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ABSTRAK 

 

Nama    :    Astina 

Nim   :    60800116008  

Judul Skripsi             : Pengaruh Keberadaan Industri Air Kemasan 

terhadap Aktivitas Wisata Permandian Alam 

Waetuwo di Desa Waetuwo Kabupaten Bone 

 

Keberadaan industri air kemasan memanfaatakan sumber daya air yang sama oleh 

karena itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas wisata mengingat potensi yang 

dimiliki pada kawasan ini dapat memiliki nilai jual sehinggga dapat diketahui 

kontribusinya terhadap masyarakat sekitar, tujuan dari penelitian adalah 

mengetahui perkembangan kegiatan wisata dan mengetahui pengaruh keberadaan 

industri terhadap wisata permandian alam Waetuwo, Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian terletak di 

wisata permandian alam Waetuwo desa Waetuwo Kabupaten Bone.Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear dengan teknik 

pengumpulan data yaitu, observasi, koesioner dan studi pustaka. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kegiatan wisata secara signifikan 

mengalami peningkatan salah satunya jumlah pengunjung tiap tahunnya yang 

bertambah dari tahun 2016-2020 tertinggi ditahun 2019 dengan jumlah pengunjung 

16.774 orang dan terendah ditahun 2016 yaitu 8.455 orang serta penambahan sarana 

prasarana dari tahun 2016 sampai 2020 terbanyak di tahun 2019 jumlah yang 

terbangun sangat meningkat, dari segi perkembangan industri yaitu mengalami 

perubahan industri air kemasan dilihat dari penambahan jumlah sarana, jangkauan 

kegiatan, jumlah tenaga kerja penambahan luas bangunan serta pembukaan cabang 

industri baru. Sedangkan terkait pengaruh keberadaan industri keberadaan industri 

air kemasan terhadap aktivitas wisata permandian alam Waetuwo terdapat 

pengaruh yang signifikan diantaranya jumlah pengunjung, prasarana wisata, 

atraksi, dan aksesibilitas, dan tingkat kerusakan lingkungan adapun yang tidak 

berpengaruh dengan keberadaan industri air kemasan diantaranya sarana wisata.  

Kata kunci: Industri, Wisata Permandian, Waetuwo 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata memegang peranan penting khusunya dalam pembangunan di 

indonesia, terutama sebagai sumber pendapatan devisa Negara dilaur sektor migas. 

Sebagai sumber devisa negara, pariwisata memiliki potensi yang besar. Melihat tren 

pariwisata pada tahun 2020, jumlah wisatawan global akan mencapai 1,6 miliar 

(Mukhsin, 2015). Beberapa negara, pariwisata khususnya wisata pertanian 

berkembang pesat dan menjadi pilihan terbaik bagi wisatawan. Dilihat dari 

fenomena yang ada, prospek pengembangan industri pariwisata ke depan 

diperkirakan sangat cerah. Untuk itu, pemerintah didorong untuk menggalakkan 

pengembangan pariwisata (Mukhsin, 2015). 

Dalam mengembangkan pariwisata sebagai salah satu prospek untuk 

peningkatan devisa negara, sebaiknya dilakukan perkembangan dengan melihat 

Potensi wisata yang beragam seperti keunikan alam, budaya, dan minat khusus 

mempunyai ciri khas yang unik di berbagai daerah. Potensi wisata di Provinsi 

Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone memiliki berbagai macam daerah 

tujuan pariwisata misalnya pariwisata budaya, sejarah, wisata alam, dan kuliner 

(Sudarmi, 2019). Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah pengunjung tahun 2013 hingga 2017. Di tahun 2013 jumlah 

pengunjung wisata 91.121 jiwa, sedangkan tahun 2014 berjumlah 121.393 jiwa, 

dan tahun 2015 jumlah wisatawan kemudian terjadi penurunan menjadi 111.082 
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jiwa, kemudian tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 123.500 jiwa, pada tahun 

2017 sebanyak 127.800 jiwa (Dinas Pariwisata 2018). 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan menjelaskan 

bahwa pariwisata adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai 

fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan undang-undang ini, pemerintah 

Kabupaten Bone telah mengatur PERDA Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW 

Tahun 2013-2033. Sedangkan dalam peruntukan kawasan kawasan wisata sebagai 

berikut: kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan untuk pengembangan pariwisata 

dan sarana penunjangnya dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya 

masyarakat dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan, cagar budaya dilindungi, kegiatan pariwisata ditunjang sesuai dengan 

KDB, KLB dan KDH yang telah ditetapkan. 

Pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui strategi pertumbuhan 

pemerataan ekonomi demi kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang dapat 

mengarah untuk pembangunan wilayah, bertumpuh pada masyarakat serta 

memperdayakan masyarakat yang dapat mencakup beberapa sumber daya 

(Warman, 2016 dalam Mustikawati, 2017). Pada pengembangan suatu daerah 

tujuan pariwisata terdapat tiga faktor yaitu, tersedi daya tarik baik alam maupun 

buatan, aksesibilitas dan faktor yang memberi kenyamanan kepada wisatawan atau 

fasilitas penunjang.  Dalam sektor pariwisata yang memiliki potensi tendapat 

permasalahan yang dapat mengancam kegiatan dan pembangunan di bidang 

pariwisata, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sapta pesona 
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(aman, bersih, tertib, sejuk, dan ramah), kurangnya penataan dan keamanan objek 

wisata, dan masyarakat partisipasi dalam kenyamanan dan keamanan (Fanani, 

2017). 

Industri pariwisata dapat berkembang dengan baik dan membuka peluang 

usaha, sekaligus kesempatan berwisata. Kawasan wisata permandian alam 

Waetuwo sebagai salah satu destinasi pariwisata tirta yang dapat memanfaatkan 

suatu sumber mata air yang berada tepat pada bagian bawah akar pohon besar yang 

berusia ribuan tahun. Atraksi wisata yang disajikan berupa kegiatan wisata air 

berupa kolam renang. Melalui dinas pariwisata Kabupaten Bone, pemerintah 

setempat telah melaksanakan berbagai program strategis dalam rangka 

pengembangan objek wisata ini antara lain perbaikan sarana prasarana, peningkatan 

promosi dan perbaikan tata kelola. Dalam skala objek wisata di Kabupaten Bone, 

permandian alam Waetuwo merupakan objek wisata yang memiliki potensi dan 

prospek untuk dikembangkan (Sudarmi, 2019). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya 

air, yang dimaksud dengan sumber air, sumber daya air, dan kekayaan air yang 

terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan 

manfaat bagi terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia di segala 

bidang. Dalam menghadapi keseimbangan antara penurunan ketersediaan air dan 

peningkatan kebutuhan udara, sumber daya air yang dikelola dengan 

memperhatikan fungsi sosial, lingkungan serta ekonomi secara selaras. Hal ini 

sejalan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya air dari mata air Waetuwo yang 
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dimanfaatkan oleh berbagai sektor, meliputi untuk kegiatan wisata, sumber air 

bersih masyarakat serta kegiatan industri air kemasan.  

Keberadaan aktivitas industri air kemasan sudah mulai berkembang beberapa 

tahun terakhir. Industri sebagai tempat produksi dapat mengolah bahan mentah 

menjadi bahan mentah baku atau bahan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Keberadaannya sangat dibutuhkan di era sekarang ini, tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang 

beraneka ragam (Ridwan, 2008). Kegiatan hulu hilir air kemasan tersebut 

berlangsung di sekitar objek wisata permandian Waetuwo. Sistem pemanfaatan air 

untuk kegiatan industri tersebut, sepenuhnya menggunakan sumber mata air di 

Waetuwo serta tenaga kerja dari wilayah sekitar. Potensi sumberdaya air Waetuwo 

dalam konteks pengelolaan sumberdaya air melibatkan berbagai pihak antara lain 

masyarakat, swasta dan pemerintah. Masyarakat menggunakan air untuk kegiatan 

sehari hari, pelaku bisnis memanfaatakn untuk bahan baku air kemasan dan 

pemerintah memanfaatkan melalui pengelolaan permandian air Waetuwo. Jaringan 

pemanfaatan seperti ini kemudian dapat memicu munculnya jaringan konflik 

penggunaan sumberdaya air (Mardimin, 2014). 

Prospek pengembangan industri air kemasan Waetuwo mampu menciptakan 

multiplier effect pada berbagai sektor, terutama peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Kegiatan 

industri yang terus menerus dan penggunaan sumber daya alam akan memberikan 

dampak eksternal yang negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran dan 

kerusakan lingkungan (Astuti, 2010). Menurut Suparmoko et al., (2000), ketika 
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seseorang melakukan suatu kegiatan yang berdampak pada orang lain, eksternalitas 

akan terjadi, terlepas dari manfaat atau biaya eksternal, tanpa kewajiban untuk 

menerima atau membayar.  

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sebagai kewajiban bagi yang 

mampu dan akan membalasnya dengan sedekah/kerja, karena alam telah 

memberikan kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu sebagai 

manusia diberi amanah untuk menciptakan kemakmuran dan dilarang untuk 

berbuat kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al- Araf 

/7:56:  

َوالَ تُْفِسُدواْ فِي األَْرِض بَْعدَ إِْصالَِحَها َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِنَّ َرْحَمَت 

َن اْلُمْحِسنِين                                                             اللِّه قَِريٌب ّمِ

Terjemahnya:  

 Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan dengan 

baik, berdoalah kepada-Nya dengan penuh rasa takut dan penuh harap, 

sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.  

Menurut Shihab (2010), pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan 

batas. Oleh karena itu, ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya sesuai pernyataan: dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah diperbaiki oleh Allah dan 

orang lain serta berdoa kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dalam keadaan 

ketakutan yang khusyuk, dan makin terpacu untuk menghadapinya dan dalam 

situasi penuh harap, termasuk dikabulkannya doa-doa kamukamu, Allah sangat 

dekat dengan al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat sangat baik. 

Alam semesta diciptakan oleh Allah dan dalam keadaan yang sangat serasi 

dan harmonis, memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Allah swt mendedikasikan 



 
6 

 

 
 

dirinya dengan baik dan bahkan memerintahkan hamba-Nya untuk 

memperbaikinya. Salah satu yang Allah swt lakukan adalah dengan mengutus para 

nabi untuk meluruskkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan semrawut. 

Siapapun yang tidak menyambut kedatangan para rasul atau menghalangi misi 

mereka, dia telah melakukan suatu bentuk kehancuran di bumi. “Kerusakan setelah 

perbaikan jauh lebih buruk daripada kerusakan sebelum perbaikan atau selama 

kerusakan. Oleh karena itu, ayat ini dengan jelas menekankan larangan tersebut, 

meskipun tentu saja dampak barang yang rusak atau sangat tercela.” Adanya 

kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi pemerintah berupa pendapatan 

asli daerah dan masyarakat sekitar lokasi pendapatan dan peningkatan 

kesejahteraan (Sulaksmi, 2007). 

Mengingat industri air kemasan yang terbangun dan sudah mulai 

berkembang agar dapat terkelola dengan maksimal serta dapat memberikan dampak 

terhadap lingkungan atau memberikan manfaat bagi masyarakat banyak sekaligus 

pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap 

aktivitas wisata mengingat potensi yang dimiliki pada kawasan ini dapat memiliki 

nilai jual sehinggga dapat diketahui kontribusinya terhadap masyarakat sekitar yang 

akan menajdikan peluang besar  terhadap pariwisata yang ada di industri terutama 

pada air kemasan dalam mendukung pengembangan pariwisata. Dalam hal ini 

keberadaan industri air kemasan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

berdampak terhadap wisata permandian karena membuat wisatawan menurun, dan 

bisa jadi meningkatkan jumlah pengunjung ke wisata tersebut, juga dikhawatirkan 

dapat memincu eksternalitas negatif antara lain menurunnya kualitas lingkungan 
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akibat penceraman dan rusaknya prasarana jalan akibat moda pengangkutan air 

kemasan. Aktivitas pengangkutan air tidak hanya menggunakan motor dan mobil, 

tetapi juga memanfaatkan kendaraan berupa truk. Hal ini memicu menurunnya 

fungsi jaringan jalan yang juga menjadi akses ke objek wisata permandian 

Waetuwo yang menjadi  permasalahan yang bisa mengancam kegiatan tersebut 

akibat keberadaan air kemasan ini, maka peneliti tertarik sehingga mengangkat 

judul skripsi yaitu “Pengaruh Keberadaan Industri Air Kemasan Terhadap 

Aktivitas Wisata Permandian Alam Waetuwo di Desa Waetuwo Kabupaten 

Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana perkembangan kegiatan wisata permandian alam Waetuwo? 

