyarakat, 

pemberian posisi tersebut disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban 

yang harus dimainkan oleh pembawa status (Sumardi, 2001 dalam Juariyah, 

2010). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 Tahun 2006 tentang pedoman 

penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yaitu sebagai berikut: 

1. Aspek Sosial 

- Interaksi sosial masyarakat 

- Gaya hidup/sikap masyarakat yang tumbuh di kalangan masyarakat akibat 

adanya pengaruh luar 

- Akulturasi, asimilasi, dan integrasi dari beberapa kelompok masyarakat. 

- Kelompok-kelompok dan organisasi sosial. 

- Perubahan sosial yang berlangsung di kalangan masyarakat. 

- Proses kerja sama, akumulasi konflik di kalangan masyarakat. 

- Pelapisan sosial di kalangan masyarakat. 

2. Aspek Ekonomi 

- Kesempatan kerja dan berusaha 

- Tingkat pendapatan 

- Sarana dan prasarana infrastruktur  
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- Pola pemanfaatan sumber daya alam 

- Pola perubahan dan penguasaan lahan 

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pembangunan, pengembangan yang 

dilakukan akan terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai salah satu variasi dari 

berbagai cara hidup yang sudah diterima karena adanya perubahan-perubahan 

kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun 

adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

C. Teori Sosial dan Ekonomi 

Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap sosial dan ekonomi 

masyarakat dapat ditinjau dari beberapa teori yaitu, interaksi sosial, irritation 

index, modernisasi, pendapatan dan kesempatan kerja. Sebelum dan sesudah 

pengembangan pariwisata telah diakui bahwa wisatawan yang datang ke destinasi 

wisata pasti akan melakukan interaksi dengan masyarakat baik dengan masyarakat 

yang berkaitan langsung dalam aktivitas pariwisata maupun dengan masyarakat 

secara luas (Pitana, 2005 dalam Thelisa, 2018).  

1. Teori interaksi sosial, telah memberikan asumsi dasar mengenai sifat interaksi 

masyarakat dan wisatawan serta bentuk interaksi yaitu interaksi yang bersifat 

asosiatif dan disosiatif (Thelisa, 2018). Terdapat sifat interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat lokal yaitu adanya hubungan yang bersifat 

sementara sehingga tidak membentuk relasi dan adanya rasa saling percaya, 

adanya kendala ruang dan waktu sehingga wisatawan hanya berinteraksi 

dengan sebagian orang yang kemudian dianggap sebagai perwakilan dari 
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masyarakat suatu destinasi, sebagian interaksi telah diatur dalam bentuk paket 

wisata dan hubungan yang tidak setara antara wisatawan dengan masyarakat 

dimana wisatawan lebih superior dan masyarakat mengikuti keinginan 

wisatawan. 

2. Teori irritation index merupakan perubahan sikap masyarakat kepada 

wisatawan seiring dengan perkembangan pariwisata dan meningkatnya 

kedatangan wisatawan di destinasi wisata. Teori ini menjelaskan adanya 

perubahan sikap masyarakat kepada wisatawan yang mulanya positif akan 

berubah menjadi negatif seiring dengan semakin meningkatnya kedatangan 

wisatawan. Terdapat empat fase perubahan sikap yaitu euphoria, apathy, 

annoyance, dan antagonism. Fase ini menggambarkan bahwa terdapat 

perubahan sikap masyarakat terhadap wisatawan seiring dengan semakin 

tingginya frekuensi pertemuan atau interaksi antara keduanya. 

3. Teori modernisasi memberikan asumsi dasar mengenai bentuk dan arah 

perubahan sosial budaya masyarakat yang bergerak mengikuti ciri masyarakat 

modern atau masyarakat tertentu yang dijadikan model masyarakat yang lebih 

maju. Hal ini wisatawan dipandang lebih maju dan superior sehingga banyak 

masyarakat yang berusaha meniru wisatawan dan mengikuti arus modernisasi 

pada umumnya. Teori modernisasi yaitu hal yang dipandang tradisional harus 

menuju hal yang dianggap modern. Ciri dari modernitas yaitu individualisme, 

diferensiasi dalam bidang pekerjaan, rasionalitas, ekonomis, dan 

perkembangan yang kemudian disebut sebagai proses globalisasi. Berkaitan 

dengan perubahan sosial. Rosana (2011) dalam Thelisa (2018), menjelaskan 
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bahwa bentuk perubahan sosial budaya dalam masyarakat dapat berkaitan 

berbagai bidang seperti nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat, pola 

perilaku sosial. 

4. Tingkat pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh setelah melakukan 

usaha di sektor pariwisata. Masyarakat mendapat penghasilan jika mereka 

bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan di sektor pariwisata (Irhamna, 

2017). 

5. Kesempatan kerja, ketersediaan lapangan kerja akan berpengaruh terhadap 

kesempatan kerja dan usaha. Kesempatan kerja yang dimaksud adalah 

besarnya serapan angkatan kerja masyarakat di dalam  wilayah penelitian 

akibat adanya aktifitas pariwisata yang berlangsung di objek wisata. Semakin 

banyak peluang kerja maka pengaruh positif yang diberikan oleh aktifitas 

dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran 

semakin besar (Irhamna, 2017). 

D. Pengaruh Pariwisata  

Pengaruh merupakan efek yang ditimbulkan dari suatu usaha yang 

dikembangkan sehingga memberikan pengaruh, baik bersifat positif maupun 

negatif. Pengembangan kepariwisataan berdampak besar kepada masyarakat dan 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali 

muncul berbagai masalah teknis, permasalahan seperti ini muncul hampir di 

segala bidang pembangunan. Adapun pengaruh pengembangan pariwisata di 

bidang sosial dan ekonomi yaitu sebagai berikut: 
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1. Pengaruh di Bidang Ekonomi 

Leiper (1990) dalam Pitana (2009) mengemukakan bahwa pengaruh 

ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh positif pariwisata bagi ekonomi 

- Menciptakan lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja, pariwisata 

merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan 

membutuhkan dukungan dari sektor lain/baik sektor pariwisata maupun 

sektor lainnya, tidak dapat dipungkiri merupakan lapangan kerja yang 

dapat menyerap banyak tenaga kerja. 

- Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan dari usaha dan bisnis 

pariwisata, pengeluaran dari wisatawan baik secara langsung maupun 

tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, 

organisasi, atau masyarakat yang melakukan usaha di sektor pariwisata 

dan jumlah wisatawan yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. 

- Pendapatan dari penukaran valuta asing, hal ini terjadi pada wisatawan 

asing, beberapa negara pendapatan dari penukaran valuta asing tidak 

begitu besar. Beberapa negara seperti New Zealand dan Australia, 

pendapatan dari valuta asing ini sangat besar nilainya dan berperan secara 

signifikan. 

- Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, hal ini akan mendorong 

suatu negara untuk mengimpor beragam barang, pelayanan, dan modal 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
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- Pendapatan pemerintah, Indonesia telah membuktikan sumbangan sektor 

pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Pendapatan terbesar dari 

pariwisata bersumber dari pengenaan pajak, seperti pengenaan pajak hotel 

yang merupakan bagian dari keuntungan pariwisata hotel tersebut. 

Pemerintah juga mengenakan pajak kepada wisatawan jika melakukan 

transaksi yang tergolong dikenakan pajak. 

- Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal, keberadaan 

pariwisata di suatu daerah dengan tujuan wisata menjadi perbedaan kritis 

dari nilai ekonomi fasilitas pariwisata tersebut. Banyaknya wisatawan 

mendapatkan keuntungan yang cukup besar sehingga fasilitas dapat di 

gratiskan manfaatnya bagi masyarakat lokal. 

b. Pengaruh negatif pariwisata bagi ekonomi 

- Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, pariwisata sangat rentang 

terhadap isu-isu. Adakalanya isu yang tidak memberikan keuntungan 

seperti teror, penyakit, konflik dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi minat wisatawan untuk melakukan kegiatan berwisata ke 

daerah tersebut, sehingga membuat kegiatan ekonomi juga mengalami 

penurunan yang signifikan akibat proporsi terbesar yang di sumbangkan 

dari aktivitas pariwisata. Ketika pariwisata mengalami penurunan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung hal ini akan menyebabkan 

penurunan kegiatan ekonomi secara berantai. 

- Meningkatnya harga inflasi dan meroket nya harga tanah, perputaran uang 

dalam kegiatan aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangat besar. 
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Permintaan barang konsumsi juga meningkat sehingga memicu laju 

inflasi dan harga tanah disekitar lokasi wisata akan naik seiring 

dibangunnya fasilitas pariwisata sebagai daya tarik wisatawan. 

- Menurunnya produksi produk lokal akibat kecenderungan dalam 

mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata. Hal ini 

disebabkan karena wisatawan sebagai konsumen datang dari berbagai 

negara dan dengan pola makan dan menu yang jauh berbeda dengan 

masyarakat lokal.  

- Sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat, 

menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. 

- Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat 

dikarenakan suatu peristiwa alam seperti degredasi alam, munculnya 

limbah yang besar, polusi, transportasi, dan sebagainya sehingga 

memerlukan biaya untuk memperbaikinya. 

2. Pengaruh di bidang sosial masyarakat 

Keberadaan pariwisata di suatu kawasan memberikan pengaruh kepada 

masyarakat dan kebudayaan yang cenderung mengalami perubahan. Pengaruh 

sosial terhadap masyarakat merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan 

masyarakat yang di akibatkan oleh aktivitas pembangunan (Wihasta, 2018). Dari 

pengembangan pariwisata yang dilakukan akan menimbulkan pengaruh terhadap 

masyarakat, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. 
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Marpaung (2002) mengemukakan bahwa terdapat ukuran pengaruh sosial 

terhadap masyarakat, dimana jika proses dari kepariwisataan hilang maka nilai 

sosialnya pun ikut hilang yaitu: 

- Euphoria, masyarakat akan terkena dampak pembangunan pariwisata dengan 

melalui wisatawan yang datang. Dengan mengetahui bahwa kunjungan 

wisatawan akan meningkat maka adanya kesempatan yang akan 

menguntungkan bagi masyarakat setempat. 

- Aphaty, perkembangan pariwisata mengakibatkan peningkatan jumlah uang 

yang kemungkinan ada, dan terjadi hubungan transaksi antara masyarakat 

dengan wisatawan. 

- Iritasi, beberapa pariwisata telah berkembang dimanapun. Tempat tujuan 

wisata dapat ditangani sendiri, jalan-jalan menjadi sepi, restoran dan bar 

menjadi hangat, sehingga adanya keinginan menurun pada iritasi. 

- Antagonis, munculnya masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti 

polusi, kejahatan yang berkembang, para wisatawan memperkecil 

pertentangan, akibatnya kadang mereka tertipu. 

- Tingkat Akhir, perkembangan telah mengubah masyarakat dan melupakan 

bahwa wisatawan tertarik karena alasan budaya.  

E. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Covid-19 adalah salah satu penyakit yang menular yang disebabkan oleh 

virus bernama Sar Cov-2. Wabah ini merupakan suatu penyakit non alam yang 

berasal dari makanan yang di konsumsi oleh manusia, yaitu kelelawar atau 

marsego. Wabah ini pertama kali timbul pada salah satu negara besar yaitu negara 
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Cina, tepatnya di Kota Wuhan yang sampai saat ini masih tersebar luas di seluruh 

dunia, termasuk Indonesia. Wabah ini telah tersebar ke seluruh dunia, termasuk 

negara Indonesia dengan jumlah kasus yang terus menerus bertambah dan 

penyebarannya yang semakin luas. Per tanggal 15 April 2020, jumlah kasus di 

Indonesia telah mencapai lebih dari 5.000 kasus. Wabah ini berpotensi yang akan 

menyebabkan kontraksi hampir seluruh sektor perekonomian (Revindo, 2020). 

Presiden Indonesia Joko Widodo selaku kepala negara bersama Pemerintah 

Negara Indonesia mengeluarkan salah satu instruksi yaitu sistem Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). Sosial berskala besar adalah salah satu langkah 

yang dipercaya dan mampu membantu masyarakat dalam menjaga kondisi diri 

agar tidak tertular oleh wabah ini dan pemerintah Indonesia harus bertindak dalam 

menekan penyebarannya. 

Manusia banyak tertular akan wabah ini dikarenakan wabah ini 

merupakan penyakit baru jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap 

wabah ini. Diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga masyarakat 

harus siap dengan keseimbangan dan kehidupan baru pada kehidupan masyarakat, 

termasuk dalam bidang pariwisata, aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. 

Pariwisata harus berjalan beriring dengan saling mendukung agar tercapai tujuan 

yang diharapkan untuk itu berbagai kebijakan percepatan dalam penanganan 

wabah ini harus tetap mendukung sampai perekonomian, pariwisata, dan aspek 

sosial masyarakat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020). 



24 
 

F. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pariwisata 

Masa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada semua sektor termasuk 

dalam industri pariwisata, industri pariwisata sebelumnya di Indonesia telah 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sektor pariwisata yang dicanangkan 

menjadi pemberi kontribusi besar terhadap devisa negara di tahun 2020 menjadi 

runtuh dikarenakan wabah ini. Adanya wabah ini telah memaksa masyarakat 

untuk adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial dan ekonomi. Peradaban 

tatanan kemanusiaan yang mengalami pergeseran kearah yang jauh lebih berbeda 

dari kondisi sebelumnya. Segala aktivitas masyarakat yang akan dilkerjakan di 

masa pandemi, dipaksa harus di sesuaikan dengan standar protokol kesehatan. 

