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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

         Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak juga objek wisata yang 

berkembang dan menarik perhatian para wisatawan lokal dan mancanegara. 

Pariwisata adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para wisatawan yang 

berkunjung ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Suatu kegiatan 

pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan yang baik 

dari tempat yang dikunjungi, kebutuhan akomodasi, atraksi wisata, transportasi, 

dan kebutuhan yang lainnya (Sugiama, 2011). 

        Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan 

industri pariwisata sangatlah besar. Perkembangan industri pariwisata di 

Indonesia berkembang pesat, dapat dilihat dengan adanya data dari BPS (2019) 

tentang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 2009-2018. 

 GAMBAR 1  
Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia 

 

  

 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018). 

        Dari Gambar 1 grafik di atas dapat dilihat bahwa adanya kunjungan 

wisatawan mancanegara pada tahun 2009 tercatat sebanyak 6,32 juta orang. 

Angka ini terus meningkat menjadi 8,8 juta orang pada akhir 2013. Pada 2016, 
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jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Indonesia mencapai 11,8 

juta orang atau tumbuh sekitar dua kali lipat dibandingkan 2009.  

        Di Indonesia, Kota Bandung merupakan salah satu dari 10 kota terbaik di 

bidang pariwisata. Terdapat empat indikator penilaian yang menjadi dasar 

pemilihan kota terbaik, yaitu: 

a) Kinerja usaha pariwisata (akomodasi, PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto), dampak, data BPS) 

b) Indeks pariwisata Indonesia yaitu daya saing 

c) Indonesia’s Attractiveness Award yaitu dimensi pariwisata 

d) Penghargaan internasional dan nasional baik dari kementerian ataupun 

lembaga 

        Hasil penilaian yang telah diberikan oleh Kementerian Pariwisata (2018) 

berdasarkan empat indikator di atas menunjukkan bahwa Kota Bandung 

menempati posisi ketiga sebagai kota terbaik dalam pariwisata. Tabel 1 berikut 

merupakan data urutan 10 kota terbaik menurut Kementerian Pariwisata: 

TABEL 1 
Urutan 10 Kota Terbaik Di Indonesia 

No Kota 
1 Surabaya 
2 Denpasar 
3 Bandung 
4 Semarang 
5 Batam 
6 Yogyakarta 
7 Padang 
8 Makassar 
9 Balikpapan 
10 Palembang 

         Sumber: Kementerian Pariwisata (2018).     

Walaupun Bandung merupakan salah satu dari 10 kota terbaik, dapat dilihat 

pada Tabel 2 bahwa jumlah wisatawan baik mancanegara maupun lokal 
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mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2011 wisatawan yang berjumlah 

6,712,824 jiwa menurun hingga mencapai angka 5,000,625 jiwa pada tahun 

2016 (BPS, 2018). 

TABEL 2 
Data Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Lokal Di Kota Bandung 

Wisatawan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Lokal 225,585 176,855 176,432 180,143 183,932 173,036 

Mancanegara 6,487,239 5,080,584 5,388,292 5,627,421 5,877,162 4,827,589 

Total 6,712,824 5,257,439 5,564,724 5,807,564 6,061,094 5,000,625 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2018). 

        Menurut Nugraha, Rusli, & Munajat (2017) salah satu pemicu menurunnya 

kunjungan wisatawan di Kota Bandung dikarenakan pencemaran limbah yang 

disebabkan oleh wisatawan. Tidak hanya itu, sudah tercatat banyak sekali 

industri perhotelan yang berdiri di Kota Bandung yang dapat dilihat pada 

Gambar 2 di bawah ini.  

GAMBAR 2 
Data Pertumbuhan Hotel Di Kota Bandung Tahun 2014-2016 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2018). 

         Dikarenakan semakin berkembangnya kegiatan industri perhotelan di Kota 

Bandung menyebabkan limbah menjadi semakin bertambah. Salah satu kegiatan 

industri perhotelan yang berkembang adalah hotel bintang tiga yang dapat dilihat 

pada Tabel 3, dimana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah hotel yang 

paling banyak adalah hotel bintang tiga dengan jumlah 42 hotel.   
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TABEL 3 
Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi Di Kota Bandung Tahun 2016 

Klasifikasi Jumlah Hotel 
Hotel Bintang 5 9 
Hotel Bintang 4 32 
Hotel Bintang 3 42 
Hotel Bintang 2 25 
Hotel Bintang 1 10 

                     Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2018). 

        Dikarenakan jumlah hotel bintang tiga lebih banyak dibandingkan dengan 

hotel berbintang lainnya, limbah yang dihasilkan juga akan lebih banyak yang 

di mana limbah tersebut jika tidak di tangani dengan segera dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan yang dapat memengaruhi kawasan di sekitar hotel 

maupun hotel itu sendiri (Sitompul, Sutisna, Pharmawati, 2013). 