2. Bagaimana pengaruh keberadaan industri air kemasan terhadap aktivitas 

wisata permandian alam Waetuwo? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Mengetahui perkembangan kegiatan wisata permandian alam Woetuwo   

b. Mengetahui pengaruh keberadaan industri terhadap wisata permandian alam 

Waetuwo 

2. Kegunaan  

a. Memberi wawasan keilmuan kepada peneliti dalam pengembangan wisata 

terkait dampak kegiatan industri terhadap aktivitas wisata. 

b. Sebagai acuan untuk pemerintah wilayah Kabupaten Bone pada 

pelaksanakan suatu program pembangunan pada bidang pariwisata. 
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c. Sebagai referensi pemerintah wilayah/daerah Kabupaten Bone dan para 

peneliti pada bidang pariwisata khususnya. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi penelitian tepatnya di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone pada ruang lingkup penelitian adalah wisata pemandian alam 

Waetuwo. 

2. Ruang Lingkup Materi 

Dengan lingkup variabel yang diteliti maka akan terfokus pada pengaruh 

keberadaan industri air kemasan terhadap aktivitas wisata permandiam alam 

Waetuwo.  

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memajukan menjaga penilaian dan mendorong penyusunan, dan 

sebagai upaya agar skripsi ini dapat dikoordinasikan secara metodis, penulis 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, ruang lingkup peneliti serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian pariwisata, jenis-jenis 

pariwisata, obyek prasarana dan sarana pariwisata, Dampak pariwisata, industri 

pariwisata, Dampak terkait pembangunan industri.  

 



 
9 

 

 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

metode analisis data serta defenisi operasional dan kerangka pikir.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab tersebut berisi tentang uraian gambar umum Kecamatan Kajuara, 

gambaran umum wisata permandian alam Waetuwo, analisis pengaruh 

keberadaan industri terhadap wisata, persepsi islam dengan penelitian 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan serta saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Istilah Pariwisata 

Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan pariwisata. Pari 

berarti banyak, berkali-kali atau putaran demi putaran, dan travel berarti bepergian 

atau perjalanan. Jadi pariwisata adalah sejenis perjalanan yang memakan waktu 

beberapa kali atau siklus dari satu tempat ke tempat lain. Pariwisata merupakan 

segala sesuatu yang berkaitan kepariwisataa, termasuk daya tarik dan pengusahaan 

objek serta usaha-usaha yang berkaitan bidangnya. Anonimous (1992) 

mendefinisikan pariwisata sebagai berikut: pariwisata adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata. Kawasan wisata adalah kawasan 

dengan kawasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan pariwisata. 

Kepariwisata ialah suatu kegiatan bersenang-senang dilakukan untuk 

menikmati ciptaan Tuhan tidak dalam pengertian sekuler hedonistis saja, tetapi juga 

muatan sacral theologistik. Dari pendekatan filsafat yakni filsafat pancasila kita 

mendapat ukuran moralitas tentang apa tujuan, cara dan motif dari kepariwisataan 

sebagai sebuah gejala yang menguntungkan untuk dikembangkan yakni pariwisata 

ialah suatu kegiatan merasakan berkat dan karunia Tuhan yang harus dijaga 

kelestariannya dan dari padanya kita kelak dapat memproklamirkan sebuah mahzab 

pariwisata pancasila (Marpaung, 2002). 

Berwisata pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup manusia. Clawson dan 

Knetch (1969) mengemukakan bahwa perjalanan adalah kegiatan untuk 
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mendapatkan apa yang diinginkan secara psikologis dan fisik. Brockman (1969) 

mengemukakan pariwisata sebagai bentuk pemanfaatan waktu senggang yang 

menyenangkan. Pariwisata adalah fenomena multi-faceted yang mencakup 

pergerakan tujuan dan tinggal di luar tempat tinggal sehari-hari (Mathieson dan 

Wall, 1982). Pariwisata memiliki tiga elemen dasar, yaitu elemen yang menyangkut 

masalah tinggal di destinasi atau destinasi yang dipilih. Unsur statis yang meliputi 

masalah hidup pada daerah tujuan. Unsur yang merupakan hasil dari dua unsur 

sebelumnya yang memperhatikan pengaruhnya tentang subsistem, ekosistem, fisik 

serta sosial yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung pada wisatwan. 

Seseorang biasanya tidak melakukan perjalanan karena belum memenuhi berbagai 

persyaratan untuk melakukan kegiatan tersebut. Jika persyaratan (waktu, dana) 

tersedia, dipastikan suatu saat orang tersebut akan melakukan perjalanan (Fandeli, 

1995). 

B. Jenis-Jenis Pariwisata 

Menurut Pendit (1994: 340) mengkategorikan berbagai jenis wisata yang 

dikelompokkan sebagai berikut:  

1. Wisata cagar alam, jenis wisata ini berkaitan dengan keindahan alam dan 

pesona udara pegunungan yang segar, keajaiban kehidupan satwa serta 

spesies dan tumbuhan langka yang langka di tempat lain. 

2. Wisata Budaya 

Tujuannya adalah untuk memikirkan kehidupan dan kunjungan ke tempat lain 

atau ke luar negeri, untuk mempelajari situasi, adat istiadat, gaya hidup, 

budaya dan seni lokal masyarakat setempat. 
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3. Wisata pertanian 

Mengandalkan kunjungan proyek pertanian di perkebunan, pembibitan 

lapangan, dan nikmati kesegaran berbagai tanaman secara bersamaan. 

4. Wisata kesehatan 

Kebutuhan akan istilah dalam arti istirahat, itu seperti air panas dengan 

mineral, iklim yang sejuk dan sehat. 

5. Wisata Bahari 

Pariwisata berkaitan dengan olahraga air atau laut, seperti memancing, 

menyelam, berperahu, berselancar, melihat tumbuhan laut dan berbagai 

perairan lainnya. 

6. Wisata komersial 

Melakukan perjalanan kunjungi pameran dan pekan raya yang bersifat 

komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dengan berbagai atraksi 

seni. 

7. Wisata industri 

Wisata industri adalah kunjungan atau perjalanan ke kawasan industri dengan 

pabrik atau ruang pamer besar, yang bertujuan untuk membuat dan melakukan 

penelitian serta pembelajaran. Biasanya dilakukan oleh rombongan study tour 

(mahasiswa dan pelajar) ataupun bisa juga dilakukan oleh orang biasa 

(Shavinia, 2018). 

C. Objek Wisata 

Untuk mengembangkan industri pariwisata, dalam proses perencanaan 

pembangunan sangat penting untuk mempertimbangkan potensi pariwisata yang 
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dapat dikembangkan sebagai destinasi atau daya tarik wisata, karena hal ini akan 

sangat mempengaruhi minat wisatawan untuk berwisata atau berkunjung ke tempat 

wisata. Pengertian atraksi wisata dijelaskan dalam SK MENPARPOSTEL No. 

KM.98/PW.102/MPPT-87, atraksi adalah semua tempat atau keadaan alam yang 

memiliki sumber daya wisata, tempat atau keadaan alam tersebut dibangun dan 

dikembangkan untuk menarik dan membina wisatawan untuk berkunjung. 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, obyek wisata 

merupakan perwujudan ciptaan manusia, pandangan hidup, seni dan budaya, serta 

daya tarik wisata sejarah dan alam nasional. 

Munurut Yoety (2001) suatu tempat atau kawasan dapat dianggap sebagai 

daya tarik wisata, maka harus memenuhi hal-hal pokok sebagai berikut: 

1. Ada yang dilihat, artinya harus memiliki daya tarik wisata, dengan hal menarik 

yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain 

2. Ada sesuatu untuk dibeli. Maksudnya di tempat itu harus ada oleh-oleh dan hasil 

karya orang sebagai cenderamata untuk diwaka pulang ketempat asal daerah 

masing-masing. 

3. Ada yang harus dilakukan, artinya pasti banyak kegiatan yang bisa dilakukan 

di tempat tersebut dan banyak fasilitas rekreasi yang harus disediakan bagi 

wisatawan untuk beta di tempat itu.  

Menurut Inskeep dan Reinhold (1991) terdapat 5 elemen penting yang harus 

dimiliki suatu objek wisata antara lain:  

1. Atraksi; faktor utama karena menarik wisatawan untuk berwisata ke suatu 

tempat, termasuk tempat-tempat primer destinasi wisata utama, dan destinasi 
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sekunder yang dikunjungi selama perjalanan utama, karena ingin menikmati 

atraksi menyaksikan destinasi tersebut. 

2. Prasarana pariwisata, fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan 

kepada wisatawan selama periode perjalanan. Fasilitas tersebut harus terletak 

dekat atau tidak jauh dari objek wisata, karena fasilitas tersebut menghadap 

objek wisata di suatu daerah atau lokasi tertentu. Prasarana pariwisata seringkali 

berkembang bersamaan dengan objek wisata. 

3. Fasilitas sarana wisata harus memenuhi kebutuhan wisatawan secara kuantitas 

dan kualitas. Fasilitas wisata merupakan pelengkap destinasi wisata, melayani 

dan memuaskan kebutuhan wisatawan selama perjalanan. Selain itu selera pasar 

menentukan pembelian fasilitas wisata.Fasilitas wisata yang harus disediakan 

adalah biro perjalanan, transportasi, alat komunikasi dan fasilitas penunjang 

lainnya. Namun tidak semua destinasi wisata membutuhkan fasilitas yang sama 

atau saling melengkapi. 

4. Infrastruktur; menjadi penunjang fungsi dari sarana prasarana wisata, baik 

berupa sistem maupun bangunan fisik dibawah tanah maupun diatas tanah. 

Seperti sistem irigasi untuk sumber energy dan listrik. Infrastruktur yang 

memadai dan berkembang dengan baik pada suatu daerah tujuan wisata dapat 

membantu meningkatkan kualitas hidup. 

5. Masyarakat, lingkungan dan budaya; suatu kawasan yang memiliki daya tarik 

wisata atau atraksi wisata yang akan mendatangkan wisatawan. Oleh karena itu, 

hal-hal berikut harus diperhatikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan 

masyarakat, lingkungan dan budaya: 
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a. Masyarakat  

Masyarakat di sekitar tempat wisata menyambut wisatawan terlebih 

dahulu dan memberikan layanan yang mereka butuhkan. Pelayanan yang 

baik dengan ciri khas tersendiri akan memberikan dampak yang mendalam 

dan positif bagi wisatawan. Untuk itu masyarakat sekitar tempat wisata 

harus memahami jenis dan kualitas pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. 

b. Lingkungan  

Lingkungan alam di sekitar tempat wisata tidak boleh diabaikan, 

agar tidak rusak, karena peningkatan kegiatan pariwisata setiap tahunnya 

jika tidak dijaga dan dirawat akan menyebabkan kerusakan ekosistem 

hewan dan tumbuhan di sekitar tempat wisata. Jadi perlu untuk melindungi 

lingkungan melalui penegakan aturan dalam mengelola obyek wisata. 

c. Budaya  

Lingkungan budaya yang menjadi daya tarik wisata merupakan hasil 

dari lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang mendukung 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan budaya harus dilindungi 

dan tidak boleh digeser atau dicemari oleh budaya asing. Namun lingkungan 

budaya, harus tetap ditingkatkan agar para pengunjung yang datang 

memiliki kenangan serta kesan yang baik. 

D. Sarana dan Prasarana Pariwisata 

1. Sarana Pariwisata 

Sarana wisata merupakan fasilitas yang memungkinkan supaya prasarana 

keparawisataan akan hidup dan berkembang sehingga terpenuhinya kebutuhan 
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wisatawan yang bermacam-macam. Pengembangan sarana wisata di suatu 

kawasan wisata tertentu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan baik secara 

kualitatif atau kuantitatif (Suwantoro, 2004). Sarana pariwisata secara kualitatif 

menunjukan pada jumlah sarana wisata yang harus di sediakan, sedangkan 

kuntitatif yang menunjuk pada mutu pelayanan diberikan yang tercermin pada 

kepuasan para wisatawan sehingga memperoleh pelayanan. 

Jenis dan kualitas pelayanan sarana wisata di daerah tujuan telah 

menetapkan standar nasional dan internasional, oleh karena itu dalam 

menyediakan sarana wisata hanya masalah memilih atau menentukan jenis dan 

kualitas yang akan digunakan. Menurut A. Kreck (2004), sarana pariwisata 

dibagi menjadi: 

a. Sarana pokok pariwisata adalah bahwa kelangsungan hidup dan kehidupan 

perusahaan terkait erat dengan arus wisatawan. Kelompok ini mencakup 

agen perjalanan dan operator tur, perusahaan transportasi perjalanan, hotel 

dan jenis akomodasi lainnya. 

b. Sarana perlengkapan pariwisata, yaitu perusahaan atau tempat yang 

menyediakan fasilitas hiburan, tidak hanya melengkapi fasilitas hidup dasar 

untuk tinggal di daerah tujuan wisata, termasuk lapangan tenis dan 

sebagainya. 

c. Sarana penunjang pariwisata, yaitu perusahaan yang mendukung sarana 

perlengkapan dan fungsi dasar, tidak hanya memungkinkan wisatawan untuk 

tinggal lebih lama di tempat tujuan wisata, tetapi juga memungkinkan 
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wisatawan untuk menghabiskan lebih banyak atau menghabiskan uang ke 

mana pun mereka pergi (Narendra, 2008).  

