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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan tema penelitian yang 

dilandasi keingintahuan peneliti serta argumentasi yang menguatkan bahwa 

penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Bagian ini berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, usaha-usaha pembangunan sedang giat dilaksanakan, khususnya oleh 

negara-negara berkembang (developing countries) di dunia, tidak terkecuali 

Indonesia. Usaha tersebut pada umumnya berorientasi kepada bagaimana 

memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup (level of living), harga diri, dan 

kebebasan masyarakat di negara-negara tersebut, mulai dari mengatasi 

keterbelakangan dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan 

(Suryana, 2000). Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini dapat 

dilihat dari relevansi antara pembangunan daerah dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan, yakni pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; perlindungan dan 

kelestarian lingkungan; serta peningkatan produktivitas. Pembangunan pedesaan 

atau desa dapat dikatakan menempati bagian paling dominan dalam mengisi 

wacana pembangunan daerah. Hal tersebut tidak hanya berdasarkan alasan fisik 

geografis, sumber daya alam, atau sumber daya manusianya saja, tetapi juga di 

dalamnya menyimpan potensi-potensi ekonomi (kesenjangan ekonomi) yang harus 

dikenali serta diperbaiki (Nugroho & Dahuri, 2012). Konsep pengembangan 

ekonomi lokal merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam usaha 

pembangunan daerah (Fadillah, 2015). Menurut (Blakely dan Leigh, 2013) konsep 

pengembangan ekonomi lokal merupakan upaya untuk menjaga serta 

meningkatkan standar kehidupan masyarakat melalui suatu proses pengembangan 

manusia dan fisik yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal tidak hanya 
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mempertimbangkan potensi berupa aspek fisik saja, melainkan dibutuhkan sumber 

daya manusia sebagai salah satu unsur yang berkaitan serta dapat menentukan 

keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. Sehingga pada akhirnya, 

pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya masyarakat lokal, melalui pengembangan potensi dan 

sumber daya manusia secara optimal. 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang cukup diandalkan dalam 

pembangunan nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat dan 

peranan pariwisata bagi suatu wilayah telah banyak diakui, sehingga pariwisata 

sebagai sektor ekonomi telah menjadi bagian yang cukup penting di samping 

bidang-bidang lainnya, seperti bidang pertanian, pertambangan, industri, politik 

dan sosial, budaya, dan lain-lain. Selain itu, sektor pariwisata di Indonesia bahkan 

semakin berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat (Muljadi, 2010). Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan kausalitas 

timbal balik (reciprocal causal hypothesis) antara pariwisata dan pertumbuhan 

ekonomi yang artinya pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi saling 

memberikan manfaat satu sama lain (Nizar, 2011) dan saat ini pemerintah telah 

menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas dalam 

pembangunan (Soebagyo, 2012).  

Pariwisata sebagai sektor ekonomi memiliki banyak potensi, antara lain 

memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa yang menjadi kebutuhan 

utama dalam pembangunan nasional, meringankan hutang negara, dan memelihara 

nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing; penciptaan lapangan kerja yang 

tidak hanya terbatas di kota, tetapi menyebar hingga ke kawasan pedesaan; 

memperluas kesempatan berusaha di sektor formal maupun informal, usaha besar, 

menengah, kecil dan koperasi; peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan 

daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan masyarakat, 

serta pemerataan pembangunan; dan mengurangi ketimpangan pembangunan baik 

secara struktural, spasial, maupun sektoral (Muljadi, 2010). Selain itu, berdasarkan 

United Nation World Tourism Organization Tourism Highlights (UNWTO, 2014), 

pariwisata juga telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, bahkan 
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menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di 

dunia.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengan adanya 

pengembangan sektor pariwisata maka akan terjadi peningkatan kesempatan kerja 

serta kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitarnya, dimana hal tersebut sesuai 

dengan tujuan pengembangan ekonomi lokal sebagai salah satu upaya 

pembangunan ekonomi daerah yaitu meningkatkan jumlah serta memperluas 

peluang kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Provinsi Lampung merupakan satu dari sekian daerah di Indonesia yang memiliki 

limpahan potensi pariwisata, khususnya wisata alam, mulai dari wisata bahari, 

pantai, danau, gunung, air terjun, hingga taman nasional. Provinsi Lampung sendiri 

memiliki garis pantai yang panjang yakni sekitar 1.105 km, yang membentuk 4 

(empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), 

Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km) yang 

menjadikan wilayah pesisir sebagai salah satu potensi pariwisata terbesar di 

Provinsi Lampung (BAPPEDA Provinsi Lampung, 2018). Hingga saat ini, potensi-

potensi tersebut telah mengundang ketertarikan wisatawan dari berbagai daerah 

bahkan mancanegara untuk melakukan perjalanan wisata di Provinsi Lampung. Hal 

tersebut dapat diketahui dari jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap 

tahunnya, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 

Tahun 
Wisatawan 

Jumlah 
Mancanegara Domestik 

2011 47.103 2.285.630 2.332.733 

2012 58.205 2.581.165 2.639.370 

2013 75.590 3.392.125 3.467.715 

2014 95.528 4.327.188 4.422.716 

2015 114.907 5.530.803 5.645.710 

2016 115.053 7.381.774 7.496.827 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017 
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Salah satu kawasan andalan pariwisata Provinsi Lampung terletak di Kabupaten 

