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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lanjut usia merupakan periode akhir dari rentang kehidupan manusia. 

Menghadapi periode ini sebagian lansia melewati hidupnya bersama keluarga, 

ada juga yang hidup sendiri karena pasangan hidup mereka sudah meninggal 

atau juga tidak punya sanak saudara sama sekali. Melewati masa ini, lansia 

memiliki kesempatan untuk berkembang mencapai pribadi yang lebih matang. 

Lansia masih dapat mengembangkan diri dan berkreasi sesuai dengan minat 

mereka. Lansia dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk diri mereka sendiri 

dan orang lain. 

Problematika yang dihadapi orang-orang yang telah lanjut usia sangat 

khas. Mereka mengalami penurunan kondisi fisik dan juga masalah psikologis. 

Pada usia lanjut, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga 

menjaga agar kondisi mentalnya dapat menghadapi perubahan yang mereka 

alami. Masyarakat sekarang ini menganggap bahwa lansia itu hanya dapat 

berada dalam rumah, menikmati hari-harinya dengan hanya bersantai saja 

tanpa melakukan aktifitas apapun padahal disisi lain kita dapat menemukan 

fenomena-fenomena dimana lansia dalam menjalani masa-masanya dapat tetap 

produktif dan berguna bagi orang lain. 

Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa dimana para lansia 

merasakan penurunan-penurunan yang terjadi pada dirinya baik secara fisik
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 dan psikologis. Sebagian lansia masih memandang usia tua dengan sikap yang 

menunjukkan keputusasaan, pasif, lemah dan tergantung dengan sanak 

saudara. Lansia tersebut kurang berusaha untuk mengembangkan diri sehingga 

lansia semakin cepat mengalami kemunduran baik jasmani maupun mental. 

Disisi lain pandangan ini tidak berarti bahwa kelompok lansia adalah kelompok 

orang yang homogen. Para lansia menjalani dan memaknai usia lanjut dengan 

cara yang berbeda-beda. Ada orang lanjut usia yang mampu melihat arti 

penting usia tua dalam konteks eksistensi manusia, yaitu sebagai masa hidup 

yang memberi lansia kesempatan-kesempatan untuk tumbuh berkembang dan 

memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu atau berarti untuk orang lain. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Saat ini Indonesia 

memasuki era penduduk berstruktur lansia  (aging structured population) 

karena berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional pada Badan Pusat Statistik 

(BPS) jumlah lansia pada tahun 2017 mencapai 23,4 juta jiwa atau sekitar 

8,97% dari total penduduk Indonesia. 

Presentase lansia di Indonesia juga semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2018, terdapat 9,27% atau sekitar 24,49 juta lansia dari 

seluruh penduduk. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 

terdapat 8.97% atau sekitar 23,4 juta lansia di Indonesia. Kenaikan ini 

diperkirakan akan terus terjadi untuk beberapa tahun ke depan, walaupun 

jumlah serta komposisi penduduk sebenarnya sangat dinamis dan tergantung 
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pada tiga proses demografi yang tidak dapat diprediksi secara pasti yaitu 

kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan ini juga tentu akan berdampak 

pada pergeseran struktur umur penduduk dan akan mempengaruhi berbagai lini 

kehidupan negara. 

Tabel 1  

Presentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur di Indonesia 2018 

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk lansia di Indonesia pada 

tahun 2018 mencapai 24 juta jiwa atau sekitar 9,27% dari jumlah penduduk 

Indonesia. Penduduk lanjut usia menurut jenis kelamin, memperlihatkan 

perbedaan penduduk lansia dengan jenis kelamin perempuan lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki. Dari tabel terlihat bahwa penduduk lanjut usia 

perempuan presentasenya lebih banyak yaitu 9,77% dibandingkan penduduk 

lanjut usia laki-laki yang presentasenya 8,78%. 

Pemerintah Indonesia menganggap wisatawan lansia adalah pangsa 

pasar yang cukup penting karena beberapa alasan, diantaranya adalah ilmu 

Karakteristik 

Kelompok Umur 

Pra 

Lansia 

(45-59) 

Lansia 

Muda 

(60-69) 

Lansia 

Madya 

(70-79) 

Lansia 

Tua 

(80+) 

Lansia 

(60+) 

Tipe Daerah      

Perkotaan 16,88 5,61 2,43 0,71 8,75 

Perdesaan 16,95 6,19 2,78 0,93 9,90 

Jenis 

Kelamin 
     

Laki-Laki 16,81 5,83 2,33 0,62 8,78 

Perempuan 17,01 5,93 2,84 1,00 9,77 

Total 16,91 5,88 2,59 0,81 9,27 
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pengetahuan kesehatan yang berkembang pesat menjadikan semakin besar 

peluang hidup lebih lama bagi para lansia dan menyebabkan jumlah kaum ini 

bertambah besar. Sebab lainnya adanya tunjangan penghasilan dari sistem 

pensiun yang baik akan dapat menyebabkan kelompok usia ini memiliki daya 

beli yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang lebih muda. Seorang 

lansia biasa dikenal dengan istilah DINKS (Double Income No Kids) dan pada 

fase usia ini, pola berwisata biasanya dilakukan dalam waktu panjang karena 

waktu luang yang dimilikinya cukup panjang. (Jurnal : Preferensi Wisatawan 

Senior Terhadap Pemilihan Aktivitas Wisata Pada Sebuah Destinasi) 