Adapun dampak wabah ini terhadap pariwisata di Indonesia berpengaruh 

terhadap: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada era otonom daerah pada 

sektor kepariwisataan, dengan sifatnya yang multi sektor yang berpotensi 

mengahasilkan pendapatan yang besar. Meningkatnya sektor pariwisata akan 

menghasilkan pendapatan wilayah diantaranya perizinan usaha pariwisata, 

retribusi masuk objek wisata serta penyerapan tenaga kerja dari sektor formal 

maupun informal (Asyiawati, 2017). Namun adanya wabah ini menjadikan 

sektor pariwisata yang dulunya diharapkan mampu memberi kontribusi terbesar 

bagi devisa negara menjadi terhambat. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung 

yang cukup drastis di berbagai destinasi wisata khusunya di negara Indonesia.  
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Destinasi pariwisata yang diharapkan mampu meningkatkan kehidupan 

perekonomian masyarakat di daerah menjadi lumpuh karena adanya wabah ini. 

Pendapatan dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak 

hotel, restoran dan industri makanan serta perijinan usaha pariwisata lumpuh 

karena tidak adanya pengunjung atau wisatawan baik mancanegara ataupun 

domestik. Berbagai hotel dan rumah makan yang masuk dalam bagian dari 

sektor pariwisata benar-benar merasakan dampak dari wabah  ini. Bahkan tidak 

sedikit rumah makan dan hotel yang terpaksa harus tutup dan bahkan 

memutuskan hubungan kerja para pekerjanya karena harus menghitung resiko 

yang ditanggungnya.  

2. Perekonomian UMKM Sektor Pariwisata 

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang dapat 

mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan pada sektor 

pariwisata yang bertujuan untuk menggerakkan roda kegiatan perekonomian, 

menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan kerja. 

Pengembangan ekonomi lokal adalah salah satu konsep pembangunan ekonomi 

yang berdasar pada pendayagunaan sumber daya lokal kepada masyarakat, 

sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya 

tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah lokal maupun kelompok 

kelembagaan yang berbasis kepada masyarakat (Ridolof, 2016). 

Adanya industry pariwisata yang menjanjikan diperlukan suatu sarana 

pendukung untuk menfasilitasi para wisatawan. Salah satu pendukung pada 

industry pariwisata adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM 
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adalah salah satu sektor informal dengan kegiatan memproduksi barang maupun 

jasa dalam berskala kecil, unit-unit produksi yang dimilki secara perorangan 

maupun keluarga, yang berperan penting untuk pembangunan pariwisata, 

menciptakan pasar-pasar, mengembangkan perdagangan dalam mengelola 

sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, sebagai 

sarana yang mampu menyediakan kebutuhan dengan ciri khas suatu daerah yang 

sering dicari oleh pengunjung wisatawan (Setiawan, 2013). 

Adanya wabah ini berdampak langsung pada penurunan ekonomi 

UMKM jasa industri pariwisata. terlebih lagi bagi pelaku UMKM yang 

bergantung pada wisatawan di destinasi pariwisata suatu daerah. Menurunnya 

jumlah pengunjung wisata selama masa pandemi mengakibatkan menurunnya 

kondisi ekonomi UMKM sepert para pengusaha kerajinan, pembuatan souvenir, 

penjual cinderemata atau oleh-oleh, penyedia jasa penukaran uang, pemandu 

wisata dan seluruh elemen pendukung jasa wisata yang terpaksa kehilangan 

mata pencaharian dan pendapatan (Setiawan, 2013). 

3. Perubahan sosial masyarakat di tengah pandemi Covid-19  

Perubahan sosial masyarakat di tengah wabah ini juga telah melahirkan 

kebiasaan baru seperti terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam 

berbagai aspek kehidupan termasuk pada pola perilaku, interaksi sosial dan 

perubahan pada tatanan nilai dan norma yang berlaku. 
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G. Prospek Wisata Pascapandemi 

Berlakunya norma baru pascapandemi, adalah adanya pembatasan jarak 

interaksi antar manusia dan ancaman penularan pada kerumunan massa, sektor 

pariwisata dan menghadapi dilema yang pelik. Dilema yang dialami pada sektor 

pariwisata pascapandemi yaitu bagaimana meningkatkan kembali produktivitas 

tetapi harus dapat menghindari adanya potensi penularan yang mungkin akan 

terjadi jika pengunjung hadir kembali dalam jumlah banyak. Pada umumnya, 

perlu adanya usaha bersama dalam menangani pergeseran permintaan yang 

mendasari pariwisata pascapandemi. UNWTO menjelaskan pentingnya 

memahami adanya perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumen pasca 

krisis. Hal ini harus disikapi oleh seluruh pemangku kepentingan pariwisata 

dengan tetap berinovasi sebagai usaha dalam mengembalikan dan menghidupkan 

kembali pariwisata di masa depan.  

Pariwisata massal yang selama ini menjadi andalan ODTW harus 

mengalami perubahan yang signifikan. Norma baru yang diterapkan di dalam 

masyarakat memungkinkan akan menjadi faktor pencegahan yang sangat kuat 

untuk pengunjung dalam berkunjung dalam jumlah yang banyak. Meskipun pada 

akhirnya pariwisata massal akan diprediksi kembali meningkat, akan tetapi 

mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkan kekhawatiran calon 

pengunjung wisatawan terkait penularan di tengah kerumunan massa (Mufti, 2020 

dalam Gunagama, 2020). 

Model ini, pemangku kepentingan pariwisata harus mempersiapkan 

usaha agar dapat memecah konsentrasi massa. Sehingga jenis wisata non-massal 
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dan pariwisata berbatas bisa menjadi pilihan yang memungkinkan dapat 

diterapkan oleh ODTW. Kunjungan yang sifatnya individual atau dalam 

kelompok kecil yang kurang dari lima orang, dan bersifat perjalanan lokal dalam 

suatu kawasan, mungkin akan segera tumbuh setelah pembatasan mobilitas massa 

di bebaskan meskipun berada di tengah masa pandemi. Mengingat bahwa 

pentingnya untuk tetap menjaga jarak antar pengunjung wisatawan, maka 

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait juga harus mempersiapkan 

kebijakan atau aturan pendukung yang dapat mencegah kerumunan. 

WHO telah memberlakukan physical distancing sebagai salah satu 

langkah awal dalam menurunkan angka infeksi terhadap wabah ini. Hal ini dapat 

mendorong munculnya inovasi baru seperti bagaimana untuk menghidupkan 

pariwisata tanpa adanya melakukan perjalanan di tengah pandemi. Model 

pariwisata digital mampu dianggap sebagai solusi dan inovasi yang harus 

dilakukan. Pengembangan pariwisata melalui peran digital, atau disebut digital 

tourism diartikan sebagai pengalaman berwisata yang didukung oleh teknologi 

digital sebelum, selama dan sesudah kegiatan wisata dilakukan. Dalam pariwisata 

digitalisasi menyajikan peluang untuk memperluas jangkauan pasar untuk 

peningkatan pertumbuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertajam 

keunggulan kompetitif. Selain itu, digitalisasi dapat membantu dalam 

mengembangkan dan menyesuaikan penawaran produk, meningkatkan 

konektivitas tujuan, menghasilkan data dalam melacak kinerja, dan membantu 

untuk meningkatkan manajemen ODTW (Dredge, 2018 dalam Gunagama, 2020). 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian 

yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan secara spesifik dari objek 

penelitian menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan, survei, 

maupun wawancara. Melakukan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan 

penganalisaan data hasil penelitian secara angka dengan menggunakan 

perhitungan statistik.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Wisata Alam Salupajaan, Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Waktu penelitian 

akan dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai pada bulan Februari 2021 sampai pada 

akhir bulan Juli 2021. Berdasarkan waktu kegiatan penelitian, mulai dari 

penyusunan proposal, kegiatan penelitian, kegiatan survei lapangan, pengumpulan 

data hasil penelitian, proses analisis, interpretasi, hingga kegiatan penyelesaian 

penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data kuantitatif 

yaitu data berupa tabulasi angka atau bilangan. Data kuantitatif diolah atau di 

analisis dengan menggunakan statistik atau teknik perhitungan. Data 
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kuantitatif yang di maksud yaitu, jumlah penduduk, aspek geografis wilayah, 

tingkat sosial dan ekonomi masyarakat terhadap hasil kuesioner. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu sebagai berikut: 

a. Data primer, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber primer, seperti 

data yang asli, informasi dari pihak pertama atau responden 

(Wardiyanta, 2006). Pengumpulan data primer dibutuhkan penghayatan 

peneliti terhadap objek yang akan di teliti. Data diperoleh dari responden 

melalui kuesioner dan observasi di lapangan. 

b. Data sekunder, yaitu data sumber data yang tidak secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Informasi 

yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, melainkan dari 

pihak ketiga, data ini bersumber dari dinas/instansi atau lembaga-

lembaga yang terkait (Wardiyanta, 2006).  

Tabel 1 Sumber Data 

No. Variabel Indikator Variabel Jenis Data 

1 

 
Sosial masyarakat 

Interaksi sosial masyarakat Primer 

Gaya hidup Primer 

2 Ekonomi 
Pendapatan masyarakat Primer dan Sekunder 

Kesempatan kerja  Primer dan Sekunder 
  Sumber: Hasil olahan data, 2021 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi  

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data berdasarkan 

pengamatan langsung terhadap gejala fisik objek penelitian (Wardiyanta, 
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2006). Informasi dapat dikumpulkan dari pengamatan fisik yang dijadikan 

sebagai objek penelitian dan mengidentifikasi kondisi kawasan wisata alam. 

2. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2014) kuesioner adalah salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Tipe dalam pertanyaan 

angket dapat berupa terbuka atau tertutup. Jika pertanyaan terbuka responden 

secara bebas menjawab dalam bentuk uraian, sedangkan dalam pertanyaan 

tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam menjawab 

pertanyaan secara cepat, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan 

analisis. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan pengumpulan data-data informasi berupa 

literatur yang terkait dengan penelitian ini. 

4. Teknik Dokumentasi 

Metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data atau informasi 

melalui foto-foto yang diambil secara langsung di lokasi penelitian. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
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2014). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Batetangnga 

sebanyak 1056 KK (BPS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020). 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki dari 

populasi tersebut. Pengukuran sampel yang diambil dalam melaksanakan 

penelitian suatu objek. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian 

rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, representatife (Sugiyono 

2018). 

Sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat. Apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua, selanjutnya jika subjek lebih besar 

atau lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau lebih (Arikunto, 2006). 

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan quota 

sample dan purposive sampling dengan jumlah sampel 105 kepala keluarga 

dari 10% populasi. dalam hal ini, pemilihan sampel adalah orang-orang yang 

terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dan masyarakat sekitar kawasan 

wisata. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Masyarakat yang mempunyai usaha di kawasan objek wisata Salupajaan 

yaitu sebanyak 18 KK. 

2. Masyarakat sekitar yang tinggal di Dusun Lumalan Desa Batetangnga 

sebanyak 87 KK. 

Setelah didapat jumlah responden dalam penelitian ini, selanjutnya 

responden akan diminta untuk mengisi kuesioner terkait pengaruh Covid-19 
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terhadap sosial dan ekonomi masyarakat dan melakukan penilaian pada 

kuesioner SWOT terhadap faktor internal dan eksternal dari pengaruh Covid-

19 terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam 

Salupajaan. 

F. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat, nilai dari seseorang, 

obyek yang mempunyai variasi yang akan ditentukan oleh peneliti sehingga 

memperoleh informasi dan merumuskan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Ada 

beberapa indikator aspek sosial dan ekonomi yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup No.8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang dijadikan variabel dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Variabel sosial masyarakat (Variabel terikat, Y) indikator: 

- Y1 = Interaksi sosial  

- Y2 = Gaya hidup 

2. Variabel ekonomi masyarakat (Variabel terikat Y) indikator: 

- Y3 = Pendapatan masyarakat 

- Y4 = Kesempatan kerja  

3. Variabel bebas (X) yaitu Covid-19 

G. Metode Analisis  

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh X terhadap Y, 
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yang dimaksud pengaruh X terhadap Y yaitu pengaruh Covid-19 terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan. 

Analisis ini dilakukan pada tiap indikator variabel yaitu interaksi sosial, gaya 

hidup, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.  

a) Analisis regresi linear sederhana 

Analisis ini dilakukan untuk memprediksi besaran nilai tiap indikator dari 

variabel sosial dan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh variabel 

Covid-19. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.  

Y = a + bx 

Keterangan :  

Y : Indikator sosial/ekonomi masyarakat 

a : koefisien kosntanta (nilai Y apabila X = 0) 

x : Covid-19  

b : koefisien regresi 

b) Koefisien determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel dependennya, yang dilihat melalui adjusted R square 

nya. dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

KD = r
2
 x 100 

Keterangan : 

KD = Koefisien determinasi 

R = Koefisien korelasi 
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c) Analisis pengujian individual atau parsial (Uji T)  

Analisis ini dilakukan untuk membandingkan variabel Covid-19 

mempengaruhi tingkat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan 

wisata alam Salupajaan Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar. Rumus yang digunakan dalam menerapkan uji T sebagai 

berikut: 

t hitung  
    

    
 

Keterangan: 

X = rata-rata hasil pengumpulan data 

μo= nilai rata-rata ideal 

S = standar deviasi sampel 

n = jumlah sampel 

- jika t hitung  < t tabel, artinya variabel Covid-19 tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel sosial dan ekonomi masyarakat. 

