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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang 
berlimpah, diantaranya adalah panorama dan keindahan alam serta beraneka ragam 
budaya dari setiap daerah, sehingga berpotensi untuk menarik wisatawan baik dari 
luar negeri maupun dari dalam negeri. Jawa Timur salah satunya, merupakan daerah 
yang memiliki keidahan alam dan beragam kesenian, sehingga sektor pariwisata di 
Jawa Timur dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan 
daearah Jawa Timur, perkembangan wisatawan nusantara (wisnus) maupun 
mancanegara (wisman) ke Jawa Timurpun terus meningkat dari waktu ke waktu, 
sekalipun terjadi fluktuasi dalam hal pertumbuhannya. Jenis obyek wisata di Jawa 
Timur dibagi menjadi obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata 
minat khusus. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana perkembangan 
obyek wisata di Jawa Timur periode 1992-2002 dan bagaimana pengaruhnya 
terhadap pembangunan di Jawa Timur?". Dimana tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana perkembangan obyek wisata di Jawa Timur periode 
1992-2002 dan pengaruhnya terhadap pembangunan di Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penjelasan sesuatu 
yang tengah berlangsung dan dibandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria 
yang telah ditentukan. Untuk menganalisis variabel jenis obyek wisata yang terdapat 
di Jawa Timur dan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ke 
obyek wisata di Jawa Timur digunakan trend dan statistik chi-square. 

Perkembangan pariwisata dari tahun ] 992 - 2002 selalu meningkat 
pertahunnya, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan baik 
dari luar negeri maupun dari dalam negeri, meskipun pada tahun 1997 dan tahun 
1998 mengalami penurunan dikarenakan adanya krisis moneter yang melanda 
Indonesia dan Asia. Pernyataan tersebut juga dibuktikan dengan hasil trend yang 
menunjukkan grafik yang terus meningkat dari tahun 1992 sampai 2002 dan chi 
square yang menunjukkan angka 1170509,04 dimana nilai tersebut menunjukkan 
bahwa bahwa jenis obyek wisata memiliki hubungan dengan kunjungan wisatawan ke 
obyek wisata di Jawa Timur selama periode 1992-2002. 

Dengan semakin meningkatnya perkembangan pariwisata di Jawa Timur, 
maka sektor pariwisata di Jawa Timur dapat memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan di Jawa Timur dalam segala bidang, salah satunya pendapatan daerah 
Jawa Timur. 
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