Pesawaran. Potensi wisata yang paling menonjol di Kabupaten Pesawaran ialah 

obyek wisata alam, terutama pantai dan air terjun, serta budaya, sesuai dengan 

topografi dan iklim kawasan (Disparekraf Kabupaten Pesawaran, 2016). Kabupaten 

Pesawaran sendiri memiliki garis pantai sepanjang ±96 Km dan gugus pulau 

sebanyak 37 pulau yang tersebar Kecamatan Teluk Pandan, Marga Punduh, Punduh 

Pidada, dan Padang Cermin. Potensi wisata pantai dan pulau juga didukung oleh 

adanya keindahan biota bawah laut yang saat ini telah dikembangkan menjadi 

obyek wisata bahari. Dari sekian banyak potensi pariwisata, Pulau Pahawang yang 

terletak di Kecamatan Marga Punduh, merupakan salah satu obyek wisata pantai 

sekaligus wisata bahari yang memiliki perkembangan cukup pesat. Hal tersebut 

dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Bahkan saat ini, destinasi wisata Pulau Pahawang merupakan obyek wisata bahari 

dengan jumlah kedatangan wisatawan tertinggi di Kabupaten Pesawaran. Berikut 

ialah grafik jumlah wisatawan objek wisata bahari dan wisatawan Pulau Pahawang. 

 

Gambar 1.1 Jumlah Wisatawan Objek Wisata Bahari Tahun 2016 
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, 2017 
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Gambar 1.2 Jumlah Wisatawan Pulau Pahawang Tahun 2012-2017 
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, 2018 
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sudah banyak usaha pariwisata yang berkembang untuk melayani permintaan dari 

para wisatawan. Mulai dari jasa biro perjalanan, pemandu wisata, transportasi 

penyebrangan, wisata snorkeling, toko souvenir, hingga wisata kuliner. Permintaan 

pariwisata juga tidak hanya dari daerah Provinsi Lampung saja, melainkan dari luar 

provinsi hingga luar Pulau Sumatera bahkan mancanegara. Untuk wisatawan 

domestik sendiri paling banyak berasal dari Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, 

Bengkulu, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sedangkan untuk wisatawan 

mancanegara berasal dari Jepang dan Amerika (Disparekraf Kabupaten Pesawaran, 

2016).  

Saat ini, pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Disparekraf Kabupaten 

Pesawaran telah membuat kebijakan terkait pengembangan kawasan pariwisata 

Pulau Pahawang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Adanya 

kebijakan pemerintah untuk mengembangkan Pulau Pahawang sebagai KSPD tentu 

membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas guna menjadikan pelayanan jasa 

maupun usaha pariwisata berjalan dengan baik. Pulau Pahawang sendiri merupakan 
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empowerment yang otomatis melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya 

(Alvi, 2017). Sehingga untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam 
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pengembangan pariwisata, diperlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal 

dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja bidang industri pariwisata. Local 

empowerment sendiri sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi lokal, dimana 

pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan standar 

kehidupan masyarakat lokal melalui proses pengembangan sumber daya manusia u 

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan guna 

meningkatkan perekonomian masyarakat lokal ialah pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pariwisata melalui penyerapan tenaga kerja maupun wirausaha di Pulau 

Pahawang, sehingga masyarakat lokal dapat terlibat secara aktif serta mampu 

memanfaatkan potensi pariwisata secara lebih optimal. Namun untuk melakukan 

hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu seberapa besar kapasitas SDM lokal di 

Pulau Pahawang dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis 

pariwisata guna memberikan rekomendasi yang tepat terhadap upaya 

pengembangan sumber daya manusia lokal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pulau Pahawang memiliki berbagai daya tarik wisata, mulai dari wisata bahari 

terumbu karang, pantai yang indah, hutan mangrove, serta suasana pedesaan yang 

masih asri yang tentu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Tidak hanya itu, 

berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2017-2031, Pulau Pahawang dan sekitarnya juga 

merupakan salah satu pulau yang ditunjuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata 

Daerah (KSPD) Kabupaten Pesawaran, dimana berdasarkan hal tersebut, pulau ini 

direncanakan akan menjadi kawasan pariwisata berbasis ekowisata yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya melalui pemberdayaan 

masyarakat (local empowerment). Pemberdayaan masyarakat tersebut sebelumnya 

telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala dan telah 

menimbulkan dampak positif terhadap kondisi sosial di Desa Pulau Pahawang. 

Namun di sisi lain, keterlibatan masyarakat lokal Desa Pulau Pahawang dalam 

usaha pariwisata masih terhambat karena kurangnya peran pemerintah terhadap 

pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari minimnya koordinasi dan 

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal Desa Pulau Pahawang 

(Nurhasanah, Alvi, & Persada, 2017). Selain itu, masyarakat lokal juga masih 
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belum seluruhnya mengoptimalkan potensi-potensi pariwisata tersebut untuk 

dijadikan sebagai mata pencaharian mereka, dimana mayoritas penduduk Desa 

Pulau Pahawang masih dalam keadaan tertinggal dari segi penghasilan 

perkapitanya dan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh, dan 

nelayan.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa pariwisata Pulau Pahawang sangat 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai basis ekonomi lokal, tentu merupakan 

peluang bagi masyarakat di pulau tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya 

melalui usaha pariwisata. Namun untuk mencapai pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pariwisata yang baik, tentu diperlukan SDM lokal yang baik pula sesuai 

dengan kualifikasi tenaga kerja pariwisata yang dibutuhkan. Hal tersebut 

dikarenakan kualitas pelayanan pariwisata merupakan salah satu faktor utama yang 

menentukan atau memengaruhi tingkat kepuasan wisatawan serta minat wisatawan 

untuk melakukan kunjungan ulang dan rekomendasi kepada wisatawan lain untuk 

mengunjungi obyek wisata tersebut, sehingga secara tidak langsung berdampak 

terhadap keberlanjutan usaha pariwisata yang dijalankan (Wirajaya, 2013).  Oleh 

karena itu diperlukan penelitian yang dapat mengidentifikasi kapasitas masyarakat 

lokal dilihat dari kesesuaian kemampuan masyarakat lokal dengan kualifikasi 

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri pariwisata yang akan dikembangkan dan 

mengetahui seberapa besar kemauan masyarakat lokal untuk bekerja di industri 

pariwisata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas 

tersebut agar pengembangan SDM lokal, sebagai salah satu strategi dari 

pengembangan ekonomi lokal, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan SDM 

lokal itu sendiri. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini dilakukan 

berdasarkan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

“Bagaimana tingkat kapasitas sumber daya manusia lokal Kawasan 

Pariwisata Pulau Pahawang dan faktor apa yang mempengaruhinya 

dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis 

pariwisata?” 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kapasitas sumber 

daya manusia lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam 

pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata di Desa Pulau Pahawang. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa sasaran sebagai berikut: 

1. Mengetahui kemampuan dan kemauan sumber daya manusia lokal dalam 

mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan 

sumber daya manusia lokal dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja 

bidang industri pariwisata.  

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan sumber daya 

manusia lokal untuk bekerja di bidang industri pariwisata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan serta bahan 

pertimbangan bagi akademisi maupun praktisi dalam mengembangkan sumber 

daya manusia lokal. Manfaat penelitian dari sisi praktisi dapat dibagi menjadi dua 

yakni bagi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan masyarakat lokal sebagai 

sumber daya manusia lokal di wilayah studi. 

1. Kepentingan Akademisi 

Pada kepentingan akademisi, penelitian ini melihat adanya potensi 

pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai basis pengembangan 

ekonomi lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan pengetahuan untuk mengoptimalkan keterlibatan 

sumber daya manusia lokal terhadap pengembangan ekonomi lokal, 

khususnya di kawasan pariwisata, serta memberikan pemahaman 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas sumber 

daya manusia lokal dalam memenuhi standar kompetensi kerja bidang 

industri pariwisata. 

2. Kepentingan Praktisi 

a. Bagi pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Marga Punduh 

dan Kabupaten Pesawaran, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
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masukan sebagai arahan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan 

kompetensi SDM lokal guna memperbesar kesempatan kerja 

masyarakat di Desa Pulau Pahawang. 

b. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

arahan dalam mengembangkan kompetensi SDM lokal serta 

menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang industri 

pariwisata agar menghasilkan tenaga kerja lokal yang kompeten, 

mampu bersaing, serta dapat menumbuhkembangkan 

perekonomian di Desa Pulau Pahawang.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup materi dan ruang 

lingkup wilayah. Ruang lingkup materi merupakan batasan-batasan yang akan 

dibahas dalam penelitian, sedangkan ruang lingkup wilayah merupakan batasan 

wilayah administrasi yang menjadi wilayah studi yang diteliti. 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Secara umum, materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai 

tingkat kapasitas yang dimiliki sumber daya manusia lokal dalam mendukung 

pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata dengan melihat kemampuan 

masyarakat lokal dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja berdasarkan standar 

nasional serta kemauan masyarakat lokal untuk bekerja di bidang pariwisata. Selain 

itu, penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor yang paling mempengaruhi 

tingkat kapasitas sumber daya manusia lokal dalam menangkap peluang kerja/usaha 

bidang pariwisata agar nantinya dapat diketahui arahan pengembangan sumber 

daya manusia yang tepat untuk dilakukan di wilayah studi. Berikut ini  adalah 

batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Kapasitas sumber daya manusia lokal dalam memenuhi kualifikasi tenaga 

kerja industri pariwisata yang akan dikembangkan. Kapasitas SDM lokal 

dapat dilihat dari kemampuan sumber daya manusia lokal untuk bekerja 

sebagai tenaga kerja usaha pariwisata. Penelitian ini melihat kemampuan 

SDM lokal dengan menggunakan tiga konsep kompetensi dari Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yaitu kompetensi umum, 
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kompetensi inti, serta kompetensi pendukung. SKKNI sendiri merupakan 

uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan 

tertentu yang berlaku secara nasional yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi tenaga kerja yang 

dibutuhkan pada industri pariwisata disesuaikan dengan SKKNI di bidang 

pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 

yaitu pemandu selam, pemandu ekowisata, dan pengelola sekaligus tenaga 

kerja pondok wisata. Pemilihan ketiga usaha pariwisata tersebut 

berdasarkan adanya kebijakan terkait strategi pengembangan KSPD Pulau 

Pahawang yang akan menjadi lokasi pembangunan Diving Camp, Wisata 

Petualangan Alam, serta fasilitas pendukung kegiatan pariwisata berupa 

penginapan.  

2. Kemauan individu untuk bekerja di bidang industri pariwisata. Konsep 

kemauan individu untuk bekerja dilihat dari teori motivasi kerja. Motivasi 

kerja sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu upah, lingkungan, 

apresiasi, jenis pekerjaan, serta pengembangan diri. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan sumber daya 

manusia (SDM) lokal untuk bekerja di bidang industri pariwisata. Batasan 

materi pada penelitian faktor yang mempengaruhi kemampuan dan 

kemauan SDM lokal ialah melihat faktor yang memengaruhi tingkat 

kompetensi yakni sikap kerja, pengetahuan, serta keterampilan; dan faktor 

yang memengaruhi motivasi kerja SDM lokal baik berdasarkan faktor 

internal maupun faktor eksternal menurut para ahli. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi pada penelitian ini adalah Desa Pulau Pahawang yang terletak di 

Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pulau 

Pahawang terpilih menjadi lokasi wilayah studi karena merupakan salah satu pulau 

yang memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi 

lokal serta memiliki sumber daya manusia yang cukup besar dibandingkan pulau-

pulau di sekitarnya. Pulau Pahawang juga merupakan salah satu Kawasan Strategis 
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Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Pesawaran. Adapun peta wilayah studi dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.3 Peta Wilayah Studi 
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Pesawaran dengan modifikasi, 2018. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini dituliskan sebagai proposal tugas akhir dengan penulisan 

yang terdiri dari 6 (enam) bagian. Penjelasan masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan tema 

penelitian yang dilandasi keingintahuan peneliti serta argumentasi 

yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk 

dilaksanakan. Bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik 

penelitian. Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mengenai pengembangan ekonomi lokal, pariwisata, 

penyerapan tenaga kerja, serta kapasitas sumber daya manusia lokal 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan secara rinci metode yang akan digunakan 

dalam penelitian, mulai dari pendekatan penelitian, konseptualisasi 

penelitian, operasionalisasi penelitian, metode pengumpulan data, 

metode pengambilan sampel, hingga metode analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten 

Pesawaran dan Desa Pulau Pahawang sebagai wilayah studi, melalui 

penjelasan terkait karakteristik geografis, karakteristik demografis, 

karakteristik pariwisata, serta arahan pengembangan kawasan 

pariwisata. 
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BAB V KAPASITAS SDM LOKAL DALAM MENDUKUNG 

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS 

PARIWISATA 

 Bagian ini akan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan untuk 

mengetahui tingkat kapasitas dan motivasi SDM lokal dalam 

mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini akan menjelaskan kesimpulan serta saran terhadap 

penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga akan memaparkan 

temuan-temuan selama penelitian berlangsung, keterbatasan studi, 

serta saran bagi penelitian selanjutnya yang dapat digunakan untuk 

melengkapi penelitian ini.
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