- jika t hitung  > t tabel, artinya variabel Covid-19 berpengaruh nyata terhadap 

variabel sosial dan ekonomi masyarakat. 

2. Analisis SWOT 

Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengelolahan 

faktor-faktor strategis, pada lingkungan internal dan eksternal dengan 

memberikan penilaian, pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis. 

Responden dalam penelitian ini diminta untuk melakukan penilaian terhadap 

faktor internal dan eksternal, responden harus betul-betul mengetahui kondisi 
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yang terjadi saat ini, terkait adanya pengaruh Covid-19 terhadap kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, peneliti melakukan pembobotan 

dari hasil penilaian responden dan melakukan peretingan untuk mengetahui 

hasil skor internal dan eksternal. Dari hasil tersebut akan diskalakan dengan 

menggunakan range skala untuk menghasilkan strategi yang apa yang akan 

diambil. 

Faktor strategis adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang memberikan pengaruh terhadap kondisi dan 

situasi yang ada dan memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan positif. 

Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai 

kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Menganalisis lingkungan eksternal 

(EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. 

Pembobotan pada lingkungan internal dan eksternal diberikan bobot dan nilai 

berdasarkan pertimbangan professional. Pembobotan pada lingkungan 

internal tingkat kepentingannya didasarkan pada besarnya pengaruh faktor 

strategis terhadap posisi strategisnya, sedangkan pada lingkungan eksternal 

didasarkan pada kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor 

strategisnya. Membuat strategi SO, WO, ST dan WT cara ini dilakukan sesuai 

dengan tujuan kita untuk melakukan analisis SWOT. Sebelum kita melakukan 

pilihan strategi, kita perlu mengetahui pengertian masing-masing kuadran dari 

hasil penggabungan, yaitu SO strategi, WO strategi dan WT strategi serta 

strategi ST. 



37 
 

 Kuadran S-O : Strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang kita 

miliki untuk merebut peluang 

 Kuadran W-O : Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk merebut 

peluang. Artinya banyak peluang yang dapat diraih tetapi tidak ditunjang 

dengan kekuatan yang memadai sehingga kelemahan tersebut perlu 

diminimalisasi terlebih dahulu 

 Kuadran W-T : Strategi yang disusun dengan meminimalkan kelemahan 

untuk menghindari ancaman. 

 Kuadran S-T : Strategi yang disusun dengan menggunakan seluruh 

kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi. 

Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisis SWOT, 

yaitu pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 

(tidak penting) akan tetapi penentuan nilai skala untuk masing-masing situasi 

total berjumlah 1 dengan cara : 

 Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) tertinggi nilainya 

16 dari 4x4, urutan 2 nilainya 3x4=12 urutan ke 3 nilainya 2x4=8 dan 

terendah urutan ke 4 dari 1x4=4 lalu dikaitkan dengan konstanta (K) nilai 

tertinggi yaitu 4. 

 Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) sampai 4 (tinggi) untuk 

kekuatan dan peluang. Sedangkan skala 4 (rendah) sampai 1 (tinggi) 

untuk kelemahan dan ancaman. Namun jika tidak ada pembanding, maka 

nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-masing situasi. 
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 Nilai tertinggi untuk bobot dikali peringkat adalah 1 sampai 2 (kuat) dan 

terendah adalah 0 sampai 1(lemah). 

 Jumlah total tiap-tiap bobot, baik bobot IFAS maupun bobot EFAS akan 

diskalakan dengan menggunakan range skala :  

- 3,11 – 4 = Sangat Kuat  

- 2,11 – 3 = Kuat  

- 1,11 – 2 = Rata-rata  

- 0 – 1 = Lemah 

Tabel 2 Matriks Analisis SWOT 

EFAS/IFAS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

PELUANG (O) 

Strategi SO (Strategi yang 

menggunakan kekuatan dan 

memanfaatkan peluang) 

Strategi WO (Strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan memanfaatkan peluang) 

ANCAMAN (T) 

Strategi ST (Strategi yang 

menggunakan kekuatan dan 

mengatasi ancaman) 

Strategi WT (Strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman) 
 

Empat strategi dalam analisis SWOT dijelaskan sebagai berikut : 

Strategi SO yaitu strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST yaitu 

strategi dalam menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi 

WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT didasarkan pada kegiatan 

yang bersifat defensive dan meminimalkan kelemahan yang ada serta 

menghindari ancaman. 

Matriks SWOT adalah matriks yang menginteraksikan faktor strategis 

internal dan eksternal. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 
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bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki. Matriks SWOT 

menggambarkan berbagai alternative strategi yang dapat dilakukan 

didasarkan hasil analisis SWOT. Hasil dari interaksi faktor strategi internal 

dan eksternal menghasilkan alternative-alternatif strategi. Alternatif strategi 

adalah hasil dari matriks yang menghasilkan strategi berupa SO, WO, ST dan 

WT. 

H. Definisi Operasional 

1. Pengaruh merupakan efek yang akan ditimbulkan dari sebuah perubahan 

baik dalam bentuk yang bersifat positif maupun negatif. 

2. Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang berbahaya dan sudah 

melanda hingga ke berbagai dunia dan salah satunya Indonesia. Organisasi 

Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menetapkan status 

gawat darurat global untuk wabah ini. 

3. Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat 

tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai 

adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan membentuk sebuah 

kebudayaan. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

masyarakat yang terkait secara langsung dengan kegiatan wisata, yang 

mempunyai penghidupan terkait objek wisata. 

4. Kondisi sosial dan ekonomi adalah kedudukan yang diatur secara sosial 

dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu masyarakat pada posisi 

tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan 
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seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh pembawa 

status (Sumardi, 2001 dalam Juariyah, 2010). 

5. Tingkat pendapatan adalah jumlah pemasukan yang diperoleh responden 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan pengukuran 

didasarkan pada rata-rata pendapatan rumah tangga. 

6. Tingkat gaya hidup memiliki pandangan bahwa gaya hidup berdampak 

pada aspek kehidupan manusia, gaya hidup juga berdampak pada nilai-

nilai hubungan sosial, kondisi ekonomi, bahkan juga berdampak pada 

faktor-faktor lingkungan (Utama, 2016). Gaya hidup dapat menjadi 

indikator tentang bagaimana sikap dan perilakunya dalam berhubungan 

dengan orang lain, dalam situasi dan kondisi tertentu. 

7. Peluang usaha dan kerja adalah kesempatan bagi masyarakat untuk 

menjadi pelaku usaha sebagai akibat kedatangan wisatawan ke suatu 

daerah. 

8. Pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri 

dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, 

pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat 

maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang.  Objek wisata 

Salupajaan sudah mengalami pengembangan seperti fasilitas penunjang 

dari kegiatan wisata yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan 

berbagai aktivitas wisata. Sebagai tempat pelaksanaan kegiatan rekreasi 

memiliki peranan yang penting dalam menunjang proses rekreasi 

pendidikan bagi pelajar dan rekreasi wisata bagi masyarakat. 
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I. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Kerangka Pikir 

Wisata alam Salupajaan 

Kondisi sosial masyarakat 

Kondisi ekonomi masyarakat 

Strategi peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di 

kawasan wisata alam Salupajaan pada masa 

 kebiasaan baru  

 

Potensi pengembangan pariwisata 

- Industri wisata alam Salupajaan menurun, salah 

satunya berkurangnya jumlah pengunjung wisata.  

- Timbul rasa takut serta kekhawatiran masyarakat 

untuk menjalankan aktifitas interaksi sosial. 

- Analisis regresi linear  

- Analisis SWOT 

- Interaksi sosial masyarakat 

- Gaya hidup masyarakat  

- Pendapatan masyarakat 

- Kesempatan kerja  

       Covid-19 

- Pengaruh Covid-19 terhadap kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam 

Salupajaan 

- Strategi peningkatan sosial dan ekonomi 

masyarakat di kawasan wisata pada masa kebiasaan 

baru 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi 

Barat yang beribukota di Polewali dengan luas wilayah Kabupaten 2.022 km
2
 atau 

11,94% dari luas wilayah Sulawesi Barat. Secara geografis Kabupaten Polewali 

Mandar terletak antara 3º4'10”-3º32‟00” LS dan 118º40‟27”-119º29‟41” BT. 

Dengan batas-batas berikut: 

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Mamasa 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar-Selat Makassar 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. 

Tabel 3 Luas wilayah Kecamatan di Kabupten Polewali Mandar 

No. Kecamatan Luas (Km
2
) Persentase (%) 

1 Tinambung 21,34 1,06 

2 Balanipa 37,42 1,85 

3 Limboro 47,55 2,35 

4 Tubbi Taramanu 356,95 17,65 

5 Alu 228,30 11,29 

6 Campalagian 87,84 4,34 

7 Luyo 156,60 7,74 

8 Wonomulyo 72,82 3,60 

9 Mapilli 91,75 4,53 

10 Tapango 125,81 6,22 

11 Matakali 57,62 2,85 

12 Polewali 26,27 1,30 

13 Binuang 123,34 6,10 

14 Anreapi 124,62 6,16 

15 Matangnga 234,50 11,62 

16 Bulo 229,50 11,35 

Jumlah 2.022,30 100 
Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 



43 
 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa kecamatan yang terluas 

di Kabupaten Polewali Mandar adalah Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas 

wilayah sebesar 356,95 km2 dengan persentase 11,29%, sedangkan untuk 

kecamatan dengan luasan terkecil yaitu kecamatan Tinambung dengan luas 

wilayah 21,34 km2 dengan persentase wilayah 1,06%. 

2. Kondisi Fisik Dasar 

a. Topografi 

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas dataran tinggi, 

rendah dan pesisir pantai termasuk juga daerah sekitar aliran sungai besar 

Mandar dan Maloso. Kecamatan yang letaknya di bagian utara pada 

umumnya memiliki perbukitan dan pegunungan yang berpotensi dijadikan 

cadangan untuk ekosistem guna mendukung pembangunan berwawasan 

lingkungan sedangkan kecamatan yang terletak di bagian selatan yang 

memiliki garis pantai adalah dataran rendah yang berpotensi untuk 

pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan daratan dan laut. 

b. Klimatologi 

Terdapat lima aliran sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten 

Polewali Mandar. Dua sungai terpanjang yang mengalir di kabupaten ini 

adalah Sungai Maloso dan Sungai Mandar, panjang kedua sungai tersebut 

masing-masing adalah 95 km dan 90 km. Jumlah curah hujan sepanjang tahun 

2010 tercatat sebanyak 2.904,70 mm atau sebanyak 136 hari. 
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Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar
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B. Gambaran Umum Kecamatan Binuang 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Binuang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Polewali Mandar terletak antara 3º26‟53,8” LU - 119º24‟9,6” BT, 

dengan luas wilayah 44.80 km
2
. Secara administratif Kecamatan Batetangnga 

memiliki batas-batas wilayah yaitu: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Anreapi 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar  

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Polewali 

Tabel 4 Luas wilayah menurut desa di Kecamatan Batetangnga tahun 2019 

No. Desa Luas (km
2
) Persentase (%) 

1 Kuajang 6,40 5,1 

2 Tonyaman 2,60 2,1 

3 Ammasangan 8,30 6,7 

4 Rea 11,70 9,4 

5 Paku 10,00 8,1 

6 Amola 10,00 8,1 

7 Batetangnga 44,80 36,3 

8 Kaleok 6,62 5,3 

9 Mirring 22,00 18 

10 Mammi 0,92 0,7 

Jumlah 123,34 100 
      Sumber: Kecamatan Binuang dalam angka 2020 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa di Kecamatan Binuang terdiri 

dari 10 desa. Desa dengan luas terbesar yaitu Desa Batetangnga seluas 44,80 km2 

dengan persentase 36,3%, sedangkan desa dengan luas terkecil yaitu Desa Mammi 

seluas 0,92 km2 atau 0,7%. 
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Tabel 5 Curah hujan dan hari hujan di Kecamatan Binuang tahun 2019 

Bulan Curah Hujan Hari Hujan 

Januari 100,6 20 

Februari 85,2 20 

Maret  208,5 20 

April 128,8 18 

Mei 75,6 15 

Juni 0 12 

Juli 14,4 9 

Agustus 72,3 13 

September 30,7 13 

Oktober 115,1 7 

November 148,6 14 

Desember 129,4 21 
     Sumber: Kecamatan Binuang dalam angka 2020 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa rata-rata hujan di Kecamatan 

Binuang sepanjang tahun 2019 sebesar 1109,2 mm dengan hari hujan 182 hari. 

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan maret sebesar 208 mm dengan hari hujan 

sebesar 20, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni 0 mm dengan 

hujan hanya 12 hari.  