Segmen pasar wisatawan lansia dianggap segmen pasar yang cukup 

baik dan merupakan segmen pasar potensial dimasa mendatang. Potensi 

wisatawan lanjut usia merupakan hal yang penting karena sesuai dengan 

prospek pengembangan pariwisata dengan kecenderungan global. Saat ini, di 

negara barat, misalnya di Amerika Serikat, kelompok lansia merupakan potensi 

besar untuk industri pariwisata karena mereka mempunyai dua hal penting, 

yaitu uang dan waktu. 

Berwisata secara tidak langsung memberikan pengaruh signifikan bagi 

lansia, di mana semakin bahagia lansia dipercaya akan membuat mereka 

semakin sehat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatkan 

kesempatan hidup lansia. Berwisata lansia kini mendapat dukungan 

pemerintah. Dukungan ini bukan hanya berupa upaya menaikkan dana pensiun, 

namun juga membangun infrastruktur kota dan tempat tempat wisata yang 

lebih ramah lansia. Selain itu dukungan dari keluarga juga ikut berperan.  
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Waktu libur yang panjang yang diberikan pemerintah menjadi jembatan bagi 

anak-anak untuk mengunjungi orang tua dan mengajak mereka berwisata. 

Pengembangan pariwisata untuk lansia tidak hanya mendatangkan 

devisa bagi kota yang dituju, tetapi juga membatu stabilitas sosial dan 

meningkatkan kualitas hidup para lansia. Para lansia membutuhkan kegiatan 

yang dapat meningkatkan, memperbaiki, dan menjaga kondisi kesehatan 

mereka. Kesehatan yang dimaksud mencakup kesehatan fisik dan 

mental/psikologis. Oleh karena itu, perjalanan wisata yang dilakukan lansia 

umumnya bermotif untuk meningkatkan kesehatan mereka. 

Pada jurnal berjudul Preferensi Wisatawan Senior Terhadap Pemilihan 

Aktivitas Wisata Pada Sebuah Destinasi, ditemukan bahwa wisatawan lansia 

lebih menyukai tujuan wisata ke daerah pedesaan atau countryside, dan 

dikatakan bahwa industri pariwisata jangan sampai mengabaikan potensi 

wisatawan lansia ini di masa yang akan datang karena dari tahun ke tahun 

jumlah penduduk lansia semakin meningkat dan berarti akan terjadi 

peningkatan pada segmen pasar ini di masa yang akan datang. 

Pada penelitian yang dilakukan Wei dan Milman tahun 2002, mencatat 

bahwa aktivitas paling popular yang dilakukan wisatawan lansia pada saat 

mereka berwisata adalah melakukan perjalanan wisata berkeliling kota, 

mengunjungi tempat-tempat bersejarah, makan-makan di restoran, dan 

berbelanja. Sementara kegiatan yang kurang diminati oleh kaum lansia adalah 

berburu dan memancing, olahraga air dan berjemur di pantai, kemping dan 

mendaki. 
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Penelitian yang dilakukan oleh otoritas pariwisata Quensland Australia 

tahun 2002, menemukan bahwa sementara jenis aktivitas yang popular 

dilakukan oleh wisatawan lansia selama mereka berlibur berhubungan dengan 

aktivitas yang membangkitkan nostalgia mereka, melakukan interaksi sosial 

dengan sesama kaum lansia, belajar tentang sesuatu, rekreasi, petualangan, 

menemukan tempat baru dan melakukan sesuatu yang melibatkan fisik dan 

mental. Kegiatan interaksi sosial untuk mencari tempat baru merupakan 

kegiatan yang sangat berharga bagi kaum lansia. 

Sementara pada penelitian yang dilakukan Hyra Annisa pada 2012, 

menyebutkan bahwa kegiatan yang umumnya dilakukan lansia saat berekreasi 

adalah berolahraga, berbelanja dan bersosialisasi. Lansia dapat berekreasi 

sendiri atau hanya bersama dengan pasangan, bersama teman-teman dan 

bersama keluarga besar. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pilihan tempat 

rekreasi dan kegiatan yang dilakukan di tempat rekreasi tersebut. 

