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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemahaman Mengenai Kepariwisataan 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan sosial dan ekonomi merupakan definisi pariwisata. 

Awalnya sekitar awal abad ke-20 pariwisata hanya dapat dinikmati oleh sedikit 

orang, yang umumnya relatif kaya, namun seiring berkembangnya zaman kini 

pariwisata dapat dikatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perkembangan 

ini tidak hanya terjadi di negara maju akan tetapi sudah mulai terasa di negara 

berkembang pula. Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang dalam 

tahap perkembangannya, pembangunan industri pariwisata menjadi salah satu 

usaha untuk mencapai keseimbangan neraca perdagangan luar negeri dan 

diharapkan dapat menambah pemasukan devisa (Pendit, 2002). 

Suatu perjalanan yang dilakukan dengan batas waktu tertentu, dengan 

mengunjungi satu destinasi ke destinasi lainnya bukan bermaksud untuk bekerja 

atau mendapat uang di tempat yang dikunjungi akan tetapi hanya untuk 

menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi 

keinginan lain yg bermacam-macam disebut dengan pariwisata (Yoeti, 1996:108). 

Robert Mc.Intosh bersama Shashiakant Gupta (Pendit, 1999:31) mengungkapkan 

bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi 

wisatawan, bisnis, pemerintah setempat serta masyarakat setempat dalam proses 

menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya. 

Pariwisata adalah kegiatan wisata yang beragam dengan dukungan bermacam-

macam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha, 

masyarakat dan pemerintah daerah. Pariwisata berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan 

perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 
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kesejahteraan rakyat (UU RI No. 10 Th 2009 tentang Kepariwisataan). Berikut ini 

merupakan pemahaman mengenai kepariwisataan dari UU RI No. 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, antara lain: 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan 

untuk rekreasi, pengembangan pribadi, ataupun mempelajari keunikan daya 

tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu yang sementara. 

b. Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan pada setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, antar sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah 

dan pengusaha. 

e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisatawan. 

f. Daerah Tujuan Pariwisata atau Destinasi Pariwisata adalah kawasan 

geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di 

dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. 

g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang ataupun sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 
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j. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja 

pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, 

dan pengelolaan kepariwisataan. 

k. Asas Kepariwisataan : Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas : 

manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, 

kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. 

l. Tujuan : Kepariwisataan bertujuan untuk (1) Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi; (2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; (3) Menghapus kemiskinan; 

(4) Mengatasi pengangguran; (5) Melestarikan alam, lingkungan dan sumber 

daya; (6) Memajukan kebudayaan; (7) Mengangkat citra bangsa; (8) Memupuk 

rasa cinta tanah air; (9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan (10) 

mempererat persahabatan antarbangsa. 

2.1.2 Komponen Pariwisata 

Tingkat keberhasilan tempat wisata hingga terwujudya kawasan wisata akan 

bergantung sekali dengan komponen-komponen seperti daya tarik/Atraksi 

(Attraction), Fasilitas (Amenities), dan mudah dijangkau/Aksesibilitas 

(Accessibility) (Oka A. Yoeti, 1997:165). 

1. Atraksi (Attraction) 

Atraksi wisata adalah daya tarik dari suatu objek pariwisata ataupun hasil 

kesenian suatu daerah tertentu yang dapat menarik wisatawan atau turis asing 

untuk berkunjung menuju ke tempat wisata tersebut (James Spillane, 1987). 

Menurut World Tourism Organization, atraksi merupakan sebuah daya tarik yang 

harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata. Atraksi merupakan daya tarik yang 

bersifat local dari destinasi tersebut dalam arti daya tarik yang dimiliki destinasi 

tersebut dan menarik wisatawan. 

Atraksi wisata merupakan hal-hal yang sebelumnya telah disediakan untuk bisa 

dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini seperti tari-tarian, lagu 

kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan yang lainnya.  
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2. Fasilitas (Amenities) 

Amenity adalah berbagai sarana prasarana penunjang yang diperlukan untuk 

wisatawan selama wisatawan tersebut berada di lokasi/daerah tujuan wisata 

seperti contohnya yaitu hotel/penginapan, restaurant/rumah makan, transportasi da 

biro perjalanan wisata. Fasilitas wisata dapat memberikan kenyamanan terhadap 

wisatawan tersebut. Ada beberapa fasilitas penting yang berkaitan langsung 

dengan perkembangan pariwisata, diantaranya yaitu akomodasi hotel, 

restaurant/rumah makan, ketersediaan air bersih, komunikasi, hiburan, dan 

keamanan. 

3. Aksesibilitas (Accesibility) 

Aksesibilitas mencakup didalamnya yaitu transportasi dan kemudahan dalam 

memperoleh informasi tentang destinasi wisata yang akan dikunjungi. Bagian 

yang paling penting dalam sebuah aksesibilitas adalah sebuah transportasi, 

maksud paling penting disini adalah dalam penggunaannya, karena dapat 

memudahkan wisatawan dalam mengunjungi suatu daerah tujuan wisata serta 

dapat menghemat waktu perjalanan. 