2. Kepedudukan  

a. Jumlah dan kepadatan penduduk  

Jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 43.594 jiwa yang tersebar di 

10 desa yang berada di Kecamatan Binuang. Untuk lebih jelasnya mengenai 

jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Binuang pada tahun 2019 dapat 

dilihat pada tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6 Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Binuang tahun 2019 

No. Desa 
Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

(km
2
) 

Kepadatan 

penduduk (km
2
) 

1 Kuajang 5.420 6,40 847 

2 Tonyaman 7.334 2,60 2821 

3 Ammasangan 4.910 8,30 592 

4 Rea 3.724 11,70 318 

5 Paku 3.920 10,00 392 

6 Amola 2.001 10,00 200 
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No. Desa 
Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

(km
2
) 

Kepadatan 

penduduk (km
2
) 

7 Batetangnga 5.282 48,00 147 

8 Kaleok 1.720 6,62 260 

9 Mirring 4.766 22,00 217 

10 Mammi 2.739 0,92 2977 

Jumlah 43.594 123,34 8.781 
   Sumber: Kecamatan Binuang dalam angka 2020 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa Jumlah penduduk tertinggi 

terdapat di Desa Batetangnga dengan jumlah penduduk 5.282 jiwa dan Jumlah  

penduduk terendah terdapat pada Desa Kaleok dengan jumlah penduduk 1702 

jiwa. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kecamatan Binuang adalah 

8781 jiwa/km2 dengan luas wilayah adalah 123,34 km2. 

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 43.594 jiwa yang tersebar di 

10 desa yang berada di Kecamatan Binuang. Untuk lebih jelasnya mengenai 

jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 7 Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Binuang 2019 

No. Desa 
Jenis Kelamin Penduduk 

(Jiwa) Laki-laki Perempuan 

1 Kuajang 3.246 2.174 5.420 

2 Tonyaman 3.176 3.616 7.334 

3 Ammasangan 2.541 2.369 4.910 

4 Rea 1.892 1.832 3.724 

5 Paku 1.942 1.978 3.920 

6 Amola 1.041 960 2.001 

7 Batetangnga 2.646 2.636 5.282 

8 Kaleok 8.93 827 1.720 

9 Mirring 2.446 2.320 4.766 

10 Mammi 1.409 1.330 2.739 

Jumlah 22.648 20.946 43.594 
     Sumber: Kecamatan Binuang dalam angka 2020 
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Gambar 3 Peta Administrasi Kecamatan Binuang
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C. Gambaran Umum Desa Batetangnga 

1. Letak Geografis 

Desa Batetangnga merupakan wilayah administratif yang terletak di 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Secara astronomis Desa 

Batetangnga terletak antara 3º26‟53,8” LU - 119º24‟9,6” BT. Jarak tempuh dari 

Ibu Kota Kecamatan 1 km. sedangkan Ibu Kota Kabupaten kurang lebih 7 km. 

Secara administratif Kecamatan Batetangnga memiliki batas-batas wilayah yaitu: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaleok 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Amola  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ammasang 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rea dan Desa Kuajang 

Desa Batetangnga memiliki luas wilayah 44.80 km2. Terdiri dari 13 dusun 

yaitu Dusun Biru, Dusun Kanan, Dusun Penanian, Dusun Rappoan, Dusun 

Passembaaran, Dusun Baruga, Dusun Tallang Bulawan, Dusun Eran Batu, Dusun 

Pamu‟tu, Dusun Kanang Bendungan, Dusun Kanang Pulao, Dusun Lumalan, dan 

Dusun Saleko.  

2. Kondisi Fisik Dasar 

a. Topografi  

Kondisi topografi Desa Batetangnga berada di dataran tinggi. Desa 

Batetangnga seacara umum berupa pertanian, persawahan, dan perkebunan 

yang berada pada ketinggian dari permukaan laut 134 meter diatas permukaan 

laut  (mdpl).   
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b. Iklim dan Curah Hujan 

Iklim di Desa Batetangnga sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim 

kemarau. Musim kemarau pada bulan Agustus-September dan musim hujan 

pada bulan November-April. Rata-rata curah hujan di Desa Batetangnga pada 

tahun 2019 adalah 252 mm dengan keadaan suhu rata-rata 35 ºC. 

c. Penggunaan Lahan 

Lokasi penelitian berada di Desa Batetangnga yang terletak di 

Kecamatan Binuang yang memiliki luas wilayah sebesar 44.80 km
2
. Berikut 

Luas wilayah menurut penggunaan lahan di Desa Batetangnga tahun 2020. 

Tabel 8 Penggunaan lahan di Desa Batetangnga Tahun 2020 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Dataran 134 2,9 

2 Pengunungan 3694 82,4 

3 Persawahan 162 3,6 

4 Perkebunanan 485 10,8 

5 Perikanan 5 0,11 

Jumlah 4480 100 
    Sumber:  Profil Desa Batetangnga Tahun 2020 

3. Aspek Kependudukan  

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Jumlah penduduk di Desa Batetangnga tahun 2020 sebanyak 5.282 jiwa 

terdiri dari 2.646 jumlah penduduk laki-laki dan 2.636 jumlah penduduk 

perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding jumlah 

penduduk perempuan. 
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Tabel 9 Jumlah penduduk di Desa Batetangnga tahun 2020 

No. Dusun 
Jenis Kelamin Penduduk 

(Jiwa) Laki-laki Perempuan 

1 Kanan 305 369 674 

2 Kanan Bendungan 310 342 652 

3 Kanan Pulao 255 238 493 

4 Biru 223 215 438 

5 Eran Batu 179 161 340 

6 Pamu‟tu 92 70 162 

7 Rappoang 245 258 503 

8 Lumalan 103 110 213 

9 Saleko 234 208 442 

10 Passembarang 185 208 393 

11 T. Bulawan 167 163 330 

12 Baruga 172 133 305 

13 Penaniang 176 161 337 

Jumlah 2646 2636 5282 

              Sumber: Profil Desa Batetangnga Tahun 2020 

b. Pendidikan  

Desa Batetangnga dilihat dari tingkat pendidikan sudah bisa dikatakan 

cukup baik. Hal ini disebabkan karena didukung dengan kesadaran masyarakat 

akan pendidikan serta dukungan sarana pendidikan sudah memadai dengan 

adanya lima taman kana-kanak (TK), delapan sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah (SD/MI), dua sekolah menengah pertama (SMP) dan sebuah sekolah 

menengah atas (SMA) serta sebuah pondok pesantren.  

Tabel 10. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Batetangnga  

Tingkat Pendidikan Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah 

Usia 0-6 tahun yang belum masuk TK 325 297 622 

Usia 0-6 tahun yang sedang TK/Play group 195 189 384 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 34 55 89 

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 287 287 574 

Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah 252 259 511 

Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat 396 384 780 

Tamat SD/sederajat 173 187 360 

Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 67 80 147 

Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 32 60 92 

Tamat SMP/ sederajat 295 331 626 

Tamat SMA/ sederajat 185 190 375 
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Tingkat Pendidikan Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah 

Tamat D-3/ sederajat 29 49 78 

Tamat S-1 / sederajat 453 335 788 

Tamat S-2/ sederajat 24 5 29 

Jumlah 2.744 2.708 5282 
Sumber:  Profil Desa Batetangnga Tahun 2020 

c. Mata Pencaharian  

Pada umumnya masyarakat Desa Batetangnga sebagian besar penduduk 

nya bekerja sebagai petani/perkebunan. Mayoritas masyarakat bersuku Pattae 

dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda, di dominasi oleh 

petani atau berkebun dengan jumlah 3116 jiwa atau sebanyak 59% hal ini 

dikarenakan penggunaan lahan di Desa Batetangnga secara umum berupa 

pertanian, persawahan, dan perkebunan. 

Tabel 11 Pekerjaan Penduduk Desa Batetangnga 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Petani/ perkebunan 1.973 2.188 

2 Buruh tani 515 348 

3 Karyawan perusahaan pemerintah 1 - 

4 Peternak 14 3 

5 Dokter swasta 1 2 

6 Bidan swasta - 7 

7 Perawat swasta 5 17 

8 Polisi  5 - 

9 Pengusaha kecil dan menengah 97 55 

10 Dosen swasta 4 3 

11 Karyawan perusahaan swasta 25 10 

12 Pegawai negeri sipil 82 58 

13 Pensiunan PNS 25 17 

Jumlah  2.747 2.708 

            Sumber: Profil Desa Batetangnga Tahun 2020 
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Gambar 4 Peta Administrasi Desa Batetangnga
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D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Eksisting Kawasan Pariwisata Salupajaan 

Secara administrasi, kawasan wisata alam Salupajaan berada di Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Untuk sampai 

ditempat ini harus menempuh jarak 10 km dari pusat kota. Awalnya kawasan 

wisata ini hanyalah lahan yang ditumbuhi oleh pepohonan seperti pohon durian, 

pohon langsat, pohon rambutan, pohon coklat dan lain sebagainya. Akan tetapi 

lambat laun pemilik kawasan wisata ini menyadari bahwa besarnya potensi yang 

dimilikinya dikarenakan dekat dengan sungai. Wisata ini merupakan kawasan 

terluas pertama yang memiliki luas kurang lebih 3 ha. Dengan berbagai 

keunikannya yaitu: 

a. Terdapat sungai yang memiliki kejernihan dan kebersihan air yang cukup baik 

serta merupakan pertemuan antara dua sungai yang langsung mengalir dari 

pegunungan sekitar kawasan salupajaan. 

b. Memiliki 4 kolam renang yang airnya langsung mengalir dari pegunungan 

yang asri serta sumber airnya pun merupakan salah satu hutan lindung yang 

telah ditetapkan oleh dinas kehutanan. Dan diatas kolam renang terdapat 

wahana flying fox yang jaraknya sekitar 10 meter dari permukaan kolam 

renang. 

c. Terdapat area danau yang berukuran sedang yang berisi beberapa jenis ikan, 

diatas danau ada terdapat wahana bebek-bebek dengan kapasitas pengunjung 

maksimal 2 orang. Dan adapula wahana sepeda gantung diatas permukaan 

danau yang berjarak kurang lebih 7 meter. 
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d. Terdapat gazebo, aula pertemuan, 1 gazebo untuk ruang karaoke, dan area 

parkir yang dikelilingi berbagai jenis pohon buah-buahan. 

e. Pelaku UMKM yang bergantung pada wisatawan di destinasi wisata 

Salupajaan. 

Objek wisata Salupajaan sudah mengalami pengembangan seperti fasilitas 

penunjang dari kegiatan wisata yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan 

berbagai aktivitas wisata. Sebagai tempat pelaksanaan kegiatan rekreasi memiliki 

peranan yang penting dalam menunjang proses rekreasi pendidikan bagi pelajar 

dan rekreasi wisata bagi masyarakat, seperti kelengkapan fasilitas, merupakan 

sarana yang dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan yang bersifat rekreatif. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5 Wisata alam Salupajaan 

Sumber: Hasil penelitian 2021 
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Gambar 6 Pedagang di kawasan wisata alam Salupajaan 

Sumber: Hasil penelitian 2021 

 
2. Kondisi kawasan wisata alam Salupajaan di masa pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 menyebabkan objek wisata alam Salupajaan tak jauh 

beda dengan objek-objek wisata lainnya di Indonesia yang mengalami kerugian. 

Setelah pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

objek wisata ini juga langsung ditutup di awal Maret 2020. Dengan ditutupnya 

objek wisata ini terjadi penurunan drastis pengunjung wisatawan, Mengakibatkan 

berkurangnya hasil pendapatan dari objek wisata ini. Sepinya wisatawan juga 

berdampak pada penghasilan masyarakat sekitar yang mempunyai usaha. Kondisi 

sebelum adanya wabah ini memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat dan 
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juga menaikkan nama dari desa ini terkenal dengan berbagai destinasi wisatanya. 

Segala aktivitas dihentikan namun tetap ada pengelolahan yang selalu bergantian 

berjaga setiap harinya di wisata ini, mengingat perlu adanya perawatan yang harus 

tetap dilakukan seperti pembersihan kawasan atau sekedar berjaga karena terdapat 

warung-warung milik warga. 

3. Kondisi kawasan wisata alam Salupajaan masa adaptasi kebiasaan baru 

Pada awal bulan Juli pemerintah Indonesia mulai melonggarkan kebijakan 

mengenai wabah ini dengan memberlakukan sistem New Normal atau Adaptasi 

Kebiasaan Baru (AKB). Pihak pengelola wisata ini juga langsung membuat 

rancangan dengan diberlakukannya kebijakan tersebut agar roda perekonomian 

bisa jalan kembali. Pihak pengelola tetap berupaya memperhatikan standar 

kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan cara berinovasi agar 

wisata ini memiliki standar kesehatan yang tinggi, terdapat berbagai protokol 

kesehatan yang dilakukan seperti pengecekan suhu tubuh setiap pengunjung yang 

masuk, mewajibkan pengunjung menggunakan masker, menyediakan tempat cuci 

tangan di berbagai titik yang telah ditetapkan. Dengan berbagai upaya yang telah 

dilakukan oleh pihak pengelola diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan 

rasa aman bagi pengunjung yang berwisata serta semakin menarik minat 

wisatawan untuk berkunjung kembali. 
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Gambar 7 Peta lokasi penelitian
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E. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, didapatkan informasi 

terkait data jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan responden 

yang menjadi sampel penelitian. 