2. Prasaran Pariwisata 

Prasarana adalah segala fasilitas yang dapat membuat proses ekonomi 

berlangsung sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan 

manusia yang mutlak dimiliki wisatawan dalam perjalanannya ke tempat 

tujuan, seperti jalan, listrik, udara, telekomunikasi, dermaga, jembatan, dan 

lain-lain. 

Pembangunan infrastruktur pariwisata yang memperhatikan kondisi 

lokasi akan meningkatkan keleluasaan tempat wisata menjadi daya tarik wisata, 

dan dapat meningkatkan daya tarik objek itu sendiri dalam pengembangan 

pembangunan infrastruktur, dan mendukung instansi terkait untuk 

mengembangkan pariwisata. Infrastruktur sangat diperlukan untuk 

pengembangan pariwisata daerah (Suwantoro, 2004). Menurut uraian Lothar A 

Krack dalam bukunya International Tourism, infrastruktur dibagi menjadi dua 

bagian penting, yaitu: 

1. Prasarana perekonomian (economy infrastructures) di bagi atas: 

a. Pengangkutan, transportasi disini merupakan sarana transportasi yang 

dapat membawa wisatawan ke objek wisata  

b. Komunikasi, ketersediaan prasarana komunikasi akan mendorong 

wisatawan melakukan perjalanan jarak jauh. Oleh karena itu, pengunjung 
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dapat dengan mudah berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Ini 

termasuk televisi, telepon, koran, internet, kantor pos. 

c. Kelompok ini mencakup pelayanan umum seperti listrik, pasokan air 

minum dan sumber energy. 

d. Sistem perbankan memiliki layanan ban baik bagi wisatawan, ini berarti 

wisatawan dapat memperoleh jaminan kualitas dengan menerima atau 

mengirim uang dari negara asalnya tanpa layanan nasional atau layanan 

pembayaran lokal.Wisatawan dapat menukar mata uang di kantor tukar 

lokal. 

2. Prasarana sosial (social infrastructure) 

Prasarana sosial adalah semua faktor yang mendukung kemajuan atau 

menjamin kelangsungan prasarana ekonomi yang ada, termasuk dalam 

kelompok ini: Pertama, penyedia layanan kesehatan harus memastikan 

bahwa layanan sakit diberikan selama perjalanan di tujuan wisata, seperti 24 

jam sehari. Klinik, impetigo dan apotek. Kedua, faktor keamanan (safety 

factor) Ketidakamanan dapat terjadi di tempat-tempat yang baru saja 

dikunjungi, seperti kecemasan akan keselamatan pribadi saat mengunjungi 

tempat wisata. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya srasarana seperti 

posko yang dikelola oleh masyarakat setempat. Ketiga, polisi. Keempat, 

pejabat yang langsung melayani wisatawan juga termasuk dalam kelompok 

ini, termasuk memberikan pelayanan kepada wisatawan (Narendra, 2008). 
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E. Dampak pariwisata 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang 

berhubungan dan berpartisipasi langsung di masyarakat, sehingga menimbulkan 

berbagai dampak bagi masyarakat setempat, dampak tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Dampak ekonomi pariwisata 

a. Menghasilkan pendapatan bagi masyarakat 

Semua kegiatan wisata menghasilkan pendapatan, terutama bagi 

masyarakat setempat. Pendapatan yang dihasilkan oleh transaksi antar 

wisatawan merupakan bentuk konsumsi pariwisata. Distribusi pengeluaran 

wisatawan juga telah terserap ke sektor pertanian, sektor kerajinan dan 

sektor pendukung lainnya. 

b. Menghasilkan lapangan pekerjaan 

Pariwisata merupakan industri yang menawarkan berbagai jenis pekerjaan 

sehingga dapat menampung jumlah tenaga kerja. 

c. Mendorong aktivitas wirausaha 

Adanya kebutuhan wisatawan ketika mengunjungi destinasi wisata, dan 

masyarakat didorong untuk memulai usaha atau memulai usaha untuk 

memenuhi kebutuhannya. Industri pariwisata membuka peluang bisnis 

dengan menjual berbagai kebutuhan pariwisata, termasuk barang dan jasa. 

2. Dampak pariwisata terhadap sosial budaya 

Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan budaya lokal tidak dapat 

dilihat (abstrak), karena perubahan masyarakat akibat industri tidak terjadi 
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secara instan, melainkan melalui suatu proses. Dampak pariwisata mirip dengan 

billiard, dalam hal ini bola adalah pariwisata dan hole adalah masyarakat 

setempat. Wisatawan dipandang oleh warga sebagai panutan yang lebih baik 

untuk ditiru untuk memfasilitasi interaksi. Efek demonstrasi dapat 

mengembangkan dan memajukan masyarakat itu sendiri, tetapi juga dapat 

merusak dan menghancurkan masyarakat itu sendiri. 

Menurut Cohen, dampak pariwisata terhadap perekonomian bisa 

bersifat positif dan negatif. Secara umum dampaknya dapat dilihat sebagai 

berikut: dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap harga dan tarif, 

dampak terhadap distribusi manfaat dan keuntungan, dampak terhadap 

pendapatan pemerintah. 

Dengan mengacu pada isi yang disampaikan oleh Cooper (1993), 

dampak pariwisata berasal dari interaksi tiga hal yang terlibat dalam industri 

pariwisata, yaitu wisatawan, masyarakat, dan hubungan antara publik dan 

pariwisata. Ketika terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat, maka 

akan menimbulkan pengaruh sosial dan budaya: pertama; mengharuskan 

produk dan aktivitas masyarakat untuk mengiringi keinginan mereka; kedua; 

membawa hubungan informal, dan pengusaha secara spontan akan mengubah 

masyarakat menjadi transaksi komersial. Ketiga; wisatawan dan masyarakat 

secara langsung bertemu dan bertukar informasi atau gagasan, sehingga 

melahirkan ide atau gagasan baru (Woroswesti, 2019). 
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F. Industri Pariwisata 

Menurut Undang-Undang Perindustrian Republik Indonesia No. 3 Tahun 

2014, industri adalah suatu bentuk segala kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah dan menggunakan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dengan 

nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jenis industri. . 

Industri pariwisata adalah sekelompok usaha pariwisata yang 

menghasilkan barang dan/atau jasa yang saling berkaitan untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Ada berbagai 

perusahaan pariwisata dalam industri pariwisata, yaitu perusahaan yang 

menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan 

melaksanakan pariwisata. Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha 

pariwisata disebut wirausahawan pariwisata (Ismayanti, 2010). 

Usaha pariwisata merupakan kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan pariwisata sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak dapat berjalan 

dengan baik. Keberadaan suatu usaha pariwisata juga didukung oleh usaha-usaha 

lainnya karena industri pariwisata merupakan industri multi sektor. Menurut 

Nuzulia (2018) dijelaskan bahwa industri pariwisata merupakan industri yang 

membutuhkan banyak tenaga manusia, tidak hanya mementingkan mesin atau 

teknologi. Ada beberapa usaha dalam industri pariwisata yang dapat mempengaruhi 

sektor pariwisata yaitu bidang biro perjalanan dan objek wisata. Peraturan 

Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, menjelaskan bahwa usaha pariwisata adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pariwisata, menyediakan 
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dan menarik pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain terkait bdang 

tersebut. 

G. Dampak Terkait Pembangunan Industri 

Pembangunan kawasan industri dalam jangka panjang akan berdampak 

pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Selain itu, kegiatan industri juga 

dapat mempengaruhi perilaku manusia dan kondisi lingkungan. Padahal Allah swt 

sudah menjelaskan bahwa alam di segala isi sudah diatur dan di tumbuhkan dengan 

karunia berbagai air hujan hal ini dapat dipahami dalam Q.S az-Zumar ayat 21 yang 

menjelaskan tentang manfaat air adalah sebagai berikut:  

ۡۡأَلَمۡ  بِۡۡۥَماٗٓءۡفََسلََكه ۡۡلسََّمآءِۡٱأَنَزَلِۡمَنۡۡللَّهَۡٱتََرۡأَنَّ ِضۡٱيَعۡفِيۡيَنََٰ َر  رِۡۡۡل  ۡي خ  ِِۡهِۡث مَّ ۡۦج 

ن ه ۡ َوَٰ ۡأَل  تَِلفًا خ  ۡمُّ ٗعا عَل ه ۡۡۥَزر  ۡيَج  ۡث مَّ ا فَر ٗ ۡم ص  ه  ۡفَتََرىَٰ ۡيَِهيج  لِۡۡۥث مَّ ۡذََٰ ۡفِي ۡإِنَّ ًمۚا
َطَٰ َكۡح 

ِۡۡل ْوِليۡ َرىَٰ َۡٱلَِذك  ِ ۡۡل  بََٰ ١٢ۡۡل 

Terjemahnya:  

 Apakah kamu yang tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah 

menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air dibumi, 

kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam 

warnanya, lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, 

kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai, sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. 

 Dalam tafsir Al-Mishbah (2010) dijelaskan; tidak tahukah kamu, wahai 

orang yang menerima seruan agama, bahwa Allah menurunkan air dan langit lalu 

mengalirkannyaa dalam bentuk mata air didalam perut bumi. Dia menjadikannya 

terpecah berkeping-keping. Sungguh, dalam proses perpindahan dari satu kondisi 

ke kondisi lain itu, terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal yang 

cemerlang.   
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 Dari ayat diatas benar-benar memahami dan mengerti akan manfaat 

sumber air yang telah diberikan oleh Allah dengan sangat banyak. Hanya perlunya 

pengaturan yang baik untuk sumber air. Sehingga akan dapat diperoleh keutamaan 

dari adanya sumber daya air menghidupkan dan menggerakkan seluruh kehidupan 

makhluk di muka bumi. Saat ini, sangat dibutuhkan baik untuk industri rumah 

tangga, dan domestik kebutuhan air akan kebutuhan industri sangat mempunyai 

potensi untuk menciptakan lahan yang cocok untuk industri termasuk industri air 

kemasan. Adapun dampak terkait adanya pembangunan industri, yaitu : 

1. Pencemaran lingkungan 

Menurut Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

Nomor 2/MENKLH/1988, dijelaskan pencemaran mengacu pada masuknya 

organisme, zat, energi dan/atau komponen lain ke udara dan/atau kegiatan 

manusia atau proses alam, kualitas udara berkurang, sehingga tidak dapat bekerja 

sesuai peruntukannya. Semakin besar sektor industri, semakin besar pula tingkat 

pencemaran udara, air dan tanah yang disebabkan oleh berbagai kegiatan 

industri. 

Menurut Daldjoeni (2003:122) pencemaran udara ada dua jenis, yaitu 

pencemaran udara yang disebabkan oleh perbedaan jenis industri dan perbedaan 

konsentrasi. Menurut Kristanto (2004), pencemaran udara dibagi menjadi dua 

jenis menurut sumbernya yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara 

sekunder. Pencemaran air adalah penyimpangan sifat air dari keadaan 

normalnya, bukan kemurniannya. adanya benda asing membuat air tidak dapat 

digunakan dengan nama normalnya. Proses pengujian dapat dilakukan secara 
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kimia dan fisika, berdasarkan pH, suhu, zat terlarut, kandungan padatan, 

konduktivitas, dan klorida. 

2. Perubahan social dan perekonomian 

Kehidupan masyarakat pada umumnya akan mengalami perubahan. 

Perubahan yang terjadi ditentukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan 

sebelum peristiwa pembangunan. Perubahan yang terjadi tidak selalu sama, ada 

yang cepat dan ada yang lambat. Menurut Soemarjan (1990), dalam Soekanto 

(1990) berpendapat bahwa perubahan sosial adalah seperangkat perubahan 

dalam pranata sosial suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Pada 

dasarnya, interaksi sosial dimulai dengan proses pengaruh eksternal dan 

kemudian menciptakan objektivitas dalam pikiran individu berdasarkan gambar 

yang dilihat dan dicerna oleh pikiran (Sari, 2014). 

