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1. BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan pengerjaan tugas akhir, tujuan tugas akhir, dan manfaat tugas 

akhir, serta relevansi penelitian tugas akhir dengan bidang keilmuan sistem 

informasi. 

1.1 Latar belakang 

Pariwisata menjadi sektor penting dalam usaha peningkatan anggaran Negara. 

Salah satu Negara yang memiliki banyak tempat pariwisata ialah Negara Indonesia. 

Pariwisata Indonesia merupakan salah satu penggerak anggaran Negara yang 

berpotensi untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa 

depan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap menguntungkan dan 

sangat penting untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai 

sumber yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara Indonesia (Arifiana dkk, 

2016). 

Negara Indonesia merupakan Negara dengan banyak kekayaan yang melimpah 

dan tak kalah dengan Negara tetangga. Indonesia adalah Negara yang memiliki 

banyak kekayaan alam, budaya, hasil pertanian, bahasa, pulau, suku ,flora, fauna, 

peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa 

Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha 

penanganan dan peningkatan kepariwisataan (Ainy, 2015). Kekayaan yang dimiliki 

Negara Indonesia menjadi nilai tambah untuk bersaing dibidang dunia pariwisata 

tingkat Internasional. Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda disetiap 

daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam potensi wisata, dengan 

kondisi alam yang berbeda- beda membuat cara penanganan potensi wisata di setiap 

daerah harus disesuaikan dengan kondisi potensi wisata yang ada di daerah tersebut. 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten di daerah Jawa Timur yang 

memiliki daya tarik wisata dengan keanekaragaman potensi wisata yang 

disuguhkan seperti, air terjun, pantai, pegunungan, goa, religi hingga budaya yang 

khas. Salah satu Potensi wisata di Kabupaten Tuban yang mempunyai daya tarik 
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tersendiri berada di Desa Rengel. Desa Rengel memiliki berbagai jenis keindahan 

alam yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung dan menikmati 

keindahan Desa tersebut. Salah satu potensi alam yang dimiliki Desa Rengel ialah 

wisata Goa Ngerong. 

Wisata Goa Ngerong adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Desa 

Rengel tepatnya di Jl. Raya Rengel No.155, Tuban. Wisata Goa Ngerong adalah 

salah satu tempat wisata alam yang berupa goa. Wisata Goa Ngerong menyimpan 

banyak mitos, misteri dan keindahan eksotisme alam. Didasar air tersebut terdapat 

banyak ikan air tawar dan Di dinding serta atap goa terdapat kelelawar yang 

bergelantungan. Ikan dan kelelawar yang ada didalam Goa Ngerong sangat banyak, 

jika dihitung dapat berjumlah ratusan bahkan ribuan. Tiket masuk ke lokasi Goa 

Ngerong hanya ditarik Rp 3.000 bagi pengunjung dewasa dan ditarik Rp 2.000 

untuk pengunjung anak-anak. Daya tarik wisata Goa Ngerong pada tahun 2014 

wisatawan yang berkunjung ke Goa Ngerong mengalami peningkatan yang cukup 

baik. Namun, pada tahun 2019 wisatawan yang berkunjung di Goa Ngerong 

mengalami penurunan yang ditunjukan pada Gambar 1.1 berikut. 

 

Sumber: Dokumen Desa Rengel 

Gambar 1.1 Data Pengunjung Tahun 2014 - 2019 

Goa Ngerong Sebagai pariwisata unggulan Kecamatan Rengel telah 

berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Rengel. 
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Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Goa Ngerong mengakibatkan  

penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Rengel yang digunakan untuk 

membantu mensejahtrakan masyarakat Desa Rengel (Khusna, 2017). Perubahan 

jumlah kunjungan wisatawan di Goa Ngerong membuat Pemerintah di daerah 

Kabupaten Tuban kesulitan untuk menentukan strategi kedepan dalam 

pengembangan industri pariwisata, seperti promosi wisata dan pengadaan 

pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung. Dengan adamya 

dampak tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memprediksi dan analisis jumlah 

pengunjung wisatawan yang akan berkunjung pada tahun selanjutnya. 