1. Tingkat Umur  

Tingkat umur merupakan salah satu faktor produktivitas seseorang dalam 

bekerja, yang diukur berdasarkan ketahanan fisik maupun kesehatan tenaga 

kerjaan, usia antara 17-63 tahun adalah termasuk pada kategori usia yang masih 

produktif untuk bekerja yang lebih baik pada sektor formal maupun nonformal. 

Sedangkan penduduk 65 tahun keatas masuk pada kategori non produktif. 

Adapun klasifikasi dan presentasi tingkat umur responden dapat dilihat pada 

tabel 12 berikut.  

Tabel 12 Klasifikasi Responden erdasarkan Tingkat Umur 

Umur Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

<30 Tahun 11 10,4 

31-40 Tahun 19 18 

41-50 Tahun 42 40 

51-60 Tahun 24 22,8 

>60 Tahun 9 8,5 

Total 105 100 
                       Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner Tahun 2021 

2. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas dan pola 

pikir masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang dapat memberikan kontribusi 

besar dalam meningkatkan taraf hidup yang layak dan meningkatkan sisi 

keterampilan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang bernilai besar 

bagi kehidupan seseorang, selain itu semakin tinggi tingkat pendidikan 
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diharapkan masyarakat lebih mudah untuk menerima teknologi baru untuk 

meningkatkan taraf hidupnya dan lebih muda jika nantinya ada perubahan 

profesi yang terjadi di masyarakat. Adapun klasifikasi dan presentasi 

berdasarkan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 13 berikut: 

Tabel 13 Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 

SD 50 47,6 

SLTP/SMP sederajat 30 28,5 

SMK/SMA sederajat 19 18 

Sarjana (S1) 6 5,7 

Lainnya - - 

Total 105 100 
 Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner Tahun 2021 

3. Jenis Kelamin  

Selain tingkat umur dan pendidikan, jenis kelamin juga merupakan faktor 

pendukung terkait produktifitas seseorang. Dari hasil penyebaran kuesioner di 

dapat responden laki-laki sebanyak 46 orang dan perempuan sebanyak 59 orang. 

Tabel 14 Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-Laki 46 43,8 

Perempuan 59 56,1 

Total 105 100 
  Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner Tahun 2021 

4. Pekerjaan  

Pekerjaan responden yang diteliti dalam penelitian ini pada dasarnya 

relatif bervariasi mulai dari wiraswasta, pedagang, PNS/TNI/Polri dan lainnya. 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner klasifikasi responden berdasarkan 

pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 15 berikut: 
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Tabel 15 Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Responden Persentase (%) 

Wiraswasta 8 7,6 

Pedagang  18 17,1 

PNS/TNI/Polri 2 1,9 

Pelajar mahasiswa - - 

Lainnya 77 73,3 

Total 105 100 
 Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner Tahun 2021 

5. Pendapatan  

Dalam memenuhi kebutuhan, masyarakat memiliki sumber-sumber 

pendapatan yang memadai. Hal ini sejalan dengan aktivitas di kawasan wisata 

alam Salupajaan yang memiliki nilai tambah. Banyaknya sumber pendapatan 

yang diraih masyarakat di Desa Batetangnga terutama yang bekerja di sekitar 

kawasan wisata yang jelas memberikan peluang bagi masyarakat untuk 

memperbaiki taraf hidup mereka. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner 

klasifikasi responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 16 Klasifikasi Responden berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan  Jumlah Responden Persentase (%) 

Rp. 0 - 1.000.000 51 48,5 

Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 46 43,8 

Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 7 6,6 

lebih dari Rp. 3.000.000 1 0,9 

Total 105 100 
      Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner Tahun 2021 

F. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dari 

hasil penyebaran kuesioner mengenai variabel yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), minimum, maksimum dan standar deviasi.  
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1. Covid-19  

Covid-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya sektor 

pariwisata yang sangat dirugikan. Mengingat bahwa wabah ini membatasi 

pergerakan barang dan manusia. Dengan kebijakan pemerintah semakin 

merugikan penggiat di bidang pariwisata, namun hal tersebut juga sebagai bentuk 

upaya dalam mengurangi penyebaran wabah ini. Adapun statistik deskriptif 

penilaian hasil penyebaran kuesioner terkait variabel Covid-19 menggunakan 

perhitungan data di SPSS sebagai berikut: 

Tabel 17 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Covid-19 105 12 16 13.69 1.013 

Valid N (listwise) 105     
     Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 17, dapat dilihat dari 105 sampel diketahui bahwa 

variabel Covid-19 (X) mempunyai nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum 

sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 13.69 dan standar deviasi sebesar 1.013. 

Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1.013 dari nilai rata-rata 

(mean) jawaban responden atas item pertanyaan mengenai variabel Covid-19. 

Variabel Covid-19 (X) yang di ukur menggunakan kuesioner terdiri dari 5 butir 

pertanyaan, dan terdiri dari 4 alternatif jawaban, dimana skor 4 untuk skor 

tertinggi dan skor 1untuk skor terendah.  

2. Variabel Sosial Masyarakat 

a) Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena 

tanpa interaksi, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Adapun 
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statistik deskriptif penilaian hasil penyebaran kuesioner terkait variabel interaksi 

sosial menggunakan perhitungan data di SPSS sebagai berikut: 

Tabel 18 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Covid-19 (X) 105 12 16 13.69 1.013 

Interaksi Sosial 

(Y1) 
105 12 16 14.66 1.008 

Valid N (listwise) 105     
    Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat dari 105 sampel diketahui bahwa 

variabel interaksi sosial (Y1) mempunyai nilai minimum sebesar 12, nilai 

maksimum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 14.66 dan standar deviasi 

sebesar 1.008. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1.008 dari 

nilai rata-rata (mean) jawaban responden atas item pertanyaan mengenai variabel 

interaksi sosial. Variabel interaksi sosial (Y1) yang di ukur menggunakan 

kuesioner terdiri dari 5 butir pertanyaan, dan terdiri dari 4 alternatif jawaban, 

dimana skor 4 untuk skor tertinggi dan skor 1untuk skor terendah.  

b) Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan sosial masyarakat yang secara umum dapat 

diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali dengan apa yang orang 

pertimbangkan dalam lingkungan atau (minat), dan apa yang orang pikirkan 

tentang diri sendiri dan sekitar (opini). Hal inilah yang berkaitan dengan citra diri 

untuk merepleksi status sosial. Adapun statistik deskriptif penilaian hasil 

penyebaran kuesioner terkait variabel gaya hidup menggunakan perhitungan data 

di SPSS sebagai berikut: 
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Tabel 19 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Covid-19 (X) 105 12 16 13.69 1.013 

Gaya Hidup (Y2) 105 14 19 15.80 1.212 

Valid N (listwise) 105     
   Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 19 dapat dilihat dari 105 sampel diketahui bahwa 

variabel gaya hidup (Y2) mempunyai nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 

sebesar 19, nilai rata-rata (mean) sebesar 15.80 dan standar deviasi sebesar 1.212 . 

Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1.212 dari rata-rata (mean) 

jawaban responden atas item pertanyaan mengenai variabel gaya hidup. Variabel 

gaya hidup (Y2) yang di ukur menggunakan kuesioner terdiri dari 5 butir 

pertanyaan, dan terdiri dari 4 alternatif jawaban. Dimana skor 4 untuk skor 

tertinggi dan skor 1untuk skor terendah.  

3. Variabel Ekonomi Masyarakat 

a) Pendapatan masyarakat 

Pengembangan pariwisata biasanya menyebabkan perubahan pendapatan 

bagi masyarakat sekitar dan meningkatnya jumlah pengunjung juga berpengaruh 

terhadap pendapatan masyarakat yang mempunyai usaha di kawasan objek wisata. 

Adapun statistik deskriptif penilaian hasil penyebaran kuesioner terkait variabel 

pendapatan masyarakat menggunakan perhitungan data di SPSS sebagai berikut: 

Tabel 20 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Covid-19 105 12 16 13.69 1.013 

Pendapatan 105 11 16 14.47 .878 

Valid N (listwise) 105     
     Sumber : Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 



65 
 

Berdasarkan Tabel 20 dapat dilihat dari 105 sampel diketahui bahwa 

variabel pendapatan (Y3) mempunyai nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum 

sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 14.47 dan standar deviasi sebesar 0.878 

Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0.087 dari nilai rata-rata 

(mean) jawaban responden atas item pertanyaan mengenai variabel pendapatan. 

Variabel pendapatan (Y3) yang di ukur menggunakan kuesioner terdiri dari 5 butir 

pertanyaan, dan terdiri dari 4 alternatif jawaban, dimana skor 4 untuk skor 

tertinggi dan skor 1untuk skor terendah.  

b) Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja merupakan banyaknya lapangan pekerjaan yang 

tersedia di suatu angkatan kerja. Adanya wabah ini, Kurangnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia khususnya pada sektor pariwisata. Adapun statistik 

deskriptif penilaian hasil penyebaran kuesioner terkait variabel pendapatan 

masyarakat menggunakan perhitungan data di SPSS sebagai berikut: 

Tabel 21 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Covid-19 (X) 105 12 16 13.69 1.013 

Kesempatan 

Kerja (Y4) 
105 13 16 14.45 .796 

Valid N 

(listwise) 
105     

   Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 21 dapat dilihat dari 105 sampel diketahui bahwa 

variabel kesempatan kerja (Y4) mempunyai nilai minimum sebesar 13, nilai 

maksimum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 14.45  dan standar deviasi 

sebesar 0.798 Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0.0798 dari 

nilai rata-rata (mean) jawaban responden atas item pertanyaan mengenai variabel 
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pendapatan. Variabel kesempatan kerja (Y4) yang di ukur menggunakan 

kuesioner terdiri dari 5 butir pertanyaan, dan terdiri dari 4 alternatif jawaban, 

dimana skor 4 untuk skor tertinggi dan skor 1untuk skor terendah.  

G. Pengaruh Covid-19 terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat  

1. Variabel sosial masyarakat 

a. Interaksi sosial 

1) Uji Regresi Linear Sederhana  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini dirancang untuk meneliti 

variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Tabel 22 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 10.462 1.281  8.170 .000 

Covid-19 .307 .093 .308 3.285 .001 

a. Dependent Variable: Interaksi Sosial 
Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Koefisien di atas dapat di analisis: 

Y = a + bX 

Y = 10.462 + 0,307 

Koefisien (a) menunjukkan bahwa konstanta sebesar 10.462 koefisien 

regresi X sebesar 0,307 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai Covid-

19, maka interaksi sosial bertambah sebesar 0,307. Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah Covid-19 terhadap 

interaksi sosial adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang 
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diperoleh dari tabel diatas sebesar 0,00 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Covid-19 berpengaruh terhadap interaksi sosial masyarakat. 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel dependennya yang dilihat melalui adjusted R 

square. Untuk mengetahui determinasi variabel yang diteliti dapat dilihat dari 

Tabel 23 berikut ini: 

Tabel 23 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .308
a
 .095 .086 .964 

a. Predictors: (Constant), Covid-19 
            Sumber : Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Dari Tabel 23 koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. 

Besarnya nilai hubungan koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,308. 

Berdasarkan output diatas di dapatkan koefisien determinasi (R2) sebesar 

0.095, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh Covid-19 terhadap 

interaksi sosial sebesar 9,5%.  

3) Uji T (Parsial) 

Tabel 24 Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 10.462 1.281  8.170 .000 

Covid-19 .307 .093 .308 3.285 .001 

a. Dependent Variable: Interaksi Sosial 
     Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 
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Dari persamaan diatas didapatkan nilai t hitung = 3,285 > t tabel= 1,661, 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Covid-19  

terhadap interaksi masyarakat di kawasan wisata Salupajaan di Desa Batetangnga 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hasil ini menunjukkan nilai 

signifikan 0,001 < 0,05. Karena sig <α, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien 

regresi pada variabel Covid-19 signifikan. Artinya Covid-19 berpengaruh 

terhadap interaksi sosial masyarakat di kawasan wisata Salupajaan di Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.  

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pembatasan dalam berinteraksi 

secara langsung. Masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan harus mematuhi 

protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Perintah untuk social 

distancing mengurangi interaksi interaksi sosial yang terjalin di masyarakat. Di 

masa pandemi ini tidak sedikit masyarakat melakukan interaksi sosial 

menggunakan gadget. 

b. Gaya Hidup 

1) Uji Regresi Linear Sederhana 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi linear sederhana. Penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel 

yang berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 25 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 19.086 1.586  12.036 .000 

Covid-19 .240 .116 -.201 -2.078 .040 

 a. Dependent Variable: Gaya Hidup 
  Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 
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 Koefisien di atas dapat di analisis: 

Y = a + bX 

Y = 19,086 + 0,240 

Koefisien (a) menunjukkan bahwa konstanta sebesar 19,086 koefisien 

regresi X sebesar 0,240 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai Covid-

19, maka gaya hidup sebesar 0,240. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa arah Covid-19 terhadap gaya hidup adalah 

positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas 

sebesar 0,04 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Covid-19 

berpengaruh terhadap variabel gaya hidup masyarakat. 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel dependennya yang dilihat melalui adjusted R 

square. Untuk mengetahui determinasi variabel yang diteliti dapat dilihat dari 

Tabel berikut ini: 

Tabel 26 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .201
a
 .040 .031 1.193 

a. Predictors: (Constant), Covid-19 

                   Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Dari Tabel 26 koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel 

dependen. Besarnya nilai hubungan koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 

0,201. Berdasarkan output diatas di dapatkan koefisien determinasi (R2) 
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sebesar 0.040, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh Covid-19 

terhadap gaya hidup sebesar 4%. 