3. Alih fungsi lahan pembangunan industri 

Merupakan mekanisme keterkaitan antara penawaran dan permintaan 

lahan. Menghasilkan kelembagaan pertanahan baru dengan karakteristik sistem 

produksi yang berbeda. Hal ini terjadi di daerah pinggiran kota, di mana sebagian 

besar lahan pertanian dikonversi menjadi lahan non-pertanian dengan tingkat 

konversi yang bervariasi antar periode dan wilayah. (Nugroho, 2004). 
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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah 

menggunakan studi survey dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif 

adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian 

berdasarkan filosofi positivisme, dan digunakan untuk analisis data kuantitatif 

untuk tujuan meneliti kelompok atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan 

menggunakan peralatan penyelidikan atau penelitian, dan memverifikasi hipotesis 

yang telah ditetapkan. (Sugiono 2013). Penelitian ini berisi penelitian lapangan, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 

interaksi lingkungan dengan situasi perangkat saat ini  baik secara  individu, 

kelompok atau masyarakat (Suryabrata, 1998).  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Kecamatan Kajuara Desa 

Waetuwo. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai pada akhir 

bulan April 2021 kegiatan penelitian, mulai dari penyusunan proposal, kegiatan 

survei lapangan, kegiatan penelitian untuk pengumpulan data penelitian, 

interpretasi proses analisis hingga kegiatan penyelesaian. 

C. Sumber dan Jenis Data 

1. Jenis data digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Data Kualitatif  
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Data kualitatif, yaitu kondisi kualitatif objek di daerah penelitian daripada 

data dalam bentuk digital/ bukan angka atau memberikan gambaran umum 

wilayah studi, meliputi kondisi fisik wilayah, gambaran umum serta kondisi 

sarana dan prasarana wilayah studi. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan nilai, atau data yang 

dapat langsung diolah dengan metode perhitungan sederhana. Penelitian ini 

mencakup jenis data kuantitatif, yaitu data kependudukan (penduduk, 

perkembangan dan kepadatan), luas wilayah, kondisi eksisting aktivitas wisata, 

pengaruh industri, tingkat aksesibitas dan jenis sarana dan prasarana. 

2. Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi 

lapangan, yaitu jenis data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Data terkait perkembangan wisata permandian /eksisting 

2) Data mengenai sarana dan prasarana 

3) Data terkait pengaruh industri dari kuesioner  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan uraian 

melalui instansi terkait. Meliputi aspek kependudukan melalui (BPS), jumlah 

kunjungan wisata, tarif wisata, jumlah industri, dan peta-peta terkait penelitian. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari objek/subyek 

dengan sifat dan karakteristik tertentu, peneliti menentukan penelitian dan 
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menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan 

wisata permandian alam Waetuwo dalam satu tahun terakhir sebanyak 16.774 

jiwa/orang.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik yang digunakan 

untuk penelitian. Bentuk pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling. 

Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan 

sampel secara acak sederhana yang tidak mempertimbangkan stratifikasi yang 

ada dalam populasi. Untuk menentukan ukuran sampel keseluruhan yang 

digunakan dalam penelitian ini, ditentukan sesuai dengan rumus slovin yaitu 

jumlah kunjungan wisata permandian alam Waetuwo N = 16774 Orang, yang 

besarnya ditentukan oleh rumus slovin (Sugiyono, 2013) adalah sebagai berikut:  

                          n =    
N

(1+(1+Ne2)
 

Keterangan:  

n  = Ukuran sampel yang dicari  

N  = Jumlah populasi pada waktu tertentu 

e  = error (10%) 

 n =
16744

1+16774 (0,1 2) 
= 98 Responden 

Berdasarkan hasil penelitian sampel dalam menggunakan rumus slovin, 

sehingga jumlah dalam penelitian tersebut sebanyak 98 responden dengan tingkat 

ketinggian 10 %. 
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E. Teknik Pengunpulan Data 

1. Survey lapanagan, yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi 

langsung di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh 

industri air kemasan terhadap kegiatan wisata 

2. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang diisi dengan mengajukan 

serangkaian pertanyaan tentang persepsi jumlah pengunjung.yang dijadikan 

responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner dengan pertanyaan dimana responden menjawab apa yang telah 

disediakan dalam daftar pertanyaan yang diisi secara online. 

3. Teknik wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi seperti percakapan 

dalam memperoleh informasi, seperti wawancara dengan masyarakat 

setempat untuk mendapatkan data fisik dan non fisik. 

4. Kepustakaan (library research) adalah bagaimana mengumpulkan data dan 

informasi melalui laporan konsultasi, jurnal perencanaan wilayah dan kota, 

bahan seminar, dan literatur pendukung terkait dan lainnya  

5. Studi dokumentasi, informasi yang diperlukan untuk melengkapi data yang 

berkaitan dengan objek yang dapat digunakan untuk penelitian, metode 

yang digunakan adalah dokumentasi foto. 

F. Variabel Penelitian 

Sugiono (2007) menjelaskan bahwa variabel penelitian ditemukan dalam 

bentuk apapun yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti untuk penelitian guna 

memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua variabel, 

yaitu variabel terikat dan variabel bebas. 
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1. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan 

perubahan atau muncul karena adanya variabel (terikat).  

Dalam variabel ini ada satu variabel bebas yang digunakan yakni 

keberadaan industri. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk suatu variabel 

industri adalah jumlah industri dan tenaga kerja yang terserap dalam tiap tahun 

dalam sektor industri tersebut dengan melalui pedoman wawancara (Sugiono, 

2007). 

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau menjadi hasil 

karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat atau variabel dependen 

yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah: 

a. Atraksi wisata (Mountinho, 1994: 86) destinasi wisata yang menjadi motivasi 

utama wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Yang diamati adalah 

unsur yang menjadi daya tarik seperti keindahan, yang bernilai, keunikan, 

baik kekayaan budaya maupun produk buatan manusia. 

b. Aksesibilitas wisata adalah kemudahan untuk mencapai atau menuju selama 

berwisata di daerah tujuan wisata tesebut Wall (2008) dalam Yoeti (2008). 

Unsur yang diamati yaitu, kondisi jalan, lokasi mudah dijangkau, serta waktu 

tempuh menuju lokasi. 

c. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung penting yang menarik 

wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata. (Mustikawati, 2017). Unsur 
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yang diamati yaitu seluruh sarana-prasarana yang dapat menujang keberadaan 

wisata 

d. Jumlah kunjungan pada waktu tertentu merupakan tingkat kunjungan 

wisatawan di suatu daerah wisata, dan sangat berpengaruh dalam menentukan 

besarnya pendapatan di daerah asal. (Mustikawati, 2017). Untuk menambah 

jumlah kunjungan wisatawan dengan cara meningkatkan ukuran daerah 

pariwisata perlu dikembangkan objek wisata agar bisa menarik kunjungan 

masyarakat (Novian, 2018). 

e. Tingkat Kerusakan Lingkungan 

Tingkat kerusakan lingkungan terhadap suatu kawasan wisata sebagai proses 

degradasi lingkungan ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah air, 

udara, populasi penduduk meningkat yang turut campur tangan serta adanya 

industri air kemasan yang berdampak terhadap wisata permandian, adanya 

kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

tingkat risiko bencana di suatu wilayah. (Pinkesti, 2019). Unsur yang diamati 

yaitu dampaknya bisa membuat wisatawan menurun dan juga meningkatkan 

jumlah pengunjung ke wisata. 

G. Metode Analisis  

Pengujian instrumen dilakukan pada pengunjung yang berada di kawasan 

wisata. Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur instrument 

tanggapan responden adalah dengan menggunakan skala likert dengan interval. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

 Suatu teknik yang menggambarkan dan menafsirkan makna dari data yang 

dikumpulkan dengan mencatat dan memperhatikan begitu banyak aspek situasi 

yang dapat diamati pada saat itu, untuk memperoleh gambaran umum dan 

lengkap tentang situasi yang sebenarnya. Menurut Nazir (2003), tujuan deskripsi 

ini adalah untuk memberikan gambaran, deskripsi atau lukisan yang sistematis, 

benar dan akurat tentang fakta-fakta, atribut-atribut dan hubungan-hubungan dari 

fenomena yang diberikan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan kuesioner 

mengenai gambaran perkembangan kegiatan pariwisata untuk mengetahui sejauh 

mana perkembangan aktivitas wisata. 

2. Analisis Regresi Linear 

a. Analisis regresi linear sederhana, sebagai suatu analisis preferensi digunakan 

untuk mengetahui pengaruh industri terhadap aktivitas wisata permandian 

alam. Menurut Arikunto (2013: 339) rumus yang digunakan adalah X = a + By 

+ Cz kemudian diterjemahkan dalam rumus sebagai berikut : 

X = b0 + b1 Y1 + b2 Y2 + b3 Y3 + b4  Y4 + b5 Y5 + b6 Y6 

Dimana: 

X = Industri  

Y1 = Jumlah Pengunjung 

Y2 = Sarana Wisata 

Y3 = Prasarana Wisata 

Y4 = Atraksi 
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Y5 = Aksesibilitas 

Y6 = Tingkat kerusakan lingkungan 

b1 – b6 = Koofisien Regresi 

b0 = Bilangan Kontanta 

e = Error 

b. Koefisien determinasi, adalah kuadrat korelasi dalam persamaan regresi. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 

menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap variabel dependen. Nilai yang mendekati 0 berarti variabel bebas tidak 

memberikan informasi yang mempengaruhi variabel terikat. 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besar kecilnya 

variabel dependen dalam bentuk persentase, sehingga dapat digunakan rumus 

sebagai berikut:  

KD = r2 x 100%  

Keterangan:  

 KD = koefisien determinasi  

 R = koefisien korelasi 

H. Defenisi Operasional  

1. Wisata adalah berbagai aktivitas wisata yang didukung dengan berbagai 

fasilitas dan pelayanan serta wisata pemandian alam Waetuwo merupakan 

salah satu destinasi tirta yang memanfaatkan mata air. 
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2. Wisata industri adalah kunjungan atau perjalanan ke suatu kawasan 

industri dengan pabrik atau showroom besar, dan tujuannya adalah untuk 

meninjau dan melakukan penelitian serta pembelajaran. 

3. Prasarana pariwisata adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk melayani 

wisatawan selama perjalanannya. 

4. Sarana wisata adalah fasilitas yang memungkinkan infrastruktur/ prasarana 

pariwisata hidup dan berkembang sehingga terpenuhinya kebutuhan 

wisatawan yang bermacam-macam. 

5. Daya tarik atau atraksi (Mountinho, 1994: 86) adalah destinasi wisata 

menjadi motivasi utama bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan 

wisata. 

6. Aksesibilitas wisata adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan atau 

menuju dan berwisata di kawasan wisata (Wall, (2008) dalam Yoeti, 2008). 

7. Objek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, gaya hidup, seni dan 

budaya, serta perwujudan sejarah nasional dan tempat-tempat dengan 

kondisi alam yang menarik. 

8. Jumlah kunjungan wisatwan pada waktu-waktu tertentu adalah kunjungan 

wisatawan ke suatu kawasan wisata yang mempunyai pengaruh besar 

dalam menentukan seberapa besar pendapatan dari daerah itu sendiri 

(Mustikawati, 2017). 

9. Pencemaran air adalah penyimpangan sifat air dari keadaan normalnya, 

bukan kemurniannya. Kehadiran benda asing mencegah air digunakan 

sesuai peruntukannya yang normal. 
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I. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Gambar 1 Kerangka Pikir 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Kajuara 

1. Kondisi Geografi dan Administrasi Wilayah 

Kecamatan Kajuara merupakan salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten 

Bone yang terletak 75 km di belakang Ibukota Kabupaten, memiliki luas wilayah 

124,13 km2 dengan koordinat geografis terletak pada 4031'48" Lintang Selatan dan 

120017'7" Bujur Timur. Kecamatan Kajuara termasuk dalam kategori lokasi pesisir 

dan pegunungan dan memiliki batasan sebagai berikut:  

 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Salomekko  

 Sebelah timur berbatasan dengan Lauk Teluk Bone 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai  

 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kahu. 

Luas wilayah seluas 124,13 km2 dari luas wilayah Kabupaten Bone yang 

meliputi 18 wilayah kelurahan dan deswa, jumlah dusun terdiri 54 dan RT 172. 