Selain transportasi, prasarana yang juga memiliki peran penting dalam 

mendukung aksesibilitas yaitu jalan, jalan tol, jembatan, terminal, bandara dan 

stasiun. Prasarana tersebut memiliki fungsi sebagai penghubung dari satu tempat 

ke tempat lain. Keberadaan prasarana tersebut juga dapat berpengaruh pada 

tingkat kecepatan transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik mandorong 

kecepatan transportasi tersebut menjadi lebih efisien. Sehingga ketersediaan 

aksesibilitas yang memadai adalah suatu hal yang signifikan guna mendukung 

perkembangan pariwisata. 

2.1.3 Pengertian Wisatawan 

Wisatawan adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan wisata. Apapun 

tujuannya yang terpenting perjalanan tersebut tidak untuk menetap dan buka 

untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya (UU RI Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan).  
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Wisatawan merupakan seorang pengunjung yang berada di suatu negara yang 

dikunjunginya dengan sekurang-kurangnya berada disana selama 24 jam dan yang 

berkunjung atas dasar motivasi (Soekadijo, 2000:16): 

1. Untuk mengisi waktu luang atau yang hanya untuk sekedar bersenang-senang, 

berlibur, untuk alasan kesehatan, studi, keluarga, dan yang lainnya. 

2. Melakukan perjalanan untuk sebuah keperluan bisnis. 

3. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi suatu pertemuan atau sebagai utusan 

(ilmiah, administratif, diplomatik, keagamaan, olahraga dan lainnya) 

4. Dalam rangka pelayaran pesiar (sea cruise), jika ia tinggal kurang dari 24 jam. 

Sedangkan dalam Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1969 Bab I Pasal I (dalam 

Soekadijo, 2000:17) dijelaskan bahwa wisatawan atau tourist adalah setiap orang 

yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan 

menikmati perjalanan dan kunjungan tersebut. 

Wisatawan dapat dibedakan menjadi dua (Pendit, 1994:39): 

1. Wisatawan Internasional (Mancanegara) 

Wisatawan internasional merupakan seseorang yang berkunjung atau 

mengadakan perjalanan wisata kesuatu tempat yang berada di luar negerinya.  

2. Wisatawan Nasional (Domestik) 

Wisatawan nasional merupakan masyarakat Indonesia yang melakukan 

perjalanan wisata di kawasan Indonesia di luar tempatnya tinggal, dengan 

estimasi waktu selama 24 jam atau menginap akan tetapi kegiatan tersebut 

bukan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mencari nafkah kawasan yang 

dikunjunginya. 

Berdasarkan sifat perjalanannya, diklasifikasikan menjadi (Karyono , 1997) : 

1. Wisatawan Asing 

Wisatawan asing adalah orang yang berwisata atau melakukan perjalanan 

wisata yang datang dari negara lain untuk memasuki negara yang bukan negara 

asalnya. 
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2. Wisatawan Asing Domestik 

Wisatawan asing domestik adalah orang yang berdiam atau bertempat tinggal 

di dalam negara yang bukan negaranya sendiri karena tugas, dan melakukan 

perjalanan wisata di wilayah negara tempat dia tinggal tersebut. Misalnya, staff 

kedutaan Inggris yang sedang libur, tetapi dia tidak pulang ke Inggris, dia 

justru melakukan perjalanan wisata di Negara tempat dia bertugas. 

3. Wisatawan Nusantara 

Wisatawan nusantara merupakan seorang wisatawan yang berwisata atau 

melakukan perjalanan wisata di negaranya sendiri. 

4. Wisatawan Asing Asli 

Wisatawan asing asli adalah seorang warga negara asli dari suatu negara 

tertentu, dimana orang tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan 

pekerjaan di negara lain, dan suatu ketika dia pulang ke negaranya untuk pergi 

berwisata ke tempat-tempat wisata di negaranya sendiri. Misalnya seorang 

warga asli Indonesia sedang bekerja di suatu perusahaan di luar negeri, ketika 

orang tersebut mendapat libur, dia pulang ke Indonesia dan berwisata di Bali. 

Wisatawan pada jenis ini adalah kebalikan dari wisatawan asing domestik. 

5. Wisatawan Transit 

Wisatawan transit merupakan seorang wisatawan yang dalam perjalanannya ke 

suatu negara tertentu, dia diharuskan singgah/transit di suatu bandara, 

pelabuhan, atau stasiun yang tidak didasarkan atas keinginannya sendiri. 

6. Wisatawan Bisnis 

Wisatawan bisnis ialah seseorang yang melakukan perjalanan bukan untuk 

berwisata, melainkan untuk tujuan bisnis. Setelah tujuan bisnisnya tersebut 

selesai, dia akan melakukan perjalanan wisata. Jadi, perjalana wisata disini 

hanya sebuah tujuan sekunder yang dilakukan setelah yang menjadi tujuan 

primer yaitu bisnisnya selesai. 