3) Uji T (Parsial) 

Tabel 27 Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 19.086 1.586  12.036 .000 

Covid-19 -.240 .116 -.201 2.078 .040 

a. Dependent Variable: Gaya Hidup 
   Sumber : Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Dari persamaan diatas didapatkan nilai t hitung = 2,078 > t tabel= 1,661, 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Covid-19 

terhadap gaya hidup masyarakat di kawasan wisata Salupajaan di Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hasil ini 

menunjukkan nilai signifikan 0,04 < 0,05. Karena sig. <α, maka dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi pada variabel Covid-19 signifikan. 

Artinya Covid-19 berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat di kawasan 

wisata Salupajaan di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat di 

kawasan wisata alam Salupajaan. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan sosial 

berskala besar) membuat masyarakat melakukan segala aktivitasnya dari rumah 

dan masyarakat menerapkan standar protokol kesehatan dan keselamatan, 

seperti memberlakukan social distancing, menggunakan masker, dan anjuran 

untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 
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2. Variabel ekonomi masyarakat 

a. Pendapatan masyarakat 

1) Uji Regresi Linear Sederhana 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini dirancang untuk meneliti 

variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 28 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 8.511 1.014  8.395 .000 

Covid-19 .435 .074 .502 5.890 .000 

a. Dependent Variable: Pendapatan 
     Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Koefisien di atas dapat di analisis: 

Y = a + bX 

Y = 8,511+ 0,435 

Koefisien (a) menunjukkan bahwa konstanta sebesar 8,511 koefisien 

regresi X sebesar 0,435 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai 

Covid-19, maka interaksi sosial sebesar 0,435. Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah Covid-19 terhadap 

pendapatan adalah positif. Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh 

dari tabel diatas sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Covid-19 berpengaruh terhadap variabel pendapat masyarakat. 
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2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel dependennya yang dilihat melalui adjusted R 

square. Untuk mengetahui determinasi variabel yang diteliti dapat dilihat 

dari Tabel berikut ini: 

Tabel 29 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .502
a
 .252 .245 .763 

a. Predictors: (Constant), Covid-19 
                 Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Dari Tabel 29 koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel 

dependen. Besarnya nilai hubungan koefisien determinasi (R
2
) yaitu 

sebesar 0,502. Berdasarkan output diatas di dapatkan koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0.252 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh 

Covid-19 terhadap pendapatan masyarakat sebesar 25%. 

3) Uji T (Parsial) 

Tabel 30 Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 8.511 1.014  8.395 .000 

Covid-19 .435 .074 .502 5.890 .000 

a. Dependent Variable: Pendapatan 
    Sumber : Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Dari persamaan diatas didapatkan nilai t hitung = 5,890> t tabel= 1,661 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Covid-

19 terhadap pendapatan masyarakat di kawasan wisata Salupajaan di Desa 
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Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hasil ini 

menunjukkan nilai signifikan 0,00 < 0,05. Karena sig. <α, maka dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi pada variabel Covid-19 signifikan. 

Artinya Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di 

kawasan wisata Salupajaan di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar 

Dimasa pandemi Covid-19, kawasan objek wisata alam Salupajaan 

mengalami penurunan jumlah pengunjung akibat adanya pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) selama masa pandemi. Sehingga 

mengakibatkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan dari 

kegiatan wisata. Hal ini sangat berdampak kepada masyarakat yang berada 

di sekitar kawasan wisata khususnya masyarakat yang terkait secara 

langsung yang memiliki usaha dari objek wisata. 

b. Kesempatan Kerja 

1) Uji Regresi Linear Sederhana 

Penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang 

berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 31 Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 5.749 .626  9.177 .000 

Covid-19 .636 .046 .808 13.923 .000 

a. Dependent Variable: Kesempatan Kerja 
           Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 
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Koefisien di atas dapat di analisis: 

Y = a + bX 

Y = 5,749+ 0,636 

Koefisien (a) menunjukkan bahwa konstanta sebesar 5,749 koefisien 

regresi X sebesar 0,636 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai 

Covid-19, maka interaksi sosial sebesar 0,636 Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa Covid-19 terhadap 

pendapatan adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang 

diperoleh dari tabel diatas sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel Covid-19 berpengaruh terhadap kesempatan 

kerja. 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel dependennya yang dilihat melalui adjusted R 

square. Untuk mengetahui determinasi variabel yang diteliti dapat dilihat 

dari Tabel berikut ini: 

Tabel 32 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .808
a
 .310 .650 .471 

a. Predictors: (Constant), Covid-19 

               Sumber : Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Dari Tabel 32 koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel 

dependen. Besarnya nilai hubungan koefisien determinasi (R
2
) yaitu 
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sebesar 0,808. Berdasarkan output diatas di dapatkan koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0.653 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh 

Covid-19 terhadap kesempatan kerja sebesar 31%. 

3) Uji (Parsial) 

Tabel 33 Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 5.749 .626  9.177 .000 

Covid-19 .636 .046 .808 13.923 .000 

a. Dependent Variable: Kesempatan Kerja 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Dari persamaan diatas di dapatkan nilai t hitung= 13,923 > t tabel= 1,661 yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Covid-19  terhadap 

kesempatan kerja di kawasan wisata Salupajaan di Desa Batetangnga Kecamatan 

Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hasil ini menunjukkan nilai signifikan 0,00 

< 0,05. Karena sig. <α, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi pada 

variabel Covid-19 signifikan. Artinya Covid-19 berpengaruh terhadap kesempatan 

kerja masyarakat di kawasan wisata Salupajaan di Desa Batetangnga Kecamatan 

Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Tabel 34, dari hasil 

perhitungan data diperoleh  bahwa Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap 

interaksi sosial, gaya hidup, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja.  

Tabel 34 Rekapitulasi pengaruh Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan 

No. Variabel Nilai Keterangan 

1 Interaksi sosial (Y1) 0,001 < 0,05 Berpengaruh signifikan 

2 Gaya hidup (Y2) 0,04 < 0,05 Berpengaruh signifikan 

3 Pendapatan masyarakat (Y3) 0,00 < 0,05 Berpengaruh signifikan 

4 Kesempatan kerja (Y4) 0,00 < 0,05 Berpengaruh signifikan 
  Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 
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H. Analisis Strategi Peningkatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat  

Analisis strategi adalah salah satu metode analisis yang digunakan dalam 

mengkaji dan menentukan strategi dalam peningkatan sosial dan ekonomi 

masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata alam Salupajaan pada masa 

kebiasaan baru di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali 

Mandar. Penekanan bertumpu pada aspek yaitu kekuatan (Strength), kelemahan 

(Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). 

1. Perumusan Faktor Internal dan Eksternal 

a. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)  

1) Kekuatan (Strength)  

- Saling memberikan dukungan dalam upaya mensejahterakan 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 

- Masyarakat memberlakukan protokol kesehatan dalam berwisata guna 

mencegah penyebaran Covid-19 

- Masyarakat semakin berminat untuk bekerja pada sektor pariwisata 

- Masyarakat dan pengelola wisata bekerja dalam meningkatkan objek 

wisata di masa pandemi Covid-19 

2) Kelemahan (weakness)  

- Kurangnya interaksi dan sosialisasi masyarakat akibat pemberlakukan 

social/physical distancing. 

- Terjadinya degradasi moral dan pergeseran budaya lokal akibat 

akulturasi akibat dari pengaruh budaya yang dibawa oleh wisatawan di 

masa pandemi Covid-19 
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- Menurun pendapatan masyarakat dari kegiatan wisata di masa pandemi 

Covid-19 

- Sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan di masa pandemi Covid-19 

3) Peluang (Opportunity) 

- Rencana Strategis Kemenparekraf/ Baparekraf 2020-2024 

- Terdapat bantuan sosial dalam meminimalisir dampak dari pandemi 

Covid-19 

- Kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam pembukaan dan 

peningkatan kembali pariwisata secara selektif dengan 

mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19 

4) Ancaman (Threat) 

- Pengaruh isu-isu hoax yang tersebar di kalangan masyarakat terkait 

pandemi covid-19 yang tersebar. 

- Menurunnya jumlah pengunjung wisata di masa pandemi Covid-19 

- Memicu munculnya kepentingan kepentingan pribadi dalam pihak 

pemerintah mengenai peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di 

tengah pandemi Covid-19. 
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2. Penilaian Responden Terhadap Faktor Internal dan Eksternal 

Pada penilaian responden sebanyak 105 KK, untuk menentukan nilai 

skala prioritas, urutan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) tertinggi 

nilainya 16 dari 4x4, urutan 2 nilainya 3x4=12 urutan ke 3 nilainya 2x4=8 dan 

terendah urutan ke 4 dari 1x4= 4 lalu dikaitkan dengan nilai konstanta (K) yaitu 4.  

Tabel 35 Data Responden Faktor Internal  

No. 
Faktor Internal Responden 

Kekuatan 1 2 3 4  

1 

Saling memberikan dukungan dalam 

upaya mensejahterakan kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat di 

masa pandemi Covid-19 

- 2 11 92 

2 

Masyarakat memberlakukan protokol 

kesehatan dalam berwisata guna 

mencegah penyebaran Covid-19 

- 12 18 75 

3 
Masyarakat semakin berminat untuk 

bekerja pada sektor pariwisata 
6 15 67 17 

4 

Masyarakat dan pengelola wisata 

bekerja dalam meningkatkan objek 

wisata dimasa pandemi Covid-19 

- - 40 65 

 Kelemahan 

1 

Kurangnya interaksi dan sosialisasi 

masyarakat akibat pemberlakukan 

social/ physical distancing. 

17 73 15 - 

2 

Terjadinya degradasi moral dan 

pergeseran budaya lokal akibat 

akulturasi akibat dari pengaruh budaya 

yang dibawa oleh wisatawan di masa 

pandemi Covid-19 

24 56 15 10 

3 

Menurun pendapatan masyarakat dari 

kegiatan wisata di masa pandemi 

Covid-19 

92 10 3 - 

4 
Sebagian masyarakat kehilangan 

pekerjaan di masa pandemi Covid-19 
20 78 7 - 

         Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
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Tabel 36 Data Responden Faktor Eksternal  

No. 
Faktor Eksternal Responden 

 

Peluang 1 2 3 4 

1 

 

Rencana Strategis Kemenparekraf/ 

Baparekraf 2020-2024 
- - 2 103 

2 

Terdapat bantuan sosial dalam 

meminimalisir dampak dari pandemi 

Covid-19 

- - 97 8 

3 

Kolaborasi pemerintah dengan swasta 

dalam pembukaan dan peningkatan 

kembali pariwisata secara selektif 

dengan mempertimbangkan kondisi 

kasus Covid-19 

- 6 84 15 

  

Ancaman 

1 

Pengaruh isu-isu hoax yang tersebar 

dikalangan masyarakat terkait 

pandemi  Covid-19 

4 101 - - 

2 
Menurunnya jumlah pengunjung 

wisata di masa pandemi Covid-19 
97 8 - - 

3 

Dapat memicu munculnya 

kepentingan kepentingan pribadi 

dalam pihak pemerintah mengenai 

peningkatan sosial dan ekonomi 

masyarakat di tengah pandemi Covid-

19 

95 6 4 - 

        Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

4. Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal 

Berdasarkan penilaian faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta 

faktor eksternal (peluang dan ancaman) oleh para responden, maka 

selanjutnya melakukan pembobotan terhadap faktor-faktor internal dan 

eksternal tersebut. Berikut hasil pembobotan dapat diketahui pada Tabel 37 

dan Tabel 38. 
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Tabel 37 Hasil Bobot Faktor Internal 

No. 

Faktor Internal Skala 

Prioritas 

(SP) 

Konstanta 

(K) 
SP x K Bobot 

Kekuatan 

1 

Saling memberikan 

dukungan dalam upaya 

mensejahterakan 

kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat di 

masa pandemi Covid-19 

16 4 64 0,26 

2 

Masyarakat 

memberlakukan protokol 

kesehatan dalam berwisata 

guna mencegah 

penyebaran Covid-19 

16 4 64 0,26 

3 

Masyarakat semakin 

berminat untuk bekerja 

pada sektor pariwisata 

12 4 48 0,22 

4 

 

Masyarakat dan pengelola 

wisata bekerja dalam 

meningkatkan objek 

wisata dimasa pandemi 

Covid-19 

16 4 64 0,26 

Jumlah kekuatan  240 1 

 Kelemahan     

1 

Kurangnya interaksi dan 

sosialisasi masyarakat 

akibat pemberlakukan 

social/ physical distancing. 

8 4 32 0,28 

2 

Terjadinya degradasi 

moral dan pergeseran 

budaya lokal akibat 

akulturasi akibat dari 

pengaruh budaya yang 

dibawa oleh wisatawan di 

masa pandemi Covid-19 

8 4 32 0,28 

3 

Menurun pendapatan 

masyarakat dari kegiatan 

wisata di masa pandemi 

Covid-19 

4 4 16 0,16 

4 

Sebagian masyarakat 

kehilangan pekerjaan di 

masa pandemi Covid-19 

8 4 32 0,28 

Jumlah  112 1 
Sumber: Hasil Analisis SWOT tahun 2021 
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Tabel 38 Hasil Bobot Faktor Eksternal 

No

. 