Pada tabel 1 dibawah dapat diketahui bahwa Desa Kalero merupakan Desa terluas 

dengan luas wilayah 12,50 Km². Sedangkan desa terkecil yaitu Desa Angkue seluas 

2,50 Km². Wilayah berdasarkan kelurahan dan desa dibagi sebagai berikut: 

Tabel 1 Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Kajuara 

No  Desa/Kelurahan Luas (Km²) 

Presentase 

Terhadap Luas 

Kecamatan (%) 

1 Raja 5,91 4,76 

2 Lemo  7,09 5,71 
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No  Desa/Kelurahan Luas (Km²) 

Presentase 

Terhadap Luas 

Kecamatan (%) 

3 Abbumpungeng  5,08 4,09 

4 Buareng  6,00 4,83 

5 Massangkae  6,00 4,83 

6 Mallahae  7,20 5,80 

7 Polewali  6,80 5,47 

8 Awang Tangka 6,00 4,83 

9 Padaelo  7,13 5,74 

10 Gona  11,0 8,86 

11 Waetuwo  7,92 6,38 

12 Bulu Tanah  6,50 5,23 

13 Kalero  12,50 10,07 

14 Lappabosse  10,00 8,05 

15 Pude  7,00 5,63 

16 Ancu  3,50 2,81 

17 Angkue   2,50 201 

18 Tarasu  

 

6,00 4,83 

Jumlah 124,13 100,00 

Sumber: Kabupaten Bone dalam angka tahun 2020 

2. Kependudukan  

Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Kajuara yang terdaftar 

berjumlah 36.929 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 18.044 jiwa 

sedangkan penduduk perempuan berjumlah 18.885 jiwa. Rasio jenis kelamin 

berkisar 95,55. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2018 meningkat sekitar 

0,66 persen. Tingkat kepadatan penduduk berkisar 297,50 jiwa/Km². Desa yang 

memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Desa Tarasu dengan kepadatan 

mencapai 596,83 jiwa perkilometer persegi, sedangkan paling rendah adalah Desa 
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Tabaroge dengan kepadatan sekitar 158,63 jiwa/Km². Untuk lebuh jelas dapat 

dilihat pada tabel dberikut ini: 

Tabel 2 Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Setiap Desa 

di Kecamatan Kajuara Tahun 2019 

 

 

 

 

Sumber : Kabupaten Bone dalam angka tahun 2020 

3. Kondisi Fisik Wilayah 

a. Topografi  

 Kondisi topografi pada umumnya terletak pada kawasan dataran dengan 

ketinggian 0-300 mdpl. Sebagian wilayah terletak di daerah tepi laut 8 dari 18 

desanya dan 10 desa terletak bukan tepi laut. 

No Desa/Kelurahan 
Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk ( Km²) 

1 Raja 2.247 380,20 

2 Lemo  2.089 294,64 

3 Abbumpungeng  1.560 307,09 

4 Buareng  1.762 293,67 

5 Massangkae  2.592 432,00 

6 Mallahae  1.250 173,61 

7 Polewali  1.359 199,85 

8 Awang Tangka 1.575 262,50 

9 Padaelo  1.131 158,63 

10 Gona  3.546 322,36 

11 Waetuwo  1.651 208,46 

12 Bulu Tanah  2.362 363,38 

13 Kalero  2.716 217,28 

14 Lappabosse  2.748 274,80 

15 Pude  2.497 356,71 

16 Ancu  904 258,29 

17 Angkue   1.359 543,60 

18 Tarasu  

 

3.581 596,83 

Jumlah 36.929 297,50 
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b. Kemiringan Lereng 

Kecamatan Kajuara didominasi oleh kemiringan daerah dataran rendah yaitu 

kemiringan 0-8% dengan luas 53047,17 M2, 0-5% dengan luas 98,23 M2 dan 15-

25% dengan luas luas 0,13 M2. Medan perbukitan sebagian besar merupakan 

dataran rendah, yang sangat cocok untuk pengembangan pertanian, kawasan 

pemukiman dan kawasan industri. 

c. Jenis Tanah 

Jenis tanah Kabupaten Kajuara adalah jenis tanah alluvial, latosol dan regosol, yang 

memiliki satuan tanah kesuburan tinggi, sehingga menjadi salah satu pengaruh yang 

meningkatkan potensi alam berupa produksi pertanian. 

d. Kondisi Klimatologi 

Ada dua kondisi klimatologi, musim kemarau dan musim hujan. Dalam hal suhu 

dan kelembaban, kecepatan angin berubah sesuai dengan kondisi hujan. Secara 

umum, kondisi cuaca diklasifikasikan menurut hari hujan setiap bulan dari Januari 

hingga Desember. Selain itu menurut Schmidt & Fergusson ada tiga tipe iklim yaitu 

tipe iklim B2, tipe iklim C2, tipe iklim D2, dan tipe iklim D3. 

e. Kondisi Hidrologi 

Kondisi hidrologi umumnya dipengaruhi oleh beberapa sumber debit, antara lain 

air tanah dangkal, air tanah dalam, dan air permukaan. Air tanah umumnya terdapat 

pada kedalaman 25-150 meter dan 50-100 meter, sedangkan air permukaan 

umumnya berupa sungai dan kolam. Dalam satu kesatuan wilayah berdasarkan 

hidrologis dibagi menjadi dua DAS, yaitu: DAS yang melewati Kecamatan Khajura 

dan DAS Thangka yang merupakan batas antar Kabupaten Bone. 
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f. Penggunaan Lahan 

Tata guna lahan di Kecamatan Kajuara umumnya mencakup kawasan dengan 

fungsi perlindungan dan budidaya. Secara lebih rinci penggunaan lahan dibagi 

menjadi penggunaan hutan sekunder, pemukiman, pertanian tadah hujan, 

persawahan, sungai dan tambak. Tabel tersebut akan menggambarkan mengenai 

luasan sebagai berikut: 

Tabel 3 Penggunaan Lahan di Kecamatan Kajuara 
 

Sumber: RTRW Kabupaten Bone 2020 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1 Hutan Sekunder  10 

2 Permukiman  0,01 

3 Pertanian Lahan Kering 38 

4 Sawah  3.074 

5 Tambak  458 

6 Sungai  255 

7 Pertanian Kering Campur 4.771 

Jumlah 8.606,01 
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      Gambar 2 Peta Penggunaan Lahan
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                                                                      Gambar 3 Peta Administrasi Kecamatan  
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B. Gambaran Umum Kawasan Penelitian 

1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah 

Desa Waetuwo terletak dalam wilayah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 

dengan luas 7,92 km2 yang berjarak 9 km dari ibukota Kecamatan Kajuara dan ±75 

km kearah utara  Kota Watampone. 

 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulu tanah  

 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gona 

 Sebelah selatan berbatasan Desa Abbumpungeng 

 Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lemo 

2. Kondisi Fisik Kawasan  

Desa Waetuwo yang terletak pada ketinggian 150 mdpl. Topografi kawasan 

ini datar sehingga berbukit-bukit oleh karena itu sangat cocok untuk dijadikan 

kawasan pertanian dan perkebunan. Pada umumnya kondisi klimatologi yang ada 

berganti secara berubah-ubah sesuai kondisi curah hujan sama dengan daerah 

lainnya yang ada di Kecamatan Kajuara. Suhu udara maksimun diwilayah ini 

mencapai 330C, suhu udara minimum dapat mencapai 270C dengan jumlah curah 

hujan mencapai 68 mm/tahun. 

3. Sosial Ekonomi masyarakat  

Jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat 1.632 jiwa terbagi kedalam 3 

dusun yaitu dusun Waetuwo, dusun Baruttung, dan dusun Buhu. Penduduk yang 

ada didesa ini 100% beragama islam. 
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Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Dusun di Desa Waetuwo tahun  

2019 

 

Sumber: Pemerintah Desa Waetuwo 2020 

Dari segi mata pancaharian, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai 

petani dan buruhtani. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya dengan 

jumlah lulusan SD,SMP mendominasi peringkat pertama. 

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di   

Desa Waetuwo tahun 2019 

Sumber: Pemerintah Desa Waetuwo 2020 

 

 

 

No  Dusun Laki-laki Perenmpuan Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

1 Waetuwo 312 335 647 

2 Buhu 235 253 488 

3 Baruttung 234 263 497 

Jumlah 781 851 1632 

No Mata Pencaharian Jumlah  

1 Buruh  80 

2 Petani/pekebun 620 

3 Peternak  310 

4 Pedagang   50 

5 PNS  18 

6 Lain-lain 70 
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Gambar 4 Peta Administrasi Kelurahan
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4. Kondisi Keberadaan Industri 

Letak industri air kemasan dari wisata permandian alam Waetuwo berjarak 

sekitar 20 m dan 200 m yang memanfaatakan sumber daya air, jenis industri air 

kemasan 1 dibangun pada tahun 2019 dengan jumlah 9 karyawan yang letaknya 

berada dikawasan wisata Waetuwo dan industri air kemasan 2 yang dibangun pada 

tahun 2012 sebanyak 45 karyawan yang berada diluar kawasan Waetuwo.  

 

 

 

 

 

Gambar 5 Citra Satelit tahun 2012 dan tahun 2020 

Berdasarkan citra satelit di atas yaitu diperoleh temuan bahwa dalam 

perkembangannya 8 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 

mengalami banyak perubahan industri air kemasan yang terbangun di tahun 2012 

ini berkembang pesat ditahun 2019 yaitu perkembangannya dilihat dari 

penambahan jumlah sarana, jangkauan kegiatan, jumlah tenaga kerja penambahan 

luas bangunan serta pembukaan cabang industri baru yang memanfaatkan sumber 

mata air Waetuwo juga yang terletak dikawasan wisata permandian alam Waetuwo.  

Sehingga dengan adanya aktivitas industri ini mempengaruhi wisata seperti 

pemandangan objek wisata, atraksi dan aksesibilitas menyebabkan sumber daya air 

sedikit terkuras. Salah satu tujuan pembangunan industri adalah untuk memperluas 

kesempatan kerja sehingga pendapatan pun semakin baik.  Kegiatan industri ini 
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dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa baik potensi fisik atau non 

fisik sehingga perkembangan suatu industri sangat bergantung pada sumber daya 

alam dan manusia desa tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 6  Kiri, Aktivitas industri air kemasan sekitar kawasan wisata 1; 

kanan, Aktivitas industri air kemasan 2. 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 
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       Gambar 7 Peta  Lokasi Penelitia 
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5. Kondisi Wisata Permandian Alam Waetuwo 

Permandian wisata terletakk di Dusun Waetuwo, Desa Waetuwo 

Kecamatan Kajuara yang berjarak puluhan kilometer dari Kota Watampone 

memiliki luas 875 m2 dengan 1 orang pegawai. Selain digunakan sebagai tempat 

pemandian, juga menjadi sumber air minum bagi masyarakat Waetuwo yang 

menjadi kendala pengembangan pemandian wisata yaitu, kondisi jalan rusak, 

bangunan yang difasilitasi dinas pariwisata Kabupaten Bone juga sebagian rusak 

dan toilet umum masih belum memadai, masih kurangnya penanggung jawab yang 

ditugaskan ke tempat destinasi wisata. 

C. Perkembangan kegiatan wisata Permandian Alam Waetuwo 

Perkembangan kegiatan wisata alam permandian alam Waetuwo dilihat dari 

jumlah kunjungan secara signifikan mengalami peningkatan setiap tahunnya serta 

sarana prasarana yang terbangun tiap tahun meningkat tetapi masih menjadi 

kendala pengembangan pemandian wisata alam Waetuwo yaitu sebagian jalan 

rusak dan bangunan juga mengalami kerusakan, selain itu penghambat utama dari 

segi pengelola wisata Waetuwo itu sendiri karena kurang staf pengelola yang 

ditempatkan ke destinasi, dimana pengelolaan permandian wisata ini adalah bagian 

dari suatu manajemen yang membutuhkan proses penanganan destinasi baik 

dikelola secara individu ataupun kelompok dalam kegiatan pengelola wisata tentu 

dibutuhkan adanya koordinasi dalam mencapai tujuan bersama berbagai konsep 

pariwisata perlu diterapkan dengan baik. 

Koordinasi pada skala dapat dipahami sebagai kegiatan publikasi, 

pengorganisasian dan pemikiran, yang dilakukan oleh semua yang bertanggung 



 
49 

 
 

 
 

jawab atas pengelolaan wisata permandian sehingga mereka dapat 

mengekspresikan, mengatur dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitar 

mereka, mengetahui prinsip-prinsip dan menghargai serta menjadi hidup dalam 

damai dan kompatibel dengan orang lain. 

1.  Jumlah Pengunjung  

Objek wisata ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari tahun 

ketahun dari wisata lokal hanya saja terdapat juga penurunan pengunjung, yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 6 jumlah Pengunjung Objek Wisata Permandian Alam Weatuwo 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil penelitian 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8  Diagram perkembangan jumlah wisatawan 
Sumber: Hasil penelitian 2021 

 

Jumlah wisatawan meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 

sedangkan jumlah wisatawan mengalami penurunan pada tahun 2020. Dalam upaya 

No Tahun Jumlah Pengunjung 

1 2016 8.455 

2 2017 10.740 

3 2018 11.200 

4 2019 16.774 

5 2020 13.700 
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peningkatan jumlah pengunjung wisata, pengelolaan tempat wisata menjadi bagian 

penting sebagai suatu proses yang merumuskan kebijakan-kebijakan sehingga suatu 

tempat wisata dapat berkembang. 