Preferensi wisatawan, termasuk wisatawan lansia bersifat dinamis dan 

cenderung mengharapkan kualitas yang lebih tinggi terhadap sebuah destinasi 

termasuk atas atribut destinasi pariwisata. Mengetahui lebih mendalam tentang 

preferensi wisatawan lansia berlibur ke sebuah destinasi wisata akan dapat 

dijadikan pertimbangan untuk kemajuan destinasi pariwisata khususnya yang 

berhubungan dengan segmen pasar wisatawan lansia. Selain itu, juga dapat 

mengetahui kesiapan destinasi pariwisata untuk dapat menyambut segmentasi 

wisatawan lansia. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disusun 

permasalahan yang dikaji sebagai berikut : 

1. Bagaimana preferensi obyek wisata pilihan lansia di 

Kelurahan Pekauman Sidoarjo ? 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian mengenai “Preferensi 

Obyek Wisata Pilihan Lansia di Kelurahan Pekauman Sidoarjo” 

adalah ingin mengetahui preferensi obyek wisata pilihan lansia di 

Kelurahan Pekauman Sidoarjo. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Secara umum penelitian ini dapat mengembangkan 

pendapat serta pikiran penulis mengenai preferensi obyek 

wisata pilihan lansia di Kelurahan Pekauman.` 

b. Penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis dalam 

dunia pariwisata khususnya preferensi obyek wisata. 
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2. Bagi D3 Kepariwisataan/Bina Wisata 

a. Dapat menambah informasi yang dibutuhkan khususnya 

bagi mahasiswa D3 Kepariwisataan/Bina Wisata sebagai 

bahan referensi. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

pembendaharaan perpustakaan yang telah ada. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Dapat memberikan informasi dan gambaran lansia di 

Kelurahan Pekauman tentang preferensi obyek wisata. 

b. Membantu lansia di Kelurahan Pekauman dalam memilih 

obyek wisata. 

4. Bagi Obyek Penelitian 

a. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan 

kegiatan berwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan. 

b. Dapat menambah informasi mengenai obyek wisata yang 

sesuai dengan preferensi lansia. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Ada beberapa konsep yang dijelaskan untuk mendapatkan gambaran ruang 

lingkup penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu lansia di Kelurahan 

Pekauman Sidoarjo. Dalam penelitian yang telah dibuat, peneliti memiliki 

permasalahan dan solusi yang dapat diselesaikan melalui kerangka pemikiran di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 

Kerangka Pemikiran  

Lansia di Kelurahan Pekauman Sidoarjo 

Preferensi Obyek Wisata 

Aksesibilitas Pengelolaan Daya Tarik Fasilitas Pendukung 

Aktivitas Lansia di Obyek Wisata 
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1.4.1 Lansia 

Lansia merupakan dua kesatuan fakta sosial dan biologi. Sebagai 

suatu fakta sosial, lansia merupakan suatu proses penarikan diri seseorang 

dari berbagai status dalam suatu struktur masyarakat. Secara fisik 

pertambahan usia dapat berarti semakin melemahnya manusia secara fisik 

dan kesehatan (Prayitno, 2000). 

Usia lanjut adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu 

proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Usia 

lanjut merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh 

setiap individu yang mencapai usia lanjut dan merupakan kenyataan yang 

tidak dapat dihindari (Notoatdmodjo, 2007). 

Sedangkan untuk batasan usia pada lansia telah diatur pada Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasa1 ayat 2, tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia yang berbunyi “Lanjut Usia adalah seseorang 

yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas”. 

Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah seorang 

yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok 

umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase 

kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu 

proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan. 

Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan 

tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan 

semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat 
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menyebabkan kematian. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia 

sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan serta 

sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada 

kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan 

berpengaruh pada activity of daily living (Fatimah, 2010). 

1.4.2 Preferensi 

Preferensi adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh para konsumen  

atas produk-produk yang dikonsumsi. Kekuatan preferensi konsumen akan 

menentukan produk-produk apa yang mereka beli dan pendapatan mereka 

yang terbatas, dan juga permintaan untuk produk-produk. Preferensi juga 

diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu 

produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. Menurut Kotler (2000) 

preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai 

pilihan produk atau jasa yang ada. Preferensi konsumen dapat diketahui 

dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting setiap hal yang 

terdapat pada suatu produk atau jasa. 

Menurut Marwan (1990) preferensi adalah sikap pelanggan yang 

menginginkan suatu barang atau jasa berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki untuk memberikan nilai kepuasan terhadap apayang dibeli atau 

yang ditawarkan, sehingga orang yang menginginkan brang atau jasa telah 

mempunyai sikap perilaku pembelian. Preferensi pelanggan sebagai 

interaksi yang berubah dan berkembang antara pengaruh dan keyakinan, 
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perilaku dan kejadian di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek 

pertukaran dalam hidup mereka. 

Sedangkan menurut Mappire (1994), definisi preferensi adalah suatu 

perangkat mental yang tediri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

individu kepada suatu pilihan tertentu. Simamora (2003) menyebutkan 

bahwa, preferensi itu diambil dari kata prefer, artinya yang paling disukai 

atau dapat juga disebut ketetapan individu dalam memutuskan pilihan 

terhadap suatu obyek. 

Stebbins (1998) mencatat bahwa beberapa wisatawan lanjut usia 

lebih puas melakukan kegiatan wisata yang behubungan dengan hobby, 

pekerjaan volunteer, melakukan kegiatan untuk menyibukkan diri, dan 

mencari teman-teman baru diantara sesama lanjut usia. Sementara Kelly 

(1992) mengatakan bahwa, golongan lanjut usia melakukan aktivitas yang 

dipusatkan pada keluarga dan biasanya mengambil tempat di sekitaran 

rumah mereka. 