Peramalan data deret waktu dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola 

data historis masa lalu yang diambil secara berkala untuk membuat perkiraan masa 

depan (Ainy, 2015). Terdapat 3 pola deret waktu, pola deret waktu tersebut antara 

lain pola deret waktu horizontal, trend dan musiman. Pola data horizontal Terjadi 

bila data berfluktuasi (meningkat dan menurun) di sekitar rata-rata yang konstan 

dan akan membentuk garis horizontal. Pola data musiman Terjadi bilamana suatu 

deret dipengaruhi oleh faktor musiman baik berupa bulan, tahun, atau hari-hari 

tertentu. Pola trend dipengaruhi oleh fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan 

selama periode jangka panjang. 

 

Sumber: Dokumen Desa Rengel 

Gambar 1.2 Data Pengunjung Tahun 2014 – 2019 

Gambar 1.2 menunjukan data pengunjung Goa Ngerong dari tahun 2014 hingga 

tahun 2019 dan dapat diketahui bahwa data tersebut termasuk ke dalam pola deret 

waktu musiman. Dengan demikian penelitian ini dapat menggunakan model 
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Seasonal Autogressive Integrated Moving Average (SARIMA). Berdasarkan latar 

belakang yang sudah dikemukakan, maka penulis melakukan penelitian tugas akhir 

yang berjudul “ Analisis Deret Waktu Jumlah Pengunjung Wisata Goa Ngerong 

Menggunakan Metode SARIMA “. Penelitian ini digunakan untuk meramalkan 

jumlah kunjungan wisatawan di Goa Ngerong di tahun 2020 - 2021. Dampak dari 

penelitian ini dijadikan sebagai acuan Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam 

menentukan strategi kedepan dalam pengembangan industri pariwisata khususnya 

di wisata Goa Ngerong. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan Masalah di dapat dari latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Adapun rumusan masalah pada penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana model SARIMA terbaik untuk meramalkan jumlah kunjungan 

wisatawan di Goa Ngerong? 

2. Bagaimana hasil ramalan jumlah pengunjung wisata di Goa Ngerong? 

1.3 Batasan Pengerjaan Tugas Akhir 

Agar fokus dalam melakukan penulisan tugas akhir dan tidak meluasnya 

permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penulisan tugas akhir ini. Batasan masalah pada penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Lingkup penelitian analisis jumlah pengunjung hanya pengunjung wisata 

Goa Ngerong  di Kabupaten Tuban Kecamatan Rengel. 

2. Data yang digunakan adalah data bulanan jumlah pengunjung wisata Goa 

Ngerong  di Kabupaten Tuban dari bulan Januari tahun 2014 sampai bulan 

Desember tahun 2019. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan metode Seasonal Autogressive 

Integrated Moving Average (SARIMA). 
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1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan yang akan 

dicapai melalui tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui model SARIMA terbaik untuk peramalan jumlah kunjungan 

wisatawan di Goa Ngerong menggunakan Metode SARIMA 

2. Mengetahui hasil peramalan periode tahun 2020 – 2021 untuk jumlah 

kunjungan wisatawan di Goa Ngerong menggunakan Metode SARIMA 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Berikut manfaat yang diperoleh, dengan melihat dari dua belah sudut pandang, 

yaitu sudut pandang akademis dan pihak Desa Rengel. 

1.5.1 Bagi Akademisi 

1. Sebagai kontribusi universitas untuk wisata Kabupaten Tuban di tahun 

sekarang maupun ditahun yang mendatang kususnya di Goa Ngerong. 

2. Sebagai referensi dalam meramalkan jumlah wisatawan di periode 

berikutnya di tempat pariwisata. 

1.5.2 Bagi Pihak Desa Rengel 

1. Memberi informasi akan jumlah pengunjung wisata Goa Ngerong di Desa 

Rengel untuk tahun yang akan datang. 

2. Menjadi suatu masukan agar lebih memperhatikan pengembangan potensi 

wisata Goa Ngerong. 

1.6  Relevansi 

Tugas akhir ini menyelesaikan permasalahan Desa Rengel terkait jumlah 

kunjungan wisatawan Goa Ngerong menggunakan bidang keilmuan Sistem 

Informasi terkait peramalan jumlah pengunjung di tempat wisata. Tugas akhir ini 

berkaitan dengan mata kuliah Data Science yang sesuai dengan ranah penelitian 

yang ada di program studi Sistem Informasi UISI. 

  