2. Atraksi Wisata 

a. Daya Tarik Wisata 

  Permandian alam Waetuwo merupakan destinasi wisata yang memiliki 

potensi tentunya daya tarik yang menonjol kolam permandian alam yang 

memiliki luas 17x 12 m yang disertai dengan kolam ikan” yang bersumber dari 

mata air kawasan permandian serta pembuatan lukisan ditempok kawasan kolam 

renang sebagai spot foto untuk menarik wisatawan serta adanya bank untuk 

renang dan juga terdapat air terjun sekitar 100 m dari kawasn wisata, serta 

keindahan alam dengan air yang bersih dan jernih. 

 

 

 

 

                                                             

  Gambar 9  Kiri, permandian alam waetuwo; kanan, kolam ikan wisata. 
 Sumber: Hasil Penelitian 2021 

3. Aksesibilitas  

Aksesibilitas adalah kemudahan dalam pencapaian lokasi wisata 

permandian alam dengan menggunakan alat transportasi darat. Adapun 

ketersediaan aksesibilitas pada kawasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Sarana Transportasi 

Kebanyakan dari wisatawan berkunjung menggunakan kendaraan pribadi baik 

roda dua maupun roda empat mobil karena jalur menuju kawasan wisata 

permandian tersebut dapat diakses dengan mudah dan jalur transportasi cukup 

memadai. 

b. Jenis kontruksi jalan di kawasan wisata permandian alam adalah jalan kontruksi 

beton dan krikil. 

c. Waktu tempuh, Tidak membutuhkan waktu yang relatif lama jika dihitung dari 

ibukota kecamatan ke desa Waetuwo hanya membutuhkan waktu sekitar 25 

menit dengan kecapatan rata-rata.   

4. Sarana Prasarana Wisata Permandian Alam Waetuwo 

a. Kondisi Sarana wisata  

Di kawasan pemandian alam tidak terlepas dari penyediaan sarana prasarana 

yang baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam kegiatan pariwisata. 

Fasilitas penunjang yang disediakan oleh pemerintah Wawtuwo adalah gazebo 

berjumlah 5 unit, 1 kuliner tempat makan, 6 lapak jualan, mck/toilet ada 2 unit, 

lapangan parkir dengan luas 15x6 m pada kawasan wisata yang disediakan oleh 

pemerintah dan dikelola warga lokal yang bermukim di sekitar wisata 
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Gambar 10 Kondisi Sarana ( kiri atas, lapak jualan; Kanan atas; Tempat 

Parkiran; kiri bawah, MCK/Toilet; Kanan Bawah, tempat istrahat; bawah, 

tempat makan. 
         Sumber: Hasil penelitian 2021 

Selain sarana wisata yang tersedia, adapun biaya masuk pada objek wisata ini 

relative terjangkau, pengunjung cukup mengeluarkan uang sebanyak Rp.5000 

untuk mobil, dan Rp.2000 untuk parkir motor dan tarif masuk untuk anak-anak 

Rp.3000, untuk desawa Rp.5000.  

b. Kondisi Prasarana Wisata 

1) Prasarana Jalan 

Prasarana jalan merupakan salah satu yang wajib diperhatikan karena 

memiliki peran penting dalam memudahkan kunjungan wisata di mana jenis 

jalan yang dilalui untuk sampai ke tujuan wisata. 
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Prasarana jalan merupakan item yang harus diperhatikan karena berperan 

penting dalam memperlancar kunjungan wisatawan dimana jenis jalan yang 

dilalui untuk mencapai tujuan wisata. 

 

 

 

 

Gambar 11 Prasarana jalan ( kiri, medan jalan menuju tempat wisata; 

kanan, jalan masuk wisata). 

           Sumber: Hasil Penelitian 2021 

2) Prasarana Air Bersih 

Penyediaan prasarana air bersih pada kawasan permandian alam 

Waetuwo berasal dari mata air dan sumur yang terletak dikawasan 

permandian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Prasarana air bersih ( kiri,Sumur di tempat wisata; Kanan, 

Bak Penampungan ) 
          Sumber; penelitian 2021 

3) Persampahan  

Tempat pembuangan sampah merupakan indikator yang menunjukkan 

sejauh mana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan.Wadah sampah 
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yang digunakan pada permandian alam Waetuwo adalah bak sampah karena 

tidak mudah rusak dan kedap air, biasanya sampah dibakar. 

 

 

 

 

Gambar 13 Prasarana persampahan ( kiri, tempat sampah 1; kanan, 

tempat sampah 2 

Sumber: penelitian 2021 

Tabel 7 Jenis Sarana Prasarana yang Terbangun 

No Jenis Sarana 

Prasarana 

  Tahun Terbangun  Jumlah 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Gazebo  2 1 - 1 1 5 

2 Toilet/ kamar 

mandi  

- - - 2 - 2 

3 Parkiran  1 - - - - 1 

4 Rumah makan  - - - 1 - 1 

5 Lapak jualan  2 - 2 2 - 6 

6 Tempat sampah 1 - 1 1 - 3 

7 Air bersih  1 - - 1 - 2 

8 Listrik/ lampu 

jalan 

- - - 1 - 1 

9 Jalan/ tangga 

masuk/papan 

selamat datang  

1 - 1 1 - 3 

Sumber: hasil penelitian 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pertahunnya mengenai 

penambahan sarana prasarana, ditahun 2016 pengerjaan jalan berupa tangga 
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masuk, pengecoran parkiran, pengecoran seluruh pinggir kolam, 

penambahan lapak jualan, tempat sampah serta prasarana air bersih berupa 

sumur. Pada tahun 2017 terdapat 1 penambahan gazebo, tahun 2018 dibuat 

tempat pembuangan sampah, pembenahan papan selamat datang serta 

penambahan lapak jualan, tahun 2019 pembuatan ruang ganti sekaligus 

wc/toilet pemasangan tegel seluruh kamar mandi, tepat bilas dan dilakukan 

pengecetan pinggir kamar mandi, didirikannya ruang makan, penambahan 

lapak jualan, pembuatan bak penampungan, penambahan tempat sampah, 

lampu jalan, serta perbaikan jalan, sedangkan tahun 2020 ada penambahan 

gazebo. Jadi dapat disimpulkan dari tahun ketahun 2019 paling banyak 

sarana prasarana yang terbangun. 

D. Karakteristik Responden 

Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 98 orang, 

yang merupakan bagian dari sampel populasi yang diambil. Kajian ini terkait 

dengan banyaknya kunjungan ke aktivitas pemandian alam Waetuwo. 

1. Usia 

Pengunjung wisata permandian memiliki yang berbeda-beda, berdasarkan 

tabel menunjukkan bahwa usia responden pada kunjungan wisata permandian 

Waetuwo tertinggi pada kelompok usia 21-30 tahun sebanyak 48 responden dengan 

persentase 48% dan terendah 31-40 tahun sebanyak 14 respondendengan persentase 

14%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 8 Pumlah Pengunjung Berdasarkan Usia Pada Kunjungan Wisata  

Tahun 2021 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021 

2. Jenis Kelamin  

Berdasarkan koesioner yang disebarkan responden yang berkunjung di 

wisata permandian alam Waetuwo lebih didominasi dengan jenis kelamin 

perempuan dengan jumlah presentasi sebesar 62% dan laki-laki sebanyak 38%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Diagram pengunjung berdasarkan jenis 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021 

 

3. Pendidikan Terakhir 

  Tingkat pendidikan pengunjung sangat beragam dari tingkat SD, SMP, 

SMA dan diploma S1, dalam pengambilan data dalam penelitian ini rata-rata 

pengunjung mempunyai tingkat pendidikan SMA. 

Tabel 9 Karakteristik Pengunjung Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 

2021 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase 

SD 19 19 % 

SLTP 20 21 % 

SLTA 40 41% 

S1 19 19 % 

Usia Frekuensi  Persentase 

>20 tahun 17 17,3% 

21-30 tahun 48 49% 

31-40 Tahun 14 14,3% 

>40 19 19,4% 

Jumlah 98 100 

38%

62%

Jenis Kelamin  

laki-laki wanita
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Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase 

Jumlah 98 100 

 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Diagram Pendidikan Terakhir Wisatawan 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021 

4. Jenis Pekerjaan 

 Jenis pekerjaan pengunjung wisata permandian alam Waetuwo dalam 

penelitian pada dasarnya bervariasi, berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa jenis 

pekerjaan untuk pengunjung wisata permandian alam Waetuwo dengan presentase 

terbanyak 48 % dan terendah dengan presentase 2 %. Rata-rata pengunjung 

melakukan kegiatan wisata pada hari libur di waktu pagi dengan menjadikan objek 

wisata ini sebagai tujuan utama dalam melakukan kegiatan di hari libur. 

Tabel 10 Karakteristik Pengunjung Berdasarkan Jenis Pekerjaan   

Tahun 2021 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021 

 

 

 

Pekerjaan  Frekuensi Persentase 

Wiraswasta 14 14,3% 

Pelajar/mahasiswa 47 48 % 

PNS/Polri/TNI 2 2 % 

Lainnya 35 35,7% 

Jumlah 98 100 

SD

19%

SLTP

21%
SLTA

41%

S1

19%

Pendidikan Terakhir

SD SLTP
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Gambar 16 Karakteristik Pengunjung Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021 

 

E. Pengaruh Keberadaan Industri Air Kemasan Terhadap Aktivitas Wisata 

Permandian Alam Waetuwo 

1. Industri  

Industri sangat berpengaruh terhadap aktivitas wisata serta bermanfaat bagi 

masyarakat setempat. Adapun statistik deskriptif penilaian hasil penyebaran 

koesioner terkait industri air kemasan menggunakan perhitungan data SPSS, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 11 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N 
Mi

nimum 

Max

imum 

M

ean 

Std.De

viation 

Indust

ri air 

kemasan 

9

8 

4.0

0 

8.00 6

.4286 

.78648 

Valid 

N (listwise) 

9

8 
    

     Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat dapat dilihat dari 98 sampel diketahui 

bahwa variabel industri air kemasan (X) nilai minimumnya adalah 4, nilai 

maksimumnya adalah 8, meannya 6,42, dan standar deviasinya adalah 0,786. Hal 

14%

48%
2%

36%

Jenis Pekerjaan

Wiraswasta Pelajar/mahasiswa PNS/Polri/TNI Lainnya
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ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan sebesar 0,786 pada mean (rata-

rata) jawaban responden terhadap item pertanyaan terkait variabel industri air 

kemasan. Variabel industri air kemasan (X) yang di ukur menggunakan kuesioner 

terdiri dari 3 butir pertanyaan, dan terdiri dari 4 alternatif jawaban, dimana skor 

tertinggi adalah 4 poin dan skor terendah adalah 1 poin. 

2. Jumlah Kunjungan 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Tabel berikut menunjukkan hasil yang diperoleh dari nilai konstanta (a) 

sebesar 4,072 dan nilai total (b/koefisien regresi sebesar 0,516). Dari hasil 

tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berikut: 

Y= a + bX 

Y = 4,072+ 0,516 

Hasil persamaan di atas dapat ditransformasikan menjadi konstanta sebesar 

4.072, dan koefisien regresi X adalah 0,516, yaitu jumlah 1% dari nilai industri 

air minum dalam kemasan akan meningkatkan jumlah kunjungan sebesar 0,516. 

Koefisien regresinya positif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh industri 

AMDK terhadap jumlah kunjungan adalah positif. Dan berdasarkan nilai 

signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas yaitu 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan industri air minum dalam kemasan akan 

mempengaruhi jumlah kunjungan. 
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Tabel 12 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 4.072 .294  13.837 .000 

Industri 

Air 

Kemasan  

 

.516 .041 .786 12.442 .000 

a. Dependen Variabel: Jumlah Kunjungan 
Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer 2021 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan industri terhadap jumlah 

kunjungan, digunakan koefisien determinasi (KD) untuk perhitungan statistik 

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021 

Dari tabel 12 diatas di ketahui nilai koefisien R 0,786 yang berarti hubungan 

antara variabel industri air kemasan dangan tingkat jumlah kunjungan sebesar 

0,786. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai koefisien determinasi 

adjusted R-squared.  

 Nilai koefisien R2 (adjusted R-squared) adalah 0,613. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 61,3% variabel kunjungan dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yang ditambahkan ke dalam model. Fakta bahwa nilai R2 yang 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 

R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 .786a .617 .613 .370 

a. Predictors: (Constant), Industri Air Kemasan 
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disesuaikan bernilai positif. Kontribusi yang disumbangkan keberadaan industri 

(X) terhadap jumlah kunjungan (Y1) adalah koefisien determinasi R2 = 61,3%.  

Adanya keberadaan industri dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata 

karena sebagian masyarakat ketempat industri sekaligus berwisata sehingga 

dapat menambah pendapatan dari kegiatan wisata. 