Uraian di atas adalah konsep dan teori yang digunakan untuk 

memahami tentang preferensi obyek wisata yang sangat menentukan 

pengambilan keputusan tersebut secara rasional atau emosional dalam 

memutuskannya. 
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1.4.3 Daya Tarik  

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Lew (1987) dalam buku Stephen Page yang berjudul “Urban 

Tourism” mengidentifikasi tiga perspektif yang digunakan untuk 

memahami sifat dari daya tarik antara lain : 

1. Pespektif ideografi, yaitu dimana karakteristik umum dari suatu 

tempat, iklim, budaya, digunakan untuk mengembangkan tipologi 

daya tarik; 

2. Perspektif organisasional, perspektif ini cenderung untuk 

memfokuskan kepada aspek geografis, kapasitas, dan waktu dari 

suatu daya tarik; 

3. Perspektif kognitif, P. Pearce (1982) dalam buku Stephen Page 

yang berjudul “Urban Tourism” menyatakan bahwa daya tarik 

adalah sesuatu yang dapat membuat wisatawan merasa menjadi 

wisatawan. Jadi perspektif kognitif berkisar tentang memahami 

perasaan dan pandangan wisatawan terhadap tempat atau daya 

tarik. 

Mayoritas pengertian daya tarik berpandangan bahwa daya tarik 

hanya memiliki satu elemen yaitu penglihatan. Namun Leiper (1990) dalam 

buku Stephen Page yang berjudul “Urban Tourism” bependapat bahwa 
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daya tarik adalah suatu sistem yang terdiri dari: seseorang dengan 

kebutuhan akan wisata; nucleus (fitur atau tribut dari suatu tempat yang 

wisatawan kunjungi); marker (informasi mengenai nucleus). 

Daya tarik merupakan salah satu penyebab pertumbuhan, jadi daya 

tarik merupakan hal yang dapat menarik pengunjung ke sebuah obyek 

wisata, artinya pembangunan cenderung menjadi prioritas untuk 

dikembangkan terlebih dahulu. Untuk mencapai hasil tersebut, perlu 

diperhatikan bahwa daya tarik wisata yang baik adalah: 

1. Kegiatan dan obyek yang merupakan daya tarik itu sendiri harus 

dalam keadaan baik. Daya tarik yang berupa warisan budaya 

harus dalam kondisi bagus terlebih dahulu sebelum 

diperlihatkan pada wisatawan, daya tarik yang sudah dibenahi 

harus dipelihara baik-baik. 

2. Cara penyajian daya tarik harus tepat dengan mengatur 

perspektif ruang, waktu dan sosial-budaya. 

3. Keadaan di tempat daya tarik harus dapat menahan wisatawan 

cukup lama. Dengan asumsi bahwa semakin besar keuntungan 

yang didapatkan dari kehadiran wisatawan. Durasi kunjungan 

wisatawan ke suatu obyek wisata juga bergantung dari adanya 

dari fasilitas pendukung serta baiknya lingkungan di dalam 

obyek wisata. 

4. Kesan yang diperoleh wisatawan waktu menyaksikan daya tarik 

wisata harus diupayakan bertahan selama mungkin. Caranya 
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dengan mengikatkan kesan itu pada obyek yang tidak cepat 

rusak dan dapat dibawa pulang (Sukadijo, 1997:62). 

Swarbrooke (1999) dalam Encyclopedia of Leisure and Outdoor 

Recreation mengidentifikasi empat tipe daya tarik antara lain: fitur alam 

yang permanen seperti pantai, pegunungan, danau dan lain sebagainya; fitur 

permanen buatan manusia yang sebenarnya dibangun tidak untuk fungsi 

wisata seperti katedral , istana, masjid dan lain-lain; fitur permanen buatan 

manusia yang dibangun untuk tujuan wisata seperti kebun binatang, pusat 

kebudayaan, taman bermain dan masih banyak lagi; fitur non fisik yang 

bersifat sementara, contohnya adalah event dan festival. 

Menurut Oka Yoeti (2008), suatu daerah tujuan wisata harus 

mempunyai tiga syarat daya tarik, yaitu : 

1. Ada sesuatu yang bisa dilihat (‘something to see’).  

Sebuah objek wisata harus memiliki apa yang disebut 

dengan something to see yaitu sebuah objek wisata harus 

memiliki daya tarik dan atraksi yang berbeda dari daerah 

objek wisata lain dengan kata lain suatu objek wisata tersebut 

memiliki sesuatu yang khusus, selain itu juga ia harus 

memiliki atraksi wisata yang dapat dijadikan hiburan bila 

orang datang kesana, contohnya pemandangan indah alam 

dan pagelaran seni tradisional sebagai hiburan 

pelengkapnya. 
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2. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan (‘something to do’). 

Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan 

something to do, artinya lokasi wisata tersebut harus ada 

rekreasi yang sifatnya digunakan oleh pengunjung agar tidak 

membuat pengunjung bosan dan memjadi betah untuk 

tinggal lama ditempat itu. 

3. Ada sesuatu yang bisa dibeli (‘something to buy’). 

Di daerah wisata tersebut harus ada yang disebut dengan 

something to buy, yaitu harus tersedia tempat perbelanjaan 

atau shopping. 

Uraian-uraian di atas merupakan konsep dan teori yang digunakan 

sebagai landasan untuk memehami mengenai daya tarik yang ada pada 

obyek wisata yang sangat menentukan pengambilan keputusan tersebut 

secara rasional dalam memutuskannya. 

1.4.4 Fasilitas Pendukung 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada 

Bangunan Gedung dan Lingkungan, definisi fasilitas adalah semua atau 

sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan 

lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang 

termasuk lansia. Dalam penyediaan fasilitas maka harus diperhatikan juga 

aspek aksesibilitas pengunjung terhadap fasilitas yang disediakan.  
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Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 

tentan Pedoman Teknik Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung 

dan Lingkungan, dinyatakan empat asas fasilitas dan aksesibilitas sebagai 

berikut: 

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam 

suatu lingkungan terbangun, harus memperhatika keselamatan 

bagi setiap orang. 

2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat 

atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 

3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan 

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan. 

4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk 

dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat 

umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan 

bantuan oranglain. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa salah satu layanan yang 

diberikan kepada lanjut usia adalah pelayanan untuk mendapatkan 

kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana, dan prasarana umum. 

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan penggunaan fasilitas, sarana dan 

prasarana umum memiliki maksud untuk memberikan aksesibilitas di 

beberapa tempat umum yang berpotensi menghambat mobilitas para lansia.  
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Salah satu bentuk pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam 

penggunaan fasilitas umum adalah pemberian fasilitas rekreasi dan 

olahraga khusus. Pemerintah dan masyarakat menyediakan fasilitas 

rekreasi dan olahraga khusus kepada Lanjut Usia dalam bentuk (Komisi 

Nasional Lanjut Usia, 2010) menyediakan tempat duduk khusus di tempat 

rekreasi; penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi; pemanfaatan 

taman-taman untuk olahraga; penyelenggaraan wisata lanjut usia; 

menyediakan tempat kebugaran. 

Uraian-uraian di atas merupakan konsep dan teori yang digunakan 

sebagai landasan untuk memehami mengenai fasilitas pendukung pada 

obyek wisata yang akan dipilih sebagai preferensi obyek wisata pilihan 

lansia. 

1.4.5 Aksesibilitas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada 

Bangunan Gedung dan Lingkungan, aksesibilitas didefinisikan sebagai 

kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang caat 

dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dan penghidupan. 

Acuan bagi kegiatan pembangunan yang aksesibel bagi masyarakat 

termasuk penyandang cacat dan lansia terdapat pada peraturan tersebut. 

Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum untuk 

lansia dapat berupa fisik dan non fisik. Penyediaan aksesibilitas fisik pada 

bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan (Komisi Nasional 
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Lanjut Usia, 2010): tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat; 

tempat parkit dan tempat naik turun penumpang; tempat duduk khusus; 

pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet; telepon 

umum; tempat minum; tanda-tanda peringatan darurat dan sinyal. 

Sedangkan penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik berupa: 

pelayanan informasi, pelayanan informasi dilaksanakan dalam bentuk 

penyediaan dan penyebarluaskan imformasi yang menyangkut segala 

bentuk pelayanan yang disediakan bagi lansia; pelayanan khusus, layanan 

khusus dilaksanakan dalam bentuk: (i) penyediaan tanda-tanda khusus, 

berbunyi dan gambar pada beberapa tempat khusus yang disediakan pada 

setiap fasilitas sarana dan prasarana umum (ii) penyediaan media massa 

sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antara para lansia. 

Pola penggunaan tempat rekreasi tidak hanya berdasarkan lokasi, 

akses yang efektif tidak sama dengan kenyamanan dari lokasi. Patmore 

(1983) mengkategorikan kendala untuk mengakses suatu tempat sebagai 

berikut: 

a. Kendala fisik, kendala ini menghalangi akses melalui usia dan 

ketidakmandirian seorang anak. Kendala ini tidak terkait jarak 

namun juga terkait dengan intervensi ruang; 

b. Kendala finansial, kendala ini merupakan kendala langsung 

yang terkait dengan aspek ekonomi, baik dikarenakan tingginya 

biaya masuk maupun tingginya peralatan yang dibutuhkan 

untuk berekreasi; 
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c. Kendala sosial, kendala finansial juga umumnya diperkuat oleh 

kendala sosial. Kendala sosial dari bermacam-macam kegiatan 

rekreasi merupakan bagian penting dari kenikmatan berekreasi, 

namun apabila seseorang merasa tidak nyaman dengan konteks 

sosial tersebut maka kenikmatan berekreasi pun akan terganggu; 

d. Kendala transportasi, kepemilikan kendaraan pribadi tidak 

hanya meningkatkan partisipasi dalam berekreasi tetapi juga 

memungkinkan lebih banyak tempat rekreasi yang dapat dicapai 

dengan mudah. 