Faktor Eksternal Skala 

Prioritas 

(SP) 

Konstanta 

(K) 
SP x K Bobot 

Peluang 

1 

 

Rencana Strategis 

Kemenparekraf/ 

Baparekraf 2020-2024 

16 4 64 0,40 

2 

Terdapat bantuan sosial 

dalam meminimalisir 

dampak dari pandemic 

Covid-19 

12 4 48 0,30 

3 

Kolaborasi pemerintah 

dengan swasta dalam 

pembukaan dan 

peningkatan kembali 

pariwisata secara selektif 

dengan 

mempertimbangkan 

kondisi kasus Covid-19 

12 4 48 0,30 

Jumlah  160 1 

 Ancaman     

1 

Pengaruh isu-isu hoax yang 

tersebar di kalangan 

masyarakat terkait pandemi 

Covid-19 

8 2 16 0,66 

2 

Masyarakat kehilangan 

pekerjaan di masa pandemi 

Covid-19 

4 1 4 0,17 

3 

Dapat memicu munculnya 

kepentingan kepentingan 

pribadi dalam pihak 

pemerintah mengenai 

peningkatan sosial dan 

ekonomi masyarakat di 

tengah pandemi Covid-19 

4 1 4 0,17 

Jumlah  24 1 
      Sumber: Hasil Analisis SWOT 2021 

5. Skor Faktor Internal dan Eksternal (IFAS-EFAS) 

Pemberian peringkat pada analisis SWOT tetap menggunakan skala 1 

(rendah) sampai 4 (tinggi) untuk kekuatan dan peluang, sedangkan skala 4 

(rendah) sampai 1 (tinggi) untuk kelemahan dan ancaman. Namun jika tidak 

ada pembanding, maka nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari 

masing-masing situasi. Jumlah skor IFAS dan EFAS merupakan jumlah hasil 
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perkalian antara bobot dengan hasil penilaian peringkat dari Responden dan 

akan diskalakan dengan menggunakan range skala:  

- 3,01 – 4 = Sangat kuat   1,01 – 2 = Rata-rata 

- 2,01 – 3 = Kuat   0 – 1 = Lemah 

Berikut hasil penilaian peringkat dari responden untuk selanjutnya di nilai 

skor IFAS dan EFAS dan merumuskan strategi yang akan dilakukan  dalam 

peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Tabel 39 Skor Internal Strategi Faktor Analisis (IFAS) 

No. 
Faktor Internal 

Bobot 
Rating 

(1-4) 

Skor 

(BxR) Kekuatan 

1 

Saling memberikan dukungan dalam upaya 

mensejahterakan kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat di masa pandemi 

Covid-19 

0,26 4 1,04 

2 

Masyarakat memberlakukan protokol 

kesehatan dalam berwisata guna mencegah 

penyebaran Covid-19 

0,26 4 1,04 

3 
Masyarakat semakin berminat untuk 

bekerja pada sektor pariwisata 
0,22 3 0,66 

4 

Masyarakat dan pengelola wisata bekerja 

dalam meningkatkan objek wisata di masa 

pandemi Covid-19 

0,26 4 1,04 

Jumlah 

3,78 

(Sangat 

kuat) 

 Kelemahan    

1 

Kurangnya interaksi dan sosialisasi 

masyarakat akibat pemberlakukan social/ 

physical distancing. 

0,28 2 0,56 

2 

Terjadinya degradasi moral dan pergeseran 

budaya lokal akibat akulturasi akibat dari 

pengaruh budaya yang dibawa oleh 

wisatawan di masa pandemi Covid-19 

0,28 2 0,56 

3 
Menurun pendapatan masyarakat dari 

kegiatan wisata di masa pandemi Covid-19 
0,16 1 0,16 

4 
Sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan 

di masa pandemi Covid-19 
0,28 1 0,28 

Jumlah 

1,56 

(Rata-

rata) 
    Sumber: Hasil Analisis SWOT tahun 2021 
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Berdasarkan Tabel 39, skor faktor internal dalam strategi peningkatan 

sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan yaitu, 

faktor kekuatan (Strenghts) dengan jumlah skor hasil perhitungan dari bobot 

dan peringkat yaitu 3,78. Sedangkan untuk kelemahan (Weaknesess) dengan 

jumlah skor pembobotan adalah 1,56. Maka hasil perhitungan dari kedua faktor 

yaitu 3,78-1,56= 2,22 (S-W). 

Tabel 40 Skor Eksternal Strategi Faktor Analisis (EFAS) 

No. 
Faktor Internal 

Bobot 
Rating 

(1-4) 

Skor 

(BxR) Peluang 

1 
Rencana Strategis Kemenparekraf/ 

Baparekraf 2020-2024 
0,40 4 1,6 

2 

Terdapat bantuan sosial dalam 

meminimalisir dampak dari pandemi 

Covid-19 

0,30 3 0,9 

3 

Kolaborasi pemerintah dengan swasta 

dalam pembukaan dan peningkatan kembali 

pariwisata secara selektif dengan 

mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19 

0,30 3 0,9 

Jumlah 

3,4 

(Sangat 

kuat) 

 Ancaman    

1 

Pengaruh isu-isu hoax yang tersebar 

dikalangan masyarakat terkait pandemi 

Covid-19 

0,66 2 1,32 

2 
Menurunnya jumlah pengunjung wisata di 

masa pandemi Covid-19 
0,17 1 0,17 

3 

Dapat memicu munculnya kepentingan 

kepentingan pribadi dalam pihak 

pemerintah mengenai peningkatan sosial 

dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi 

Covid-19 

0,17 1 0,17 

Jumlah 

1,66 

(Rata-

rata) 
   Sumber: Hasil Analisis SWOT tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 40, skor faktor eksternal dalam strategi peningkatan 

sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan wisata alam Salupajaan yaitu, 
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faktor peluang (Opportunities) dengan jumlah skor hasil perhitungan dari 

bobot dan peringkat yaitu 3,4. Sedangkan untuk ancaman (Threatss) dengan 

jumlah skor pembobotan adalah 1,66. Maka hasil perhitungan dari kedua faktor 

yaitu 3,4-1,66= 1,74 (O-T) 

6. Perumusan Strategi 

a. Strategi SO (Strength/Kekuatan-Peluang (Kuadran I) 

Nilai S = 3,78 > Nilai O = 1,56 

Strategi yang digunakan adalah strategi memanfaatkan kekuatan 

internal untuk mendapatkan peluang dengan menggunakan kekuatan 

internal dalam memanfaatkan peluang eksternal yaitu dalam peningkatan 

sosial dan ekonomi masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru dengan 

mensosialisasikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah kepada 

masyarakat terkait kepariwisataan pada masa kebiasaan baru. Menggunakan 

peran teknologi digital dalam berinteraksi sosial, menciptakan kerja sama 

antara pengelola dengan masyarakat dalam meningkatkan kembali 

pariwisata secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi kasus Covid-

19, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di objek 

wisata di masa kebiasaan baru dan pengelolahan bantuan sosial kepada 

masyarakat agar tepat sasaran. 

b. Strategi WO/Kelemahan – Peluang (Kuadran II) 

Nilai W = 1,56 > Nilai O = 3,4 

Strategi yang digunakan adalah memanfaatkan peluang dalam 

memperbaiki/meminimalisir segala kelemahan yaitu, mensosialisasikan 
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berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kepariwisataan di masa 

adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat, mengadakan perlindungan 

UKM karena sejak adanya pengurangan mobilitas masyarakat, pihak-pihak 

yang memiliki usaha kecil menengah mengalami penurunan pendapatan, 

mengadakan program pasar tradisional yang sehat agar tetap memberikan 

kebutuhan masyarakat dalam berwisata di masa kebiasaan baru, 

memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. 

c. Strategi WT/Kelemahan-Ancaman (Kuadran III)  

Nilai W = 2 = Nilai T = 2 

Strategi yang digunakan adalah berusaha meminimalkan Kelemahan 

serta menghindari Ancaman yaitu mengurangi kelemahan internal dengan 

menghindari ancaman eksternal yaitu melakukan sosialisasi dengan lebih 

tertarget dan mengena kepada  masyarakat  agar terhindar  dari  disinformasi  

yang  bisa memperburuk keadaan dan hubungan sosial antara masyarakat, 

menindak tegas bagi berbagai pihak yang berusaha melakukan permainan 

politik peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi 

Covid-19. 

d. Strategi ST/Kekuatan-Ancaman (Kuadran IV)  

Nilai S = 3,78 > Nilai T = 1,66 

Masyarakat harus bisa menyaring/memilah informasi yang beredar 

terkait pandemi Covid-19. Dan Pengelolaan krisis dan mitigasi dampak, 

seperti penyediaan stimulus dan percepatan pemulihan, serta tahap 

persiapan untuk masa depan pariwisata pascapandemi. 



86 
 

Tabel 41 Matriks SWOT Strategi Peningkatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat  

 

 

 

 

 

INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

 KEKUATAN 

STRENGTH 

(S) 

KELEMAHAN/ 

WEAKNESS 

(W) 

1. Saling memberikan 

dukungan dalam upaya 

mensejahterakan 

kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat di 

masa pandemi Covid-19 

2. Masyarakat 

memberlakukan protokol 

kesehatan dalam 

berwisata guna 

mencegah penyebaran 

Covid-19 

3. Masyarakat semakin 

berminat untuk bekerja 

pada sektor pariwisata 

4. Masyarakat dan 

pengelola wisata bekerja 

sama dalam 

meningkatkan objek 

wisata di masa pandemi 

Covid-19 

1. Kurangnya interaksi dan 

sosialisasi masyarakat 

akibat pemberlakukan 

social/ physical 

distancing. 

2. Terjadinya degradasi 

moral dan pergeseran 

budaya lokal akibat 

akulturasi akibat dari 

pengaruh budaya yang 

dibawa oleh wisatawan 

di masa pandemi Covid-

19 

3. Menurunnya pendapatan 

masyarakat dari kegiatan 

wisata di masa pandemi 

Covid-19 

4. Sebagian masyarakat 

kehilangan pekerjaan di 

masa pandemi Covid-19 

PELUANG/OPURTUNITY 

(O) 

STRATEGI  

(SO) 

STRATEGI  

(WO) 

1. Rencana Strategis 

Kemenparekraf/ 

Baparekraf 2020-2024 

2. Terdapat bantuan sosial 

dalam meminimalisir 

dampak dari pandemi 

Covid-19 

3. Kolaborasi pemerintah 

dengan swasta dalam 

pembukaan dan 

peningkatan kembali 

pariwisata secara selektif 

dengan 

mempertimbangkan 

kondisi kasus Covid-19 

 

1. Mensosialisasikan 

berbagai kebijakan-

kebijakan pemerintah 

terkait kepariwisataan 

kepada masyarakat pada 

masa kebiasaan baru 

(S1,S2,S3,O1,O2,O3) 

2. Menggunakan peran 

teknologi digital, dalam 

berinteraksi sosial 

(S1,S4,O1,O3) 

3. Menciptakan kerja sama 

antara pengelola dengan 

masyarakat dalam 

meningkatkan kembali 

pariwisata secara selektif 

dengan 

mempertimbangkan 

kondisi kasus Covid-19. 

(S1,S2,S3,S4,S5,O1,O3) 

4. Meningkatkan sumber 

daya manusia (SDM) 

yang bekerja di objek 

1. Mensosialisasikan 

berbagai kebijakan-

kebijakan pemerintah 

terkait kepariwisataan di 

masa adpatasi kebiasaan 

baru kepada masyarakat. 

(W1,W2,O1,O2) 

2. Mengadakan 

perlindungan UKM 

karena sejak adanya 

pengurangan mobilitas 

masyarakat, pihak-pihak 

yang memiliki usaha 

kecil menengah 

mengalami penurunan 

pendapatan. 

(W3,W4,O1,O2,O3) 

3. Mengadakan program 

pasar tradisional yang 

sehat agar tetap 

memberikan kebutuhan 

masyarakat dalam 

berwisata dimasa 
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wisata di masa kebiasaan 

baru. 

(S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3) 

5. Pengelolahan bantuan 

sosial kepada masyarakat 

agar tepat sasaran 

(S1,S2,S4,O1,O2) 

kebiasaan baru 

(W3,W4,O1,O2,O3) 

4. Memberikan bantuan 

sosial kepada masyarakat 

yang terdampak Covid-

19 (W1,W2,W3O1,O2)  

ANCAMAN/THREAT 

 (T) 

STRATEGI  

(ST) 

STRATEGI 

 (WT) 

1. Pengaruh isu-isu hoax 

yang tersebar, terkait 

pandemi  covid-19  

2. Menurunnya jumlah 

pengunjung wisata di 

masa pandemi Covid-19 

3. Memicu munculnya 

kepentingan kepentingan 

pribadi dalam pihak 

pemerintah mengenai 

peningkatan sosial dan 

ekonomi masyarakat di 

tengah pandemi Covid-19 

 

1. Masyarakat harus bisa 

menyaring/ memilah 

informasi yang beredar 

terkait pandemi Covid-

19 (S1,S3,S4,O1,O2,O3) 

2. Pengelolaan krisis dan 

mitigasi dampak, seperti 

penyediaan stimulus dan 

percepatan pemulihan, 

serta tahap persiapan 

untuk masa depan 

pariwisata 

pascapandemi. 
(S1,S2,S3,S4,T1,T2) 

1. Melakukan sosialisasi 

dengan lebih tertarget 

dan  mengena kepada  

masyarakat  agar 

terhindar  dari  

disinformasi  yang  bisa 

memperburuk keadaan 

dan hubungan sosial 

antara masyarakat 

(W1,W2,T1,T2T3) 

2. Menindak tegas bagi 

berbagai pihak yang 

berusaha melakukan 

permainan politik 

peningkatan sosial dan 

ekonomi masyarakat di 

tengah pandemi Covid-

19 (T1,T2) 
Sumber: Hasil Analisis SWOT 2021 

Tabel 42 Pembobotan Hasil SWOT 

 S = 3,78 W = 1,56 

O = 3,14 SO = 6,92 WO = 4,7 

T = 1,66 ST = 5,44 WT = 3,22 
Sumber: Hasil Pengelolahan Data 2021 

Selanjutnya disusun prioritas strategi yang didasarkan pada kombinasi 

strategi dengan nilai tinggi sampai paling rendah. 