3. Sarana Wisata 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Tabel berikut menunjukkan hasil yang diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 

4,699. Nilai industri air minum dalam kemasan (koefisien regresi untuk hasil ini 

adalah 0,126 dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berikut: 

Y= a+bX 

Y = 4,699+ 0,126 

Hasil persamaan di atas dapat diubah menjadi konstanta 4,699. Koefisien 

regresi X sebesar 0,126 yang berarti bahwa penambahan 1% dari nilai industri 

air kemasan maka sarana wisata akan bertambah sebesar 0,126. Koefisien regresi 

tersebut bertanda negatif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh industri air 

kemasan pada sarana pariwisata adalah negatif. Berdasarkan nilai signifikansi 

yang diperoleh pada tabel di atas yaitu 0,344 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel industri air kemasan tidak berpengaruh terhadap variabel sarana 

wisata. 

Tabel 14 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 
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Coefficientsa 

1 (Constant) 4.699 .860  5.465 .000 

Industri 

Air 

Kemasan  

.126 .133 .097 .950 .344 

a. Dependent Variable: Sarana Wisata 

Sumber: Hasil Pengelohan Data Primer 2021 

b. Uji Koefisien Detrminasi  

Untuk memahami seberapa besar keberadaan industri terhadap sarana 

wisata digunakan koefisien determinasi (KD) untuk perhitungan statistik. 

Tabel 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021 

Dari tabel 14 diatas diketahui nilai koefisien 0,097 yang berarti hubungan 

antara variabel industri air kemasan dengan sarana wisata sebesar 0,097. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil koefisien determinasi  Adjusted R-Square. 

Nilai koefisien R2 (Adjusted R-Square) sebesar 0,001. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 0,1% variabel sarana pariwisata dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas yang ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan ini, nilai 

R2 bernilai negatif. Kontribusi yang disumbangkan keberadaan industri (X) 

terhadap sarana wisata (Y2) adalah koefisien determinasi R2 = 0,1%. 

4. Prasarana Wisata 

a. Uji Regresi Linear Sederhana  

Tabel dibawah menunjukkan hasil yang diperoleh dengan nilai konstanta 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of the 

Estimate 

1 .097a .009 .001 1.028 

a. Predictors: (Constant), Industri Air Kemasan 
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(a) sebesar 4,760, sedangkan nilai industri air minum dalam kemasan 

(b/koefisien regresi) sebesar 0,555. Hasil tersebut dapat dimasukkan ke dalam 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = a + bX 

Y = 4,760+ 0,555 

 Hasil persamaan diatas dapat diterjemahkan konstanta sebesar 4,760 

koefisien regresi X menjadi 0,555, yaitu dengan kata lain , menyatakan 

penambahan 1% dan prasarana wisata meningkat sebesar 0,555. Koefisien 

regresinya tersebut positif dan dapat dikatakan arah dampak industri air minum 

dalam kemasan terhadap prasarana wisata adalah positif. Berdasarkan nilai 

signifikansi yang diperoleh pada tabel sebelumnya yaitu 0,000 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel industri air minum dalam kemasan 

berpengaruh terhadap variabel prasarana wisata. 

Tabel 16 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Eror  

Beta 

1 (Constant) 4.760 .678  7.024 .000 

Industri 

Air 

Kemasan  

.555 .105 .476 5.301 .000 

a. Dependen Variabel: Prasarana Wisata 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Prime, 2021 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan industri terhadap 

prasarana wisata, dapat digunakan koefisien determinasi (KD) untuk 
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perhitungan statistik. 

Tabel 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021 

Dari tabel diatas diketahui nilai koefisien R 0,476 yang berarti hubungan 

antara variabel industri air kemasan dengan prasarana wisata sebesar 0,476. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai koefisien determinasi Adjusted 

R-squared.  

Nilai koefisien R2 (adjusted R squared) adalah 0,218. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 21,8% variabel prasarana wisata dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas yang ditambahkan ke dalam model. Bahkan, nilai R2 yang bernilai 

positif. Kontribusi yang disumbangkan keberadaan industri (X) terhadap 

prasarana wisata (Y3) adalah koefisien determinasi R2 = 21,8 %. 

Industri air kemasan berpengaruh terhadap prasarana karena ada timbal 

balik dari aktifitas wisata misal adanya perbaikan atau penambahan sarana 

prasarana sekaligus ada donasi terhadap pengelolaan wisata. 

5. Atraksi  

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Tabel dibawah menunjukkan hasil yang diperoleh dari nilai konstanta (a) 

5,061 sedangkan nilai industri air kemasan (b/koefisien regresi sebesar 0,462 

dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresi: 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .476a .226 .218 .811 

a. Predictors: (Constant), Industri Air Kemasan 
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Y = a + bX 

Y = 5,061+ 0,462 

Hasil persamaan di atas dapat diterjemahkan konstanta 5,061 dan koefisien 

regresi X adalah 0,462, menyatakan nilai industri air kemasan meningkat 1%, 

maka atraksi wisata meningkat 0,462. Koefisien regresinya positif, dan dapat 

dikatakan arah pengaruh industri air kemasan terhadap daya tarik wisata adalah 

positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas yaitu 

0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel industri air kemasan 

berpengaruh terhadap daya tarik. 

Tabel 18 Hasil Uji Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 5.061 .498  10.156 .000 

Industri Air 

Kemasan  
.462 .077 .522 6.003 .000 

a. Dependen Variable: Atraksi 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2021 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan industri terhadap atraksi, 

dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan koefisien determinasi 

(KD) 

Tabel 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2021 

Model summery 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of the 

Estimate 

1 .522a .273 .265 .596 

a. Predictors: (Constant), Industri Air Kemasan 
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Tabel diatas diketahui nilai koefisien R 0, 522 yang berarti hubungan antara 

variabel industri air kemasan dengan sarana wisata sebesar 0,522. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil nilai dari koefisien determinasi Adjusted R 

Square 

Nilsi koefisien R2 (Adjusted R Square) 0, 265 Hasil ini menunjukkan bahwa  

26,5 % variabel sarana wisata dapat dijelaskan oleh variabel independen 

ditambahkan kedalam model dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai 

positif. Kontribusi yang disumbangkan keberadaan industri (X) terhadap atraksi 

(Y4) adalah koefisien determinasi R2 = 26,5 %. 

Industri air kemasan berpengaruh terhadap aktifitas wisata seperti atraksi 

karena dengan adanya air kemasan ini bisa menambah daya tarik wisatawan 

untuk sekaligus berkunjung kewisata tapi juga bisa mengahalangi wisatawan 

menuju area kuliner makan diakibatkan jalanannya yang sempit.  

6. Aksesibilitas  

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Tabel berikut menunjukkan hasil yang diperoleh dari nilai konstanta (a) 

4,786. Dan nilai industri air kemasan (koefisien regresi dari hasil ini adalah 

0,533, yang dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi: 

Y = a + bX 

Y = 4,786+ 0,533 

 Hasil persamaan di atas dapat diterjemahkan menjadi konstanta 4,786 X 

koefisien regresi 0,533, menunjukkan peningkatan nilai industri air kemasan 

sebesar 1% akan meningkatkan aksesibilitas sebesar 0,533. Koefisien regresi 
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tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah penngaruh 

industri air kemasan  terhadap aksesibilitas adalah positif. Berdasarkan nilai 

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

disimpulakn bahwa variabel industri air kemasan berpengaruh terhadap variabel 

aksesibilitas. 

Tabel 20 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Cofficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 4.786 .575  8.321 .000 

Industri 

Air 

Kemasan  

.533 .089 .523 6.005 .000 

a. Dependent Variable: Aksesibilitas 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan industri air kemasan 

terhadap aksesibilitas, dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan 

koefisien determinasi (KD) 

Tabel 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

    Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021 

Dari tabel diatas di ketahui nilai koefisien R 0,523 yang berarti hubungan 

antara variabel industri air kemasan dengan aksesibilitas sebesar 0,523. Dalam 

Model Summary 

Model  R R 

Square  

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .523a .273 .265 .688 

a. Predictors: (Constant), Industri Air Kemasan 



 
68 

 
 

 
 

penelitian ini peneliti mengambil nilai dari koefisien determinasi Adjusted R 

Square. 

Nilai koefisien R2 (Adjusted R Square)  0,265 hasil ini menunjukkan bahwa 

26,5% variabel aksesibilitas dapat dijelaskan oleh variabel independen 

ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai 

positif. Kontribusi yang disumbangkan keberadaan industri (X) terhadap 

aksesibilitas (Y5) adalah koefisien determinasi R2 = 26,5%.  

Keberadaan industri air kemasan mempengaruhi aktifitas wisata karena 

adanya air kemasan sehingga ada aktivitas pengangkutan yang dapat merusak 

jalan sehingga memerlukan aksesibilitas kawasan wisata. 

7. Tingkat Kerusakan Lingkungan 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Nilai konstanta yang dihasilkan (a) adalah 6,240. Nilai industri air kemasan 

(dengan koefisien regresi) dari hasil ini adalah 0,529, yang dapat dimasukkan 

ke dalam persamaan regresi berikut:  

Y = a + bX 

Y = 6,240+ 0,529 

 Hasil persamaan di atas dapat diubah menjadi konstanta 6,240 koefisien 

regresi X sebesar 0,529 yang menunjukkan bahwa nilai industri air kemasan 

meningkat sebesar 1% dan tingkat kerusakan lingkungan akan meningkat 

sebesar 0,529. Koefisien regresinya bernilai positif dan dapat dikatakan 

pengaruh industri terhadap tingkat kerusakan lingkungan adalah positif. 

Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel sebelumnya yaitu 0,000 
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< 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel industri air kemasan 

berpengaruh terhadap variabel tingkat kerusakan lingkungan. 

Tabel 22 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan industri terhadap tingkat 

kerusakan lingkungan, dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan 

koefisien determinasi (KD). 

Tabel 23 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

     

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021 

Tabel diatas di ketahui nilai koefisien R 0,414 yang berarti hubungan antara 

variabel industri air kemasan dangan tingkat kerusakan lingkungan sebesar 

0,414. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai koefisien determinasi 

yang disesuaikan dengan R-squared.  

Nilai koefisien R2 (adjusted R squared) adalah 0,163. Hasil ini 

Coefficientsa 

Model43e Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 6.240 1.123  5.554 .000 

Industri 

Air 

Kemasan  

.529 .119 .414 4.457 .000 

a. Dependent Variable: Tingkat Kerusakan Lingkungan 

Model Summary 

Model  R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .414a .171 .163 .919 

a. Predictors: (Constant), Industri Air Kemasan 
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menunjukkan bahwa 16,3% variabel tingkat kerusakan lingkungan dapat 

dijelaskan oleh variabel terikat yang ditambahkan ke dalam model. Bahkan nilai 

R2 yang bernilai positif. Kontribusi yang disumbangkan keberadaan industri (X) 

terhadap tingkat kerusakan lingkungan (Y6) adalah koefisien determinasi R2 = 

16,3%. 

Adanya Industri air kemasan ini berpengaruh terhadap tingkat kerusakan 

lingkungan dilihat dari kualitas air permandian yang semakin berkurang tetapi 

terdapat juga pengaruh positif karena limbah industri tersebut dijual kembali 

sehingga tidak berdampak pada lingkungan. 

Berdasarkan tabel 24, di bawah ini dijelaskan dari hasil perhitungan data 

dari ke enam variabel diperoleh  bahwa industri berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah pengunjung, prasarana wisata, aksesibilitas, atraksi wisata serta tingkat 

kerusakan lingkungan, namun terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas wisata diantaranya sarana wisata. 

 Tabel 24 Rekapitulasi Pengaruh Keberadaan Industri  Terhadap Aktivitas 
Wisata Permandian Alam Waetuwo  

No. Variabel Nilai Keterangan 

1 Jumlah pengunjung (Y1) 0,000 < 0,05 
Berpengaruh 

signifikan 

2 Sarana wisata (Y2) 0,344 > 0,05 Tidak berpengaruh 

3 Prasarana wisata (Y3) 0,000 < 0,05 
Berpengaruh 

Signifikan 

4 Atraksi (Y4) 0,000 < 0,05 
Berpengaruh 

Signifikan 

5 Aksesibilitas (Y5) 0,000 < 0,05 
Berpengaruh 

Signifikan 

6 
Tingkat kerusakan 

lingkungan (Y6) 
0,000 < 0,05 

Berpengaruh 

Signifikan 
  Sumber: Hasil Pengelolahan Data Primer, 2021 
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F. Integrasi Keislaman Terhadap Penelitian 

Dalam Al-Qur'an, kepariwisataan diartikan bahwa perjalanan sebagai 

perintah dan kondisi yang diperlukan untuk memahami dan belajar dari pengalaman 

I`tibar atau dari pengamatan Tuhan yang menciptakan alam semesta, seperti dalam 

Q.S al-Mulk /15:67 adalah sebagai berikut: 

ۡۡلَِّذيٱۡه وَۡ ۡلَك م  ضَۡٱَجعََل َر  ش واْۡٱذَل وٗٗلۡفَۡۡۡل  فِيَۡمنَاِكبَِهاَۡوك ل واْۡۡم 

قِهِۡ ز  ِهۡۡۡۦ ِمنۡر ِ  ٢١ۡۡلنُّش ورۡ ٱَوإِلَي 

Terjemahnya:  

 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebagaimana dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.   

 

Ayat diatas jika dikaitkan tentang wisata pada bagian sebelumnya, 

masyarakat didorong untuk melakukan perjalanan untuk melihat, menikmati, 

mempelajari atau memanfaatkan segala sesuatu yang ada di negeri ini hal ini yang 

merupakan bagian dari perjalanan, dan salah satunya adalah wisata permandian 

alam waetuwo secara signifikan mengalami perkembangan termasuk jumlah 

kunjungan meningkat tiap tahunnya, dan penambahan sarana prasarana pertahun, 

serta atraksi wisata dan memerlukan aksesibilitas. Aktivitas wisata itu sendiri 

memberikan banyak manfaat dan pelajaran bagi kita, perjalanan dapat pula 

meningkatkan kesehatan dan mengurangi stress sehingga memungkinkan untuk 

beribadah lebih baik. Hubungannya terhadap aktifitas wisata terutama pada 

wisatawan ditegaskan bahwa sebagai tuan rumah harus memberikan keramah 

tamahan kepada wisatawan sehingga jumlah pengunjung semakin meningkat oleh 

karena itu ada antusias masyarakat untuk penambahan berbagai sarana prasarana 
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serta perbaikan aksesibilitas sehingga daya tarik wisata permandian ini tetap 

diminati untuk dikunjungi wisatawan. 

Dalam melakukan perjalanan harus menjaga kelesatarian alam agar dapat di 

nikmati generasi mendatang dalam hal ini harus menghindari adanya tingkat 

kerusakan lingkungan dari keberadaan industri yang memanfaatkan sumber daya 

air sehingga kualitas air terkuras serta kebisingan saat beroperasi dan hal lain yang 

dapat berdampak pada lingkungan dikawasan wisata sehingga dapat mengganggu 

dan menghalangi pemandangan objek. Sebagaimana Allah swt melarang 

melakukan pengrusakan dimuka bumi seperti dalam Q.S al- Araf /7:56 adalah 

sebagai berikut: 

َوالَ تُْفِسُدواْ فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحَها َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِنَّ َرْحَمَت 

َن اْلُمْحِسنِين  اللِّه قَِريٌب ّمِ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan 

baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 

rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.  

Menurut Shihab (2010), dalam tafsir al-quran al-Misbah, dijelaskan bahwa 

pengrusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas, Oleh karena itu, ayat 

ini melanjutkan persyaratan dari ayat sebelumnya, yang menyatakan bahwa setelah 

Allah dan dan janganlah berbuat kerusakam dibumi setelah perbaikannya dilakukan 

oleh Allah berdoa dan beribadahlah kepadanya. Dalam keadaan takut, kamu lebih 

khusyuk dan lebih terdorong menaatinya dan dalam keadaan penuh harapan 

terhadap anugrahnya, termasuk pengabulan doa kamu. Sesungguhnya rahmat Allah 

sangat dekat dengan almussinin, yaitu kepada orang-orang yang berbuat baik. 
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Keberadaan industri ini sangat memengaruhi aktivitas wisata disebabkan 

munculnya air kemasan sehingga ada moda pengangkutan yang memicu 

menurunnya fungsi jaringan jalan yang menjadi akses ke objek wisata, dengan 

memanfaatkan potensi wisata dan sumber daya air yang ada dengan tetap 

melibatkab Allah swt dalam setiap usahanya namun keberadaan air kemasan ini 

pula sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan 

kunjungan, sarana prasarana, atraksi wisata otomatis ada pemasukan bagi 

pengelolaan wisata. Alam raya diciptakan Allah swt, dalam keadaan yang harmonis 

serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah swt menjadikannya baik, serta 

memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya, salah satu bentuk 

perbaikan yang dilakukan Allah swt adalah mengutus para nabi untuk meluruskan 

serta memperbaiki kehidupan yang kacau pada masyarakat. Oleh karena itu sebagai 

manusia harus bersungguh sungguh dalam melakukan dan mengingat kembali 

bahwa Allah swt sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan sebagai 

manusia biasa yang tiada daya dan upaya tentunya selalu memanfaatkan mengenai 

keberadaan industri ini sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran 

lingkungan. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa tugas umat manusia di muka bumi adalah 

menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan agar tidak musnah 

sehingga menimbulkan kerugian bagi seluruh makhluk yang ada di bumi, karena 

tugas ini bersifat lestari dan berkelanjutan. mulai dari pengelolaan, perawatan, 

pemanfaatan dan pelestarian. Seluruh tugas itu terus menerus diarahkan untuk 

kemaslahatan umat. Untuk wisata permandian alam Waetuwo diharapkan kepada 
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pengunjung tetap menjaga kondisi lingkungan serta tidak merusak fasilitas yang 

telah di sediakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perkembangan kegiatan wisata secara signifikan mengalami 

peningkatan salah satunya jumlah pengunjung tiap tahunnya yang bertambah 

dari tahun 2016-2020 tertinggi ditahun 2019 dengan jumlah pengunjung 16.774 

orang dan terendah ditahun 2016 yaitu 8.455 orang. serta penambahan sarana 

prasarana dari tahun 2016 sampai 2020 terbanyak di tahun 2019  jumlah yang 

terbangun sangat meningkat serta pembuatan lukisan di tembok kawasan kolam 

renang sebagai spot foto sehingga lebih menarik pengunjung untuk berwisata 

sedangkan dari segi perkembangan industri yaitu mengalami perubahan industri 

air kemasan yang berkembang pesat dilihat dari penambahan jumlah sarana, 

jangkauan kegiatan, jumlah tenaga kerja penambahan luas bangunan serta 

pembukaan cabang industri baru yang memanfaatkan sumber mata air 

Waetuwo juga yang terletak dikawasan wisata permandian alam Waetuwo. 

Namun dalam pengembangan wisata permandian alam Waetuwo masih sangat 

kurangnya pengelola destinasi wisata yang dapat mengarahkan warga lokal 

dalam penanganan destinasi guna mendukung kegiatan wisata yang ada 

disekitar kawasan tersebut.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara keberadaan industri air kemasan terhadap aktivitas wisata 

permandian alam Waetuwo diantaranya jumlah pengunjung, prasarana wisata, 

atraksi, dan aksesibilitas, dan tingkat kerusakan lingkungan adapun yang tidak 
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berpengaruh dengan keberadaan industri air kemasan diantaranya sarana 

wisata. 

B. Saran  

1. Sebagai bahan masukan peneliti selanjutnya yang bisa digunakan 

sebaagi acuan referensi untuk pendalaman ilmu pengetahuan dapat 

melakukan penelitian pada objek yang sama dan dan menemukan 

masalah yang berbeda untuk mengantisipasi pengaruh yang ditimbulkan 

disekitar kawasan permandian alam Waetuwo.  

2. Untuk pemerintah setempat, diharapkan adanya kerjasama antar lintas 

sektoral baik pihak pengusaha pemerintah, pengusaha, investor, dan 

masyarakat setempat dalam peningkatan potensi wisata. 
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LAMPIRAN 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Keberadaan Industri Air Kemasan Terhadap 

Aktivitas Wisata Permandian Alam Waetuwo Desa 

Waetuwo Kabupaten Bone. 

 

Identifikasi Responden  

Nama Responden  :    

Jenis Kelamin  : (a) Laki-laki    (b) Perempuan 

Umur  : Tahun 

Pekerjaan  :   

Alamat / Asal :  

  

A. Variabel Jumlah pengunjung 

1. Menurut anda, apakah keberadaan industri air kemasan berpengaruh 

terhadap jumlah pengunjung wisata permandian Alam Waetuwo ? 

a. Ya 

b. Tidak  

2. Apabila berpengaruh, seberapa besar pengaruh keberadaan industri 

terhadap jumlah pengunjung wisata permandian alam waetuwo? 

a. Sangat berpengaruh 

b. Berpengaruh 

c. Cukup berpengaruh  

d. Tidak berpengaruh 

3. Bagaimana pendapat anda, tentang pelayanan pengelola objek wisata 

terhadap pengunjung ? 

a. Sangat memuaskan  

b. Memuaskan  

c. Cukup memuaskan  

d. Tidak memuaskan 
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B. Variabel Sarana Wisata 

4. Apakah ketersediaan sarana di kawasan wisata permandian alam waetuwo 

sudah terpenuhi dengan baik ? 

a. Ya 

b. Tidak  

Jika belum, apa saja yang sarana yang perlu disediakan untuk menunjang 

aktivitas wisata permandian alam waetuwo 

5. Bagaimana kondisi sarana dikawasan wisata permandian waetuwo? 

a. Sangat Baik 

b. baik 

c. kurang baik 

d. Tidak terawatt  

6. Menurut Anda jika perlu penambahan sarana, jenis sarana apa yang perlu 

disediakan dikawasan permandian alam guna mendukung wisata tersebut ? 

a. Tempat perdagangan  

b. Gazebo 

c. Kamar mandi 

d. Lainnya  

C. Variabel Prasarana Wisata 

7. Apakah ketersediaan prasarana di kawasan wisata permandian alam 

waetuwo sudah terpenuhi dengan baik ? 

a. Sudah terpenuhi 

b. Terpenuhi  

c. Kurang terpenuhi 

d. Tidak terpenuhi  

8. Apakah prasarana di kawasan waetuwo beroperasi dengan baik ? 

a. Sudah beroperasi 

b. Beroperasi  

c. Kurang beroperasi  

d. Tidak beroperasi 
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9. Menurut anda, Apakah fasilitas prasarana yang terdapat pada wisata 

Permandian alam waetuwo sudah memadai ?  

a. Sudah memadai 

b. Memadai  

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai  

D. Atraksi  

10. Apakah tersedia (wahana) bagi pengunjung wisata waetuwo? 

a. Sangat tersedia 

b. Tersedia 

c. kurang tersedia  

d. Tidak tersedia  

11. Apabila tersedia, apakah atraksi diminati oleh pengunjung wisata waetuwo? 

a. Sangat diminati 

b. Diminati 

c. Kurang diminati 

d. Tidak diminati 

12. Bagaimana antusias masyarakat maupun pengunjung terhadap atraksi 

wisata permandian alam Waetuwo? 

a. Baik  

b. Cukup  

c. Kurang 

d. Lainnya  

E. Tingkat kerusakan lingkungan 

13. Bagaimana kualitas air permandian alam Waetuwo dengan keberadaan 

industri air kemasan? 

a. Meningkat  

b. Tetap 

c. Menurun  

d. Sangat menurun 
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14. Apakah ada dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan terkait 

keberadaan industri air kemasan terhadap permandian alam waetuwo? 

a. Sangat berdampak 

b. Berdampak 

c. Kurang berdampak 

d. Tidak berdampak 

15. Apakah dengan keberadaan industri air kemasan berpengaruh terhadap 

tingkat kerusakan lingkungan di kawasan wisata permandian? 

a. Sangat berpengaruh  

b. Cukup berpengaruh  

c. Berpengaruh  

d. Kurang berpengaruh 

F. Variabel Aksesibilitas 

16. Bagaimana kondisi jalan menuju kawasan wisata permandian alam 

waetuwo? 

a. Sangat mendukung 

b. Mendukung 

c. Kurang mendukung  

d. Tidak mendukung 

 

17. Apakah lokasi wisata mudah untuk diakses kendaraan ? 

a. Sangat mudah  

b. Mudah  

c. Kurang  

d. Tidak mudah  

18. Apakah terdapat kendala dalam mengakses lokasi wisata permandian alam 

Waetuwo ? 

a. Sangat terkendala 

b. Terkendala 

c. Kurang terkendala 

d. Tidak ada kendala 
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G. Variabel Industri 

19. Adakah pengaruh dengan terbangunnya industri terhadap aktivitas wisata 

permandian alam, misalnya gaya hidup ? 

a. Ya  

b. Tidak  

20. Bagaimana kondisi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar saat ini 

setelah adanya pembangunan industri di Desa Waetuwo ? 

a. Sangat baik  

b. Baik  

c. Cukup baik  

d. Kurang baik 

21. Bagaimana partisipasi masyarakat setempat dengan adanya industri tersebut 

terhadap wisata permandian alam Waetuwo ? 

a. Sangat mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaannya 

b. Mendukung dan tidak ikut serta dalam pengelolaannya 

c. Tidak mendukung dengan adanya industri serta aktivitas wisata  

d. Masyarakat acuh tak acuh dengan adanya industri  dikawasan tersebut 
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Tabel 1. Data Responden hasil penelitian 
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