Uraian-uraian di atas merupakan konsep dan teori yang digunakan 

sebagai landasan untuk memehami mengenai aksesibilitas yang ada pada 

obyek wisata yang sangat menentukan pengambilan keputusan tersebut 

secara rasional dalam memutuskannya. 

1.4.6 Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan 

kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam 

pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan 

dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan (Hayun, 2001). 

Dalam pengelolaan maka suatu organisasi harus menentukan misi 

dan tujuan, mengembangkan pemahaman mengenai kondisi pasar atau 

kebutuhan dan permintaan masyarakat, menentukan strategi dan sasaran, 

memimpin sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan 
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untuk memberikan jasa, melebihi kontrol terhadap sumber daya untuk 

memastikan efektifitas dan efisiensi dari penyampaian jasa, memantau dan 

mengevaluasi hasil terhadap tujuan organisasi. Proses-proses tersebut 

megikutsertakan penyebaran beberapa keahlian seperti perencanaan, 

peramalan, pemasaran, akuntansi dan pengelolaan finansial, serta 

manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan (Encyclopedia of 

Leisure and Outdoor Recreation, 2003) 

Uraian-uraian di atas merupakan konsep dan teori yang digunakan 

sebagai landasan untuk memehami mengenai pengelolaan yang ada pada 

obyek wisata yang sangat menentukan pengambilan keputusan tersebut 

secara rasional dalam memutuskannya. 

1.5 Metode Penelitian 

Metodologi dapat diartikan sebagai suatu prosedur penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan 

fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual 

dan akurat. Sedangkan, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang umumnya 

dinyatakan dalam bentuk jumlah atau angka yang dapat dihitung secara matematika 

dan dalam penelitiannya dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena pengumpulan 

data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini, berupa angka 

beserta penjelasan dan penggambaran dari angka-angka tersebut dengan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
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dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga dapat lebih mudah dipahami 

dan disimpulkan. Hal ini membuat peneliti ingin menelusuri lebih lanjut mengenai 

preferensi obyek wisata pilihan lansia di Kelurahan Pekauman Sidoarjo.  

1.5.1 Operasionalisasi Konsep 

Definisi operasional konsep adalah pengertian variabel yang diungkap 

dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata 

dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Definisi operasional 

variabel penelitian merupakan penjelasan terhadap indikator-indikator yang 

membentuknya. Operasionalisasi konsep penelitian ini dapat dilihat dari preferensi 

obyek wisata yang dipilih oleh lansia di Kelurahan Pekauman berdasarkan sebagai 

berikut : 

1. Daya tarik  

a. Kegiatan 

Salah satu daya tarik suatu tempat wisata adalah kegiatan 

yang dapat dilakukan di obyek wisata tersebut. Kegiatan 

yang umumnya dilakukan lansia saat berwisata adalah 

berolahraga, berbelanja dan bersosialisasi. 

b. Pasar informal 

Untuk di beberapa obyek wisata memiliki daya tarik 

dengan jenis event attraction. Yang dimaksud event 

attraction adalah sesuatu yang menarik pengunjung ke suatu 

tempat dikarenakan oleh apa yang terjadi di tempat tersebut. 
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Salah satu event attraction tersebut dalam bentuk pasar 

informal.  

c. Udara yang bersih dan sejuk  

Lansia menyukai berwisata ke tempat yang memiliki 

udara sejuk dan bersih. Dengan berada di lingkungan yang 

memiliki udara yang sejuk maka lansia akan merasa tenang. 

d. Luas area obyek wisata 

Lansia menyukai obyek wisata yang luas. Obyek wisata 

yang luas menandakan bahwa para lansia memiliki ruang 

gerak yang lebih luas. 

e. Fasilitas Pendukung 

Fasilitas pendukung yang terdapat di obyek wisata harus 

memenuhi Pedoman Aksesibilitas dan Kemudahan Dalam 

Penggunaan dan Prasarana. 

f. Aksesibilitas 

Aksesibilitas yang dibahasa adalah rute angkutan umum 

yang melewati obyek wisata, kondisi jalan dan lalu lintas di 

sekitar obyek wisata, serta kondisi tempat parkir di obyek 

wisata. 

g. Pengelolaan 

Pengetahuan pihak pengelola terhadap waktu berkunjung 

lansia dan kegiatan yang dilakukan. 
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1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang relevan 

untuk penelitian ini. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian yaitu 

Kelurahan Pekauman Sidaorjo. Kelurahan Pekauman merupakan salah satu 

kelurahan yang berada di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Kelurahan ini merupakan pusat pemerintahan Sidoarjo lama.  