Biasanya setiap orang yang berkunjung ke suatu tempat terdiri atas beberapa 

orang didalamnya dengan berbagai motivasi kunjungan yang salah satu 

didalamnya merupakan seorang wisatawan, jadi semua pengunjung tidak dapat 

disebut sebagai wisatawan. 
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Pengunjungpun tergolong menjadi 2 (dua) golongan, sebagai berikut: 

1. Wisatawan 

Wisatawan  adalah pengunjung yang sementara tinggal selama atau lebih dari 

24 jam di tempat yang dikunjungi dengan tujuan perjalanannya diklasifikasikan 

menjadi: 

a. Pesiar, yaitu untuk tujuan liburan, tamasya, olahraga, studi, kesehatan dan 

religi. 

b. Hubungan dagang, yaitu konferensi, keluarga, misi dan yang lainnya. 

2. Pelancong 

Pelancong adalah pengunjung yang hanya beberapa saat saja tinggal di tempat 

yang dikunjunginya dan tidak lebih dari 24 jam. 

2.1.4 Jenis-Jenis Pariwisata 

Seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata karena adanya beragam jenis 

pariwisata. Jenis-jenis pariwisata tersebut dibagi menjadi: 

Berdasarkan letak geografis: 

1. Pariwisata Lokal  

Pariwisata lokal adalah pariwisata yang berada di daerah setempat dengan  area  

yang relatif sempit dan juga terbatas pada tempat-tempat tertentu.  

2. Pariwisata Regional 

Pariwisata regional adalah pariwisata yang berkembang di dalam suatu daerah 

dengan ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan pariwisata 

lokal, tapi lebih sempit jika dibandingkan dengan pariwisata nasional. 

3. Pariwisata Nasional 

a. Pariwisata Nasional dengan arti sempit; 

Yaitu aktivitas pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara. 

Titik berat dalam jenis pariwisata ini adalah pengunjung yang mengadakan 

perjalanan wisata merupakan penduduk asli negara itu sendiri ataupun orang 

asing yang berdiam di negara tersebut. 
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b. Pariwisata Nasional dengan arti luas; 

Jenis pariwisata disini hampir sama dengan pariwisata nasional dalam arti 

sempit, namun yang membedakan adalah pada jenis pariwisata ini yang 

melakukan perjalanan wisata bukan hanya warga negaranya saja, tetapi juga 

ada wisatawan dari luar negeri dan atau perjalanan wisata dari dalam negeri 

ke luar negeri. 

4. Pariwisata Regional Internasional 

Yaitu aktivitas pariwisata yang berkembang pada suatu wilayah internasional 

yang terbatas hanya kepada 2 atau 3 negara sekitar wilayahnya tersebut. 

Misalnya wilayah ASEAN. 

5. Pariwisata Internasional 

Yaitu aktivitas pariwisata yang berkembang pada seluruh negara di dunia, 

pariwisata internasional disini di dalamnya juga termasuk pariwisata regional-

internasional dan pariwisata nasional. 

Berdasarkan tujuan pariwisata: 

1. Pariwisata Bisnis 

Yaitu jenis pariwisata yang pengunjungnya memiliki tujuan bisnis, usaha, 

dinas, dagang atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. 

2. Pariwisata Liburan 

Yaitu jenis pariwisata yang pengunjungnya sengaja datang dan melakukan 

perjalanan wisata untuk berlibur dan memanfaatkan waktu luangnya. 

3. Pariwisata Pendidikan 

Yaitu jenis pariwisata yang pengunjungnya memiliki tujuan studi/belajar dan 

mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan di tempat yang dikunjunginya. 

Pariwisata pendidikan ini diantaranya adalah dharmawisata atau studytour. 

Adapun orang-orang yang sengaja untuk tinggal sementara waktu di suatu 

negara hanya untuk mempelajari bahasa di negara tersebut, atau yang biasa 

dikenal sebagai pollyglotisch. 
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Berdasarkan objeknya: 

1. Pariwisata Budaya 

Perjalanan wisata pada jenis ini biasanya dilakukan karena adanya keinginan 

untuk dapat melihat suatu daya tarik berupa seni budaya di suatu tempat 

tersebut. Objek wisatanya berupa peninggalan-peninggalan terdahulu atau 

koleksi benda kuno. 

2. Pariwisata Penyembuhan 

Pariwisata jenis ini biasa disebut juga sebagai pariwisata kesehatan, yang 

dimana wisatawannya memiliki tujuan untuk penyembuhan suatu penyakit. 

3. Pariwisata Komersial 

Pariwisata jenis ini biasanya berkaitan dengan kegiatan perdangangan nasional 

maupun internasional, misalnya suatu kegiatan fair, expo, exhibition, serta 

yang lainnya. 

4. Pariwisata Olahraga 

Pariwisata olahraga disini adalah orang-orang yang melakukan perjalanan 

wisata dengan tujuan untuk menyaksikan suatu acara olahraga dan juga ikