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ABSTRAK 

Lanjut usia merupakan periode akhir dari rentang kehidupan manusia. 

Problematika yang dihadapi orang-orang yang telah lanjut usia sangat khas. Mereka 

mengalami penurunan kondisi fisik dan juga masalah psikologis. Namun, lansia 

dala menjalani masa-masanya dapat tetap produktif dan berguna bagi orang lain. 

Salah satu hal produktif yang dapat dilakukan lansia adalah berwisata. Berwisata 

secara tidak langsung memberikan pengaruh signifikan bagi lansia, dimana semkin 

bahagia lansia dipercaya akan membuat mereka semakin sehat. Hal ini pada 

akhirnya akan berdampak pada menungkatkan kesempatan hidup lansia. Segmen 

pasar wisatawan lansia dianggap segmen pasar yang cukup baik dan merupakan 

segmen pasar potensial dimasa mendatang. Potensi wsiatawan lanjut usia 

merupakan hal penting karena sesuai dengan prospek pengembangan pariwisata 

dengan kecenderungan global. Preferensi wisatawan, termasuk wisatawan lansia 

bersifat dinamis pada pemilihan sebuah destinasi termasuk atas atribut destinasi 

pariwisata. Penelitian ini bertujuan unutuk mengetahui preferensi obyek wisata 

pilihan lansia di Kelurahan Pekauman. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena 

pengumpulan data, penafsiaran data dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini 

adalah berupa angka berupa penjelasan dan penggambaran dari angka-angka 

tersebut dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

menggunakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Penentuan sampling yang digunakan oleh peneliti menggunkan kuisioner 

untuk wawancara terhadap lansia. Peneliti menentukan sampling yaitu lansia di 

Kelurahan Pekauman Sidoarjo dan mengambil sampel sebanyak 100 responden 

lansia. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan jenis wisata yang dipilih lansia di 

Kelurahan Pekauman Sidoarjo adalah wisata alam karena memiliki udara bersih 

dan sejuk serta pemandangannya yang indah. Jenis wisata yang dipilih juga 

dikaitkan dengan daya tarik, kegiatan yang dilakukan, fasilitas pendukung, 

aksesibilitas dan pengelolaan yang dipilih. Daya tarik yang dipilih oleh lansia di 

Kelurahan Pekauman adalah sesuatu yang dapat dilihat di obyek wisata seperti 

pemandangan alam. Untuk kegiatan yang dilakukan di obyek wisata yang dipilih 

adalah bersantai/piknik mengingat kondisi tubuh mereka yang menurun. 

Sedangkan untuk fasilitas pendukung yang dipilih adalah pelayanan informasi 

untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas-fasilitas dan kebutuhan selama di 

obyek wisata. Untuk aksesibilitas yang dipilih yaitu kondisi jalan dan lalu lintas 

yang baik agar memberikan kenyamanan saat di dalam kendaraan. Dan untuk 

pengelolaan yang dipilih adalah kegiatan yang dilakukan lansia di obyek wisata 

sebagai hal yang harus diketahui pihak pengelola, kareana jika pihak pengelola 

mengetahui maka akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan lansia di obyek 

wisata.  
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