Alasan peneliti memilih masyarakat Kelurahan Pekauman Sidoarjo adalah 

karena Kelurahan Pekauman memiliki keunikan dari kelurahan lain di Kecamatan 

Sidoarjo. Keunikan tersebut berupa sejarah di daerah ini dan memiliki pola struktur 

kawasan yang tampak sempurna, sebuah kelurahan yang di dalamnya terdapat 

masjid sebagai pusat kegiatan agama dan ilmu pengetahuan dan pasar sebagai pusat 

perniagaan dan ekonomi. Kelurahan ini merupakan kampung lama di Sidoarjo yang 

memiliki budaya islami. Lansia di Kelurahan Pekauman juga cukup banyak 

jumlahnya dibanding beberapa kelurahan di Kecamatan Sidoarjo. Lansia di 

kelurahan ini juga rutin mengadakan posyandu setiap Hari Kamis pada awal bulan, 

yang manandakan Kelurahan ini merupakan kelurahan yang ramah lansia. 

Berdasarkan alasan penentuan lokasi tersebut, peneliti ingin menelusuri preferensi 

obyek wisata pilihan lansia di Kelurahan Pekauman. 

1.5.3 Teknik Penentuan Responden 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), responden adalah 

penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Subjek 

penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 

sebuah penelitian. Responden  juga membahas karakteristik subjek yang digunakan 
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dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik 

sampling yang digunakan. Peran responden adalah memberikan tanggapan dan 

informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan 

kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Sugiyono (2009), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subyek atau 

obyek ini.  

Teknik sampling adalah metode pengambilan sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk menentukan besar sampel 

penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu  

Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Disini peneliti memilih 

Probability Sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk menjadi sampel 

penelitian. Syarat utama Probability Sampling dilakukan adalah sampel diambil 

dari populasi yang homogen. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia di 

Kelurahan Pekauman dan sampel pada penelitian ini yaitu peneliti hanya 

mengambil beberapa lansia di Kelurahan Pekauman yang pernah melakukan 

kegiatan berwisata.  

Peneliti melakukan pengambilan sampel pada lansia di Kelurahan 

Pekauman Sidoarjo. Melihat kenyataan bahwa populasi responden sangat banyak 
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maka dalam menentukan responden pada penelitian ini digunakan suatu teknik 

Simple Random Sampling atau pengambilan acak sederhana. Pengambilan acak 

sederhana merupakan sistem pengambilan sampel secara acak tanpa 

memperhatikan tingkatan dan tidak memilih-milih individu dalam anggota populasi 

tersebut. 

Karena dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka peneliti 

mengambil sampel dari lansia yang ada di Kelurahan Pekauman Sidoarjo yang 

diambil oleh peneliti sebanyak 100 responden dari jumlah populasi yaitu 255 lansia 

atau sekitar 40% dari jumlah populasi. Ketentuan responden  dalam penelitian ini 

adalah lansia di Kelurahan Pekauman yang berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomer 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yaitu berusia 

60 tahun keatas. 

Peneliti mempertimbangkan untuk menentukan sampel, yakni ingin 

meneliti preferensi obyek wisata pilihan lansia di Kelurahan Pekauman Sidoarjo. 

Sehingga teknik sampel yang akan digunakan untuk meneliti yaitu menggunakan 

sampel secara khusus yang berdasarkan tujuan peneliti. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen wawancara.  Instrumen wawancara tersebut berupa kuisioner, dari 

kuisioner yang dibagikan kemudian hasilnya akan diolah sehingga muncul angka, 

tabel, analisa statistik, uraian dan kesimpulan hasil penelitian. 

Dalam melakukan pengumpulan data dibutuhkan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dimana 

informan atau responden menjawab pertanyaan yang diajukan 

pewawancara secara ekslusif untuk kepentingan penelitian. 

Menurut Spradley (1997) Wawancara adalah peristiwa percakapan 

yang mempunyai aturan budaya untuk memulai, mengakhiri, 

bergiliran, mengajukan pertanyaan, berhenti sejenak dan adapun 

berapa jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam 

melakukan percakapan. Melalui percakapan tersebut, maka suatu 

data diperoleh dari informan atau responden. 

Menurut Sutinah (2005) data yang didapatkan dengan 

wawancara yang terstruktur dengan menggunakan kuisioner dengan 

pertanyaan sistem terbuka. Untuk pertanyaan jenis ini sudah 

tersusun, tetapi kepada responden masih diberikan kesempatan 

untuk memberikan jawaban atau komentar lain. Wawancara 

dilakukan karena sebagian prosedur dari penelitian dan 

memudahkan peneliti untuk mencari data. Instrumen wawancara 

pada penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner. Kuisioner ini 

berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada lansia 

di Kelurahan Pekauman. Wawancara dilakukan dengan topik sesuai 

tema yaitu preferensi obyek wisata. Kendala yang mungkin 

dihadapai pada saat wawancara yaitu susahnya mencari responden 

yang tidak sedang beraktivitas dan sesuai dengan syarat. Untuk 
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tempat wawancara akan dilaksanakan di kawasan Kelurahan 

Pekauman. Hal yang perlu diperhatikan oleh pewawancara adalah 

kenyamanan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan wawancara. 

