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ABSTRAKS 

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi paling penting karena 

pariwisata dapat memberikan dampak kemajuan perekonomian masyarakat 

disekitar kawasan industri pariwisata maupun perekonomian yang lebih luas 

seperti kemajuan kota bahkan suatu negara. Kota Batu merupakan kawasan yang 

memiliki keunggulan dari segi pariwisasta, potensi tersebut memberi peluang bagi 

pengembang bisnis industri pariwisata salah satunya dari sektor agrowisata. 

Namun dalam pengembangan industri pariwisata berbasis agrowisata 

diperlukannya investasi yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan 

pengunjung agar industri pertanian dan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan 

diminati pengunjung. Pengembangan pariwisata harus memenuhi tiga kriteria 

yaitu sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dilakukan di objek wisata 

tersebut dan sesuatu yang dapat di beli untuk dibawa pulang sebagai cinderamata 

pengunjung. Dengan adanya faktor yang mempengaruhi motivasi pengunjung 

datang maka perlu diketahui bahwa motivasi pengunjung memiliki empat macam 

motivasi yaitu physical motivation, cultural motivation, interpersonal motivation 

atau social motivation dan fantasy motivation. 

Penelitian ini membahas tentang motivasi pengunjung di Kusuma 

Agrowisata kota Batu. Pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang didapat 

beruapa kata – kata atau informasi tertulis maupun lisan dari proses observasi, 

wawancara dan penggunaan bahan dokumen dari orang orang yang diamati. 

Sedangkan deskriptif merupakan terhadap dimana penelitian akan menjelaskan 

dari setiap jawaban yang diberikan oleh informan. Informan kunci yang dituju 

ialah Direktur Sales & Marketing dan pengunjung sebagai responden. 

Adapun hasil pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

physical motivation, interpersonal motivation, fantasy motivation merupakan 

motivasi yang ditemukan, sedangkan cultural motivation tidak dapat ditemui 

karena Kusuma Agrowisata merupakan kawasan industri dan tidak memiliki 

aspek budaya maupun sejarah di kawasan tersebut. Adanya motivasi tersebut juga 

sangat dipengaruhi oleh fasilitas – fasilitas maupun atraksi yang dimiliki Kusuma 

Agrowisata guna memenuhi segala kebutuhan pengunjung dalam mencapai  

keinginannya. 
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