        Di bawah ini merupakan Tabel 4 yang menunjukkan jumlah limbah yang 

diproduksi di Kota Bandung per harinya: 

TABEL 4 
Limbah Per Hari Yang Dihasilkan Kota Bandung 

Sumber Produksi Limbah (ton) 
Pemukiman 1048,96 
Pasar 300,32 
Kawasan Komersil 184,16 
Fasilitas Publik 44,96 
Lainnya 21,6 
Total 1,600 

    Sumber: Pemerintahan Kota Bandung (2018). 

 Seperti yang dilansirkan Tabel 4 di atas, bahwa total limbah yang 

dihasilkan Kota Bandung mencapai angka 1,600 ton per hari, khususnya pada 

kawasan komersil yang di mana meliputi gedung perhotelan dan perkantoran. 

Kawasan komersil ini memproduksi limbah sebanyak 184,16 ton (Pemerintahan 

Kota Bandung, 2018). Jika limbah semakin meningkat dapat menyebabkan Kota 

Bandung tidak dapat mengelola limbah dengan maksimal (Nugraha, Rusli, & 

Munajat, 2017). 
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        Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan komponen 

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, 

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 

manusia dan/atau makhluk hidup lain.  Limbah bahan berbahaya dan/atau 

beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung B3, pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang 

meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan dan/atau kemudian dilanjutkan 

dengan Dumping (pembuangan), pembuangan adalah kegiatan membuang, 

menempatkan, dan memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, 

konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media 

lingkungan hidup tertentu. 

      Limbah merupakan sesuatu yang selalu dianggap tidak berguna bagi setiap 

orang tetapi tidaklah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengatakan 

bahwa tidak ada yang tidak berguna di dunia ini. Bahkan seluruh komponen 

yang terdapat pada limbah memiliki suatu kegunaan jika limbah tersebut diolah 

kembali (BSR, 2010). 

      Manusia selalu melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

lingkungan, dan interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungan ini 

akan selalu memproduksi limbah baru yang dapat memengaruhi lingkungan. 

Produksi dan pengelolaan limbah awalnya bukanlah suatu masalah yang besar 
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sampai kepada titik di mana manusia memutuskan untuk hidup bersama dalam 

suatu kemasyarakatan dan menimbulkan berbagai macam limbah yang dapat 

merusak lingkungan sekitar (Giusti, 2009).  

        Manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Dan 

kebutuhan tersebut akan bertambah setiap harinya, baik kebutuhan primer 

maupun sekunder. Karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah banyak 

dan juga populasi manusia yang semakin meningkat, maka akan meningkat juga 

produksi barang serta daya beli manusia. Dan peningkatan inilah yang 

merupakan salah satu penyebab semakin banyaknya produksi limbah. Karena 

semakin banyaknya produksi limbah, maka diperlukan perencanaan dan 

pengendalian yang tepat untuk mencegah pengaruh negatif dari limbah tersebut 

terhadap lingkungan (Vergara & Tchobanoglous, 2012). Oleh karena itu, 

pengelolaan limbah merupakan langkah penting yang diperlukan untuk menjaga 

kesehatan masyarakat serta kebersihan lingkungan (Basu, 2009).  

        Pengelolaan limbah merupakan kegiatan yang dimaksud untuk 

mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih 

terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi), 

pengolahan limbah yang dapat dilakukan berupa pengomposan (composting), 

daur ulang (recycling), pembakaran (insinerasi), dan lain-lain (Mulasari, 2012). 

        Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Limbah menyatakan bahwa, paradigma pengelolaan limbah 

yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan/atau 

diganti dengan paradigma baru pengelolaan limbah. Paradigma baru 

memandang limbah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan 
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dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk 

bahan baku industri. 

       Berikut merupakan gambar perbedaan paradigma lama dan paradigma 

baru (Dharma, 2012): 

GAMBAR 3 
Konsep Paradigma Lama Dalam Pengelolaan Limbah 

 

 

  

Sumber: Dharma (2012). 

         Berdasarkan Gambar 3 di atas, dapat dilihat konsep penerapan paradigma 

lama dan baru dalam pengelolaan limbah, paradigma lama lebih terpusat pada 

pembuangan limbah ke TPA dibandingkan dengan mengurangi limbah yang di 

mana sistem penanganan limbah di lakukan secara konvensional dengan 

mengumpulkan dan menimbun. Akan tetapi, limbah yang ditimbun akan 

mengalami pembusukan dan dapat berpengaruh pada lingkungan baik udara 

maupun tanah. Tidak hanya itu, tindakan dengan menimbun limbah juga 

memakan banyak sekali lahan (Dharma, 2012). 

GAMBAR 4 
Konsep Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Limbah 

 

 

 

          Sumber: Dharma (2012) 

          Sedangkan dalam paradigma baru pada Gambar 4 lebih mengutamakan 

mengurangi dan mendaur ulang limbah secara maksimal, di mana ketika 

melakukan pembuangan limbah, yang dibuang hanyalah residu atau sisa 
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endapan yang ditimbulkan dalam pemrosesan limbah. Salah satu keberhasilan 

dalam tercapainya paradigma baru yaitu dengan adanya peran serta masyarakat 

dalam kegiatan pemilahan dan pengumpulan limbah (Dharma, 2012). Berikut 

merupakan gambar siklus pengelolaan limbah: 

GAMBAR 5 
 Siklus Pengelolaan Limbah 

 
 

 

 

 

Sumber: Amasuomo & Baird (2016) 

        Dermibas (2011) menyatakan bahwa pengelolaan limbah sebagai suatu 

pergerakan yang meliputi berbagai proses seperti, pengumpulan, pengangkutan, 

dan pemrosesan limbah sebelum membuang residu atau endapan yang 

ditimbulkan oleh limbah-limbah yang akan dikelola. Tidak semua hotel 

menggunakan cara yang sama dalam mengelola limbah, tetapi ada beberapa 

proses atau cara dasar yang harus dilakukan dalam mengelola limbah. Seperti 

yang digambarkan pada Gambar 5, dimana limbah yang akan dikelola harus 

dikumpulkan di tempat pembuangan akhir, kemudian limbah tersebut akan 

dipindahkan ke tempat yang akan memproses limbah tersebut. Dalam proses 

pengelolaan limbah, generator atau mesin pengelolaan limbah ini akan 

memisahkan limbah menjadi beberapa jenis yang akan dikumpulkan dan didaur 

ulang oleh industri daur ulang limbah (Vergara & Tchobanoglous, 2012). 

         Kinerja operasional di dalam suatu hotel berkaitan dengan faktor seperti 

produktivitas, efisiensi, pengurangan limbah, dan penekanan harga. Orang yang 



 

 
 

9 

bertanggung jawab dalam kinerja operasional hotel selalu mencari cara yang 

efisien untuk menekan biaya pengeluaran yang selalu dilakukan oleh hotel tanpa 

menurunkan kualitas yang telah hotel berikan kepada para tamu, mendaur ulang 

atau mengurangi limbah yang ditimbulkan oleh hotel. Jika operasional tersebut 

berhasil dijalankan, maka akan berpengaruh baik juga bagi hotel seperti 

meningkatkan pendapatan hotel, mengurangi limbah yang dapat berpengaruh 

kepada sumber daya alam dan manusia, dan juga dapat meningkatkan 

produktivitas kerja hotel tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan (Treadwell, 

2015). 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

         Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa rumusan 

masalah yang harus dikaji lebih dalam adalah apa pengaruh yang ditimbulkan 

dengan menjalankan pengelolaan limbah terhadap kinerja operasional di hotel? 

 
C. Tujuan Penelitian 

         Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari praktik 

pengelolaan limbah terhadap kinerja operasional hotel bintang tiga di Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi terkait, 

perusahaan sampai ke pemerintah. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat diterapkan oleh pelaku pariwisata. 

3. Penelitian ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi peneliti lain. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

         Dalam bab ini peneliti membahas latar belakang serta fenomena yang 

sedang terjadi, rumusan masalah yang membahas apa pengaruh yang dapat 

ditimbulkan dengan menjalankan praktik pengelolaan limbah, tujuan dari 

penelitian, dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

        Tinjauan pustaka berisikan teori-teori penunjang penelitian seperti, 

penjelasan jenis-jenis limbah, pembahasan mengenai pengelolaan limbah, 

hubungan antara pengelolaan limbah dengan kinerja operasional, dan studi hasil 

penelitian sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

        Metode penelitian membahas tentang obyek penelitian, rancangan 

penelitian yang membahas waktu dalam penelitian, lingkungan setting, dan unit 

analisis, serta metode pengumpulan sampel, metode pengumpulan data, 

pengukuran variabel dan metode menganalisa data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

       Hasil dari analisis penelitian mencakup karakteristik demografis, uji 

validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji normalitas, uji hipotesis (uji t 

dan uji F), analisis regresi berganda, dan juga pembahasan dari seluruh hasil uji 

yang telah dilakukan terhadap penelitian. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

           Bab ini membahas kesimpulan penelitian secara keseluruhan dan peneliti 

memberikan saran-saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian kepada hotel 

yang belum menjalankan praktik pengelolaan limbah dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