Pewawancara perlu mempersiapkan peralatan untuk wawancara 

termasuk hal pencatatan data dari responden. 

2. Observasi 

Observasi secara sederhana bisa diartikan sebagai pengamatan. 

Tentu saja tidak sembarang pengamatan karena dilakukan dengan 

ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data 

penelitian. Menurut Margono (1997) observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistemais terhadap gejala yang 

tampak pada obyek penelitian. Menurut Bungin (2001) observasi 

yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah observasi 

langsung. Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan 

dimana peneliti berada bersama obyek yang diteliti. 

Observasi dilakukan dengan pendekatan pada lingkungan 

sekitar yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian disisi lain 

untuk membangun dan membina hubungan yang baik kepada 

masyarakat.  Pada proses observasi langsung peneliti menjadi tahu 

mengenai bagian dari proses melakukan wawancara untuk 

memperoleh data dan dapat mengetahui permasalahannya. 

Observasi akan dilakukan di kawasan Kelurahan Pekauman dengan 

studi pengamatan secara langsung kepada masyarakat sehingga 
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dapat diperoleh data yang relevan, nyata dan sesuai dengan harapan 

peneliti. 

3. Penggunaan Bahan Dokumen 

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis ataupun foto yang 

digunakan sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan atau 

meramalkan. Jenis dokumen dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a. Dokumen Pribadi  

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan 

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, 

dan kepercayaan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai 

faktor di sekitar subyek penelitian. 

b. Dokumen Resmi 

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan 

dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, 

pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat 

tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, 

dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang 

dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, 

pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa. 

Untuk keperluan data yang disajikan oleh peneliti dan digunakan sebagai 

informasi tambahan atau sebagai data penunjang antara lain berupa dokumen resmi 

oleh Kelurahan Pekauman Sidoarjo. Selain menggunakan teknik pengumpulan data 
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melalui wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh dari fakta yang 

tersimpan dalam bentuk data masyarakat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Kecamatan Sidoarjo. 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan data. Data yang 

terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, hal tersebut dapat 

berupa gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. 

Dalam analisis data adapun unsur-unsur yang berupa, mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan dan mengkategorisasikan. (Moleong, 2006) 

Data yang terkumpul dari lapangan, dapat disebut dengan data mentah yaitu 

data yang sama sekali belum dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. 

Untuk itu data yang didapat harus diubah menjadi suatu informasi yang dapat 

dimengerti oleh peneliti maupun orang lain. Tahap- tahap yang perlu ditempuh di 

dalam menganalisis data antara lain : 

1. Pengoraganisasian dan editing data 

Pengorganisasian dan editing data adalah memeriksa kembali isi 

dan instrumen data, perlu dilakukan menghitung banyaknya 

instrumen data yang terkumpul bahwa telah mencapai jumlah yang 

telah ditentukan, melakukan pemeriksaan terhadap isian dalam 

instrumen data dan memberikan penomoran atau kode terhadap 

instrumen data yang terkumpul serta membuat pedoman penilaian. 

Perkembangan teknologi semakin memudahkan peneliti dalam 

pengorganisasian data mentah. Setiap instrumen pengumpul data 
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seperti kuisioner adalah satu kasus yang di dalam komputer 

dinamakan satu record. Sebuah instrumen data terdiri atasa 

pertanyaan-pertanyaan (yang merupakan variabel) dan jawaban atau 

respon (yang merupakan niali dari variabel). 

2. Proses pemberian identitas (coding) 

Pemberian kode-kode tertentu pada setiap data termasuk 

memberi kategori untuk jenis data yang sama. Kode yang dimaksud 

adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk 

memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki 

makna sebagai data kuantitatif. Proses pemberian data ini 

merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban yang dikumpulkan 

menurut macamnya, dengan memberi tanda tertentu. Coding ini 

bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat analisis data 

serta mempermudah penyimpanan data. 

3. Memasukkan data (data entry) 

Setelah setiap pertanyaan di dalam kuisioner ditentukan nama 

variabelnya, selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam 

komputer, proses ini disebut data entry. Untuk memasukkan data ke 

dalam komputer dapat menggunakan program atau software SPSS 

(Statistical Package for Social Science). SPSS adalah paket program 

aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik, terutama 

analisis statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Dengan menggunakan 

SPSS hampir semua tipe data dapat diolah sesuai dengan kebutuhan. 
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Mulai dari penyajian deskruptif, analisis statistik sederhana, sampai 

analisis statistik yang rumit dan kompleks.  

4. Analisis data  

Hasil dari suatu variabel harus diketahui terlebih dahulu jenis 

data yang akan dianalisis. Memindahkan data mentah ke dalam data 

yang mudah untuk dimengerti dan ditafsirkan, serta menyusun, 

memanipulasi dan menyajikan data supaya menjadi suatu informasi. 

Melalui berbagai proses di atas diharapkan agar mendapatkan bahan 

untuk perumusan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas penelitian. 

  


