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RINGKASAN
Berkembangnya sektor pariwisata membawa dampak perubahan pada suatu wilayah.
Peran pemerintah dalam pengembangan objek pariwisata memiliki peran penting dalam
pengelolaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan objek wisata dalam upaya
meningkatkan pembangunan. Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (library research)
adalah peneliti yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi seperti buku,
dokumen, atau penelitiann yang berkaitan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian upaya yang
dilakukan dalam pengembangan objek wisata dalam meningkatkan pembangunan yaitu
partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam
kegiatan pembangunan. Atraksi wisata merupakan intisari dari objek wisata untuk menarik
pengunjung. Promosi wisata merupakan perangkat penting dalam pemasaran objek pariwisata.
Pelayanan wisata merupakan sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan, aksesibilitas adalah
semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukungkegiatan pariwisata dan juga
pembangunan yaitu menjadikan suatu daerah kearah lebih baik lagi.
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BAB 1
PENDAHULUAAN
1.1. Latar Belakang
pariwisata jika digabungkan dan diawasi dengan baik, akan menjadi sumber daya
ekspres Indonesia, berbagai obyek pariwisata dari alam, budaya dan kerajinan, serta buatan
manusia seperti taman wisata, tarian daerah, dan budaya. Dilihat dari segala hal, sangat baik
dapat dimanfaatkan sebagai salah satu andalan perekonomian negara atau lokal dan juga
dapat peluang kerja dengan tujuan agar aset manusia dan reguler dapat digunakan secara
ideal (Taufik, 2019:14).
Objek wisata merupakan industri yang sangat menjanjikan. Banyak yang menjadikan
pariwisata sebagai peluang untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan
keuangan suatu negara. Pengembangan wisata membawa dampak perubahan wilayah dan
siap meningkatkan kemajuan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari tugas pemerintah
daerah yang mengarahkan melalui visi dan misi kota bagian dari pemerintah lingkungan
dalam mengatur, memfasilitasi dan pembinaan mengembangkan pariwisata (Katrina &
Nanang, 2019 :11)
Pariwisata telah menjadi bagian penting dalam pembangunan keuangan dan sosial.
Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan negara

atau lokal, memberikan lapangan

pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat seperti halnya dapat menghidupkan bidang
usaha seperti penginapan, restoran, dan kerajinan tangan. Dengan cara ini meskipun
pariwisata dikaitkan dengan hampir semua kegiatan di bidang sosial. (Bafadhal, 2018: 3).
Untuk mendorong pariwisata termasuk otoritas publik dan sumber daya manusia. Bagian
wisata yang dikembangkan secara keseluruhan memiliki efek khususnya dari sudut pandang
moneter dan sosial, memperkenalkan cara hidup kita dengan wisatawan asing.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun masalah dalam penelitiaan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk kemajuan objek wisata dalam memperluas
peningkatan pembangunan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kemajuan obyek wisata?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapi yaitu:
1. Mengetahui sistem dalam kemajuan objek wisata untuk meningkatkan pembangunan
2. Mengetahui unsur-unsur pendukung dan penghambat bagi kemajuan objek wisata

1.4 Manfaat Penelitian
Dari penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan komitmen positif untuk
semua orang.
Manfaat secara teoritis:
1. diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam menambah informasi di bidang
kemajuan daerah, khususnya dalam perekonomian daerah sekitar tempat wisata.
2. penelitiaan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan perspektif jika melakukan
penelitiaan ulang
Manfaat praktis:
1. Untuk perguruan tinggi tribhuwana tungga dewi peneltiaan ini diharapakn dapat menjadi
bahan tambahan untuk penulisan guna memberikan pemahaman dan informasi yang lebih
luas tentang kajian administrasi publik terutama bidang pembangunan.
2. Bagi para analis, penelitiaan ini dapat dimanfaatkan sebagai semacam perspektif dan
sebagai bahan kajian serta untuk langkah-langkah eksplorasi tambahan.
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