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ABSTRAK 

 

Aktivitas pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang berperan 

dalam proses pengembangan wilayah dan memberikan kontibusi bagi pendapatan 

daerah. Pariwisata berkembang menjadi sektor yang menjanjikan dan memberikan efek 

nilai manfaat kepada banyak pihak dari pemerintah, masyarakat, ataupun swasta. Kota 

Padang adalah salah satu Kota Pantai di Indonesia yang memiliki aktivitas wisata dan 

rekreasi di pantai. Pantai Taplau di pusat Kota Padang adalah salah pantai bagian 

barat Sumatera yang memiliki garis pantai yang panjang. Pantai Taplau menjadi salah 

satu tujuan wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Padang. Dalam 

perkembangannya aktivitas dan rekreasi di Pantai Taplau Padang mempunyai 

konsekuensi logis berupa dampak terhadap Ekonomi, , Sosial  masyarakat, dan 

Lingkungan di Kota Padang. Permasalahan yang terjadi berupa penurunan kualitas 

lingkungan Pantai Kota Padang akibat posisi garis Pantai yang rawan gempa dan 

tsunami dan kurangnya perawatan pantai sehingga kotor, serta pola perubahan sosial 

masyarakat yang berkunjung ke Pantai Kota Padang yang banyak melakukan kegiatan 

maksiat di tenda rendah di sepanjang jalan Pantai Taplau Kota Padang.  

Berdasarkan isu permasalahan yang dijabarkan diatas maka dapat dirumuskan 

pertanyaan Penelitian yaitu “Apa dampak Aktivitas Pariwasata Pantai Taplau Kota 

Padang terhadap Ekonomi, Sosial Masyarakat, dan Lingkungan di Sepanjang Koridor 

Jalan Pantai Barat Kota Padang? Pertanyaan penelitian ini membahas isu yang saat ini 

sedang hangat di Kota Padang berupa konsekuensi logis dampak aktivitas w isata dan 

rekreasi di Pantai Taplau Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Aktivitas Pariwasata Pantai Taplau Kota Padang terhadap 

Ekonomi, Sosial Masyaraka Lingkungan di Sepanjang Koridor Jalan Pantai Barat Kota 

Padang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitaif  dengan mengetahui 

persepsi masyarakat Kota Padang terhadap pengaruh wisata Pantai Padang dengan 

metode kuantitatif deskriptif penyebaran kuesioner untuk mengatahui  pengaruh wisata 

Pantai Taplau Kota Padang. 

Hasil dari penelitian adalah  pengaruh positif dari aspek ekonomi dan pengaruh 

dominan negatif untuk aspek sosial dan lingkungan. Dalam aspek Ekonomi yaitu peluang 

kesempatan kerja skala sedang dengan presentase 51 %, tingkat kenaikan pendapatan 

dengan skala sedang dengan tingkat kenaikan 56,27 %. Pengaruh terhadap Sosial 

masyarakat berupa perubahan sosial sebesar 30% Perubahan gaya hidup masyarakat 

menyesuaikan aktivitas wisata, kehadiran tenda cheper pada skala sangat meresahkan, 

pengaruh terhadap bahasa yang berada pada skala tidak meresahkan, pengaruh 

terhadap kesehatan berupa 36% batuk-batuk, dan keagamaan dengan hasil tidak adanya 

hubungan keberadaan Kampung China dengan aspek keagamaan. Faktor yang 

mempengaruhi Aspek Sosial adalah Karakteristik Wisatawan dan Kebijakan Pemerintah. 

Pada Pengaruh terhadap lingkungan ditemukan hasil studi pencemaran lingkungan yang 

didominasi 56% pencemaran pantai, Polusi Udara 51% disebabkan kemacetan di sekitar 

wisata, Pengerusakkan Lingkungan dalam bentuk 61% Pantai yang kotor, dan 

Kemacetan Lalu Lintas yang disebabkan oleh 53% Rute Jalan yang sempit. Faktor yang 

mempengaruhi Aspek Lingkungan yaitu Karakteristik Budaya Masyrakat, Kontak dengan 

wisatawan, dan Kurang tegasnya kebijakan dan pengelolaan dari pemerintah . Hasil 

temuan ini merupakan wawasan dan arahan kepada Masyarakat dan Pemerintah. Dari 

pengaruh aktivitas wisata Kota Padang akan memberi pandangan dan wawasan baru 

dalam pertimbangan pengembangan Pariwisata. Kota Padang sebagai salah satu Kota 

Pantai terbesar di Indonesia dengan aktivitas wisata sebagai salah satu ikon dan sektor 

unggulan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.  
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