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Kabupaten Bogor memiliki daya tarik alam dan potensi wisata yang tinggi. 

Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung branding 

Kabupaten Bogor sebagai The City of Sport and Tourism cukup besar dan 

jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pertumbuhan kinerja sektor pariwisata Kabupaten Bogor dan faktor-

faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor.  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder pada periode 2015 

hingga 2019 yang diambil dari sembilan tempat wisata yang dijadikan sampel 

penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode stratified sampling dengan tiga 

klasifikasi tempat wisata berdasarkan besaran rata-rata pendapatan. Kelas bawah 

dengan pendapatan di bawah Rp 100 juta per bulan, sampelnya yaitu Telaga Saat, 

Curug Cihurang, dan Taman Wisata Alam Telaga Warna. Kelas menengah dengan 

pendapatan rata-rata Rp 100 - Rp 500 juta per bulan, sampelnya yaitu Curug 

Cilember, Melrimba Gardens, dan Pemandian Air Panas Ciseeng. Pendapatan lebih 

dari Rp 500 juta dikategorikan sebagai kelas utama, sampelnya yaitu Agro Wisata 

Gunung Mas, Kampung Budaya Sunda Paseban, dan Taman Wisata Matahari.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

menggunakan metode tabulasi dan grafik, serta metode regresi panel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa anggaran pada sektor pariwisata pada tahun 2019 

meningkat 124% dibanding anggaran di tahun 2012, dengan jumlah kunjungan 

wisatawan pada periode yang sama bertambah sebesar 100%, namun peningkatan 

anggaran yang terjadi hampir di setiap tahunnya tidak diikuti oleh peningkatan 

jumlah wisatawan. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisatawan 

adalah total biaya promosi tempat wisata, jumlah penambahan atraksi, peningkatan 

sarana dan prasarana, luasan tempat wisata, dan publisitas. Anggaran Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

kunjungan wisatawan. 

Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah pengelola tempat wisata 

sebaiknya mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media publisitas, 

menambah spot foto menarik, sarana prasarana yang dapat mempermudah akses 

wisatawan, melakukan peningkatan luasan tempat wisata dengan memperhatikan 

aspek lingkungan, dan aktif memberikan saran kepada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mengenai program yang sesuai dengan kebutuhan tempat wisata. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata perlu melakukan evaluasi ulang terhadap program 

kegiatan yang dilakukan selama ini yang mengeluarkan anggaran cukup besar 

namun terbukti tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan, melakukan promosi pada media-media yang memiliki jangkauan luas 

serta memberi dukungan pada perubahan regulasi tata ruang untuk membantu 

tempat wisata yang ingin melakukan perluasan luasan lahan. 
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