Tabel 43 Pembobotan Hasil SWOT 

Prioritas Strategy Bobot Nilai 

I Strength-Opportunity (SO) 6,92 

II Strength-Threat (ST) 5,44 

II Weakness-Opportunity (WO) 4,7 

IV Weakness-Threat(WT) 3,22 
Sumber: Hasil Pengelolahan Data 2021 
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Dari hasil diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penemuan titik kordinat X (IFAS) adalah = kekuatan – kelemahan 

 Faktor Internal : Kekuatan – Kelemahan = 3,78 - 1,56 = 2,22  (+)  

b. Penentuan titik kordinat Y (EFAS) adalah Peluang – Ancaman  

 Faktor Eksternal : Peluang – Ancaman = 3,4 - 1,66 = 1,74 (+) 

O (OPPURTUNITY) 

 

 

 

 

W (WEAKNESS)                      S (STREANGHT)     

 

 

 

 

T (THREATS) 

Gambar 8 Grafik Analisis SWOT 

Dari hasil pembahasan analisis SWOT diatas dengan perhitungan 

matematika sederhana maka rumusan strategi terhadap peningkatan sosial dan 

ekonomi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata alam Salupajaan pada 

masa kebiasaan baru adalah strategi SO (Kuadran I) dengan berbagai strategi 

sebagai berikut: 

a. Strategi dalam peningkatan sosial masyarakat yaitu dengan mensosialisasikan 

berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat terkait 

Kuadran I 

Strategi Agresif 

Kuadran II 

Strategi Turn Around 

Kuadran III 

Strategi Defienaof 

Kuadran IV 

Strategi Diverivikasi 

O – T = 1,74 

S – W = 2,22 
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kepariwisataan pada masa kebiasaan baru dan menggunakan peran teknologi 

digital dalam berinteraksi sosial  

b. Strategi dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu dengan menciptakan 

kerja sama antara pengelolah dengan masyarakat dalam peningkatan kembali 

pariwisata secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19, 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di objek wisata di 

masa kebiasaan baru dan pengelolahan bantuan sosial kepada masyarakat agar 

tepat sasaran. 

I. Konsep Kajian Al-Qur’an tentang Pengaruh Covid-19 terhadap Sosial dan 

Ekonomi Masyarakat  

Islam telah mengajarkan kepada setiap umat manusia bahwa kehidupan 

di dunia merupakan tempat manusia akan di uji. Ujian dalam kehidupan terkadang 

dengan kebaikan nikmat, ataupun dengan buruknya musibah. Tidak ada 

kehidupan kecuali di dalamnya, seseorang agar digilir untuk mendapatkan nikmat 

maupun musibah sebagai ujian dalam kehidupan. Diantara petunjuk-petunjuk Al-

qur‟an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa 

suatu musibah kecuali Allah Swt telah menuliskan dan menakdirkan musibah 

tersebut. Seperti musibah yang terjadi saat ini yaitu adanya wabah Covid-19. 

Wabah yang melanda hingga ke berbagai dunia dan salah satunya adalah negara 

Indonesia. Diturunkan suatu wabah penyakit, maka ada tiga kemungkinan, wabah 

ini merupakan ujian dari Allah Swt untuk manusia, azab dari Allah Swt kepada 

manusia, atau rahmat Allah Swt kepada manusia. Olehnya itu, salah satu pelajaran 

penting yang diperoleh dari wabah ini adalah yang perlu ditakutkan oleh orang 
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beriman bukanlah wabah nya, tetapi yang perlu ditakutkan jika Allah Swt 

berpaling dan berlepas tangan melindungi diri kita dari mara bahaya dan al-qur‟an 

memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di 

laut karena perbuatan manusia. Allah Swt berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30:41 

yang berbunyi:  

 ٌْ َْقَهُْم بَْعَض انَِّر َِْدي انىَّاِض نُُِِر ظَهََس اْنفََساُد فًِ اْنبَسِّ َواْنبَْحِس بَِما َكَسبَْت اَ

 َعِمهُْىا نََعهَّهُْم ََْسِجُعْىنَ 

Terjemahnya: 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Menurut As-Sa‟di (2020) dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa 

tampaknya kerusakan di darat dan lautan, seperti halnya rusak akan penghidupan 

mereka, turunnya musibah, turunnya penyakit (wabah) yang menimpa mereka, itu 

disebabkan karena perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Hal tersebut 

terjadi agar mereka mengetahui dan menjadi pelajaran yang penting bahwa Allah 

Swt pasti memberikan balasan terhadap setiap perbuatan, dan Allah 

menyegerakan sebagian balasannya agar menjadi contoh pembalasan bagi mereka. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerusakan yang terjadi di 

permukaan bumi disebabkan oleh manusia, maka dalam kondisi saat ini jika 

manusia tidak berusaha maksimal untuk memperbaiki kondisi sosial dan 

ekonominya, akan berdampak kepada masyarakat dan manusia harus selalu 

bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt, dengan senantiasa 

merawat dan melestarikan lingkungan. Allah Swt memberikan suatu musibah 
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berupa wabah covid-19 agar mereka dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari 

musibah wabah ini. 

Anjuran agar mematuhi segala peraturan pemerintah terkait adanya 

protokol kesehatan untuk mencegah penularan wabah ini. Nabi Muhammad saw 

pernah memberitahukan kepada manusia agar tidak mendekati wilayah yang 

sedang terkena wabah. Akan tetapi, jika berada di dalam tempat yang terkena 

wabah maka dilarang untuk keluar. Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis 

riwayat Bukhari dan Muslim: 

ُ َعصَّ  ْجِص اْبتَهًَ َّللاَّ ًِ َوَسهََّم انطَّاُعىُن آََةُ انسِّ ُْ ُ َعهَ ِ َصهًَّ َّللاَّ قَاَل َزُسىُل َّللاَّ

ًِ وَاًسا ِمْه  ًِ َوإَِذا َوقََع بِأَْزٍض َوَجمَّ بِ ُْ ًِ فَََل تَْدُخهُىا َعهَ ِعبَاِدِي فَإَِذا َسِمْعتُْم بِ

وا ِمْىً  َوأَْوتُْم بِهَا فَََل تَفِسُّ

Terjemahnya: 

Rasulullah shallahu „alaihi wasallam bersabda: “Tha‟un (wabah penyakit 

menular) adalah suatu peringatan dari Allah Swt untuk menguji hamba-hamba-

Nya dari kalangan manusia. Jika kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu 

negeri, janganlah kalian memasukinya. Namun, apabila wabah itu  terjadi di 

tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya. (HR.Imam Bukhari dan 

Muslim dari Usamah bin Zaid). 

 

Hadis diatas dapat dipahami bahwa jika ada sebuah daerah atau 

komunitas terjangkit penyakit Thau‟un, Rasulullah memerintahkan untuk 

mengisolasi diri atau mengkarantina para penderitanya agar mencegah penularan 

wabah tersebut sehingga dapat memanimalisir dampak yang terjadi di masyarakat. 

Wabah ini berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya 

masyarakat di kawasan wisata Salupajaan. Kurangnya interaksi sosial yang 

terjalin di masyarakat karena adanya kebijakan pemerintah yaitu Pembatasan 
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Sosial Berskala Besar (PSBB) aturan social distancing guna menekan penyebaran 

wabah ini. Adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat 

membuat gaya hidup mulai berubah seperti menggunakan masker ketika 

bepergian dan selalu mencuci tangan. Adanya wabah ini juga menyebabkan objek 

wisata alam Salupajaan ditutup sehingga terjadi penurunan drastis pengunjung 

wisatawan, Mengakibatkan berkurangnya hasil pendapatan dari objek wisata ini. 

Sepinya wisatawan juga berdampak pada penghasilan masyarakat sekitar yang 

mempunyai usaha dan berkurangnya kesempatan kerja. 

Wabah ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya 

masyarakat yang berada disekitar kawasan wisata, yang mempunyai penghidupan 

dari objek wisata. Perlu adanya strategi yang dilakukan, dengan memanfaatkan 

potensi wisata alam dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, dengan 

tetap melibatkan Allah Swt dalam setiap usahanya. Potensi alam dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membawa pengaruh terhadap 

peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ditengah pandemi. 

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S. al-Hijr/15:19-20 yang berbunyi: 

ۡرض  ٱو  
وأ  ۡلأ  ءٖ مه أ ِ َش 

ا ِمن ُكّ ۢنب تأن ا فِيه 
 
أ َِِٰس  و  و  ا ر  يأن ا فِيه  لأق 

 
أ ا و  َٰه  ن  دأ د    ٩١ ُشوم 

ِشقَُِه  تُمأ نًَُۥ بَِسَٰ َُِش َوَمه نَّسأ ىَا نَُكمأ فُِهَا َمَعَٰ   ٠٢َوَجَعهأ

 

Terjemahnya: 

“Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan pada nya 

gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. 

Dan Kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-keperluan hidup, dan 
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(kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi 

rezeki kepadanya”. 

 
Menurut Quraish Shihab (2002) dalam tafsir Al-Misbah ayat ini 

menjelaskan bahwasanya Allah Swt telah menciptakan dan menghamparkan bumi 

sehingga luas terbentang dengan gunung-gunung yang kokoh, menumbuhkan 

aneka ragam tanaman sesuai dengan kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan 

sebagai penghidupan bagi keluarga, hanya Allah Swt yang maha memberi rezeki. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami perintah pemanfaatan alam yang diciptakan 

Allah Swt telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan hidup manusia 

mempunyai tiga amanah, yang pertama Allah telah memberi kebebasan kepada 

manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil-hasil alam dengan 

baik demi kemakmuran dan kemashalatan, kedua manusia dituntut agar senantiasa 

menggali rahasia dibalik ciptaan-Nya sehingga kita dapat mengambil pelajaran 

dari berbagai musibah dan ketiga manusia diwajibkan untuk selalu menjaga dan 

memelihara kelestarian lingkungan. Allah Swt selalu memudahkan umatnya bagi 

mereka yang mau berusaha dan bertawakkal kepada-Nya.  

Manusia harus bersungguh-sungguh dalam mengatasi dan mengambil 

strategi sebagai upaya dalam meningkatkan kembali kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat di masa New Normal ini. Mengingat kembali bahwa Allah Swt maha 

kuasa atas segalanya tentang dunia ini. Sebagai manusia biasa yang tiada daya dan 

upaya tentunya kita harus selalu memanjatkan doa kepada Allah Swt semoga 

wabah ini segera berakhir. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya perubahan pada interaksi sosial akibat social 

distancing dan gaya hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19. 

Sedangkan pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yaitu 

menurunnya jumlah pendapatan masyarakat akibat menurunnya jumlah 

pengunjung dalam berwisata serta kurangnya kesempatan kerja di kawasan 

wisata alam Salupajaan akibat dari adanya wabah ini. 

2. Strategi yang diterapkan dalam peningkatan sosial dan ekonomi  

masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Salupajaan pada masa 

kebiasaan baru adalah dalam peningkatan sosial masyarakat yaitu dengan 

mensosialisasikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah kepada 

masyarakat terkait kepariwisataan di masa kebiasaan baru dan 

menggunakan peran teknologi digital dalam berinteraksi sosial, sedangkan 

dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu menciptakan kerja sama 

antara pengelola dengan masyarakat di dalam meningkatkan kembali 

pariwisata secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi kasus Covid-

19, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di objek 

wisata di masa kebiasaan baru dan pengelolahan bantuan sosial kepada 

masyarakat agar tepat sasaran. 
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B. Saran 

1. Kepada pihak pemerintah perlu adanya upaya penanganan dalam 

meminimalisir setiap dampak yang terjadi. Seperti menyediakan sebuah 

lembaga umum daerah yang memberikan layanan khusus untuk 

penanganan masalah Covid-19 sehingga masyarakat bisa mendapatkan 

bantuan atau pertolongan secara langsung, tepat dan cepat melalui lembaga 

tersebut. 

2. Diharapkan untuk masyarakat melakukan sosialisai terus menerus tetapi 

santun, agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan selama  

menjalankan kegiatan khusunya dalam bidang pariwisata. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai 

bahan referensi untuk peneliti selanjutnya serta sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperdalam penelitian terkait pariwisata di masa 

pandemi Covid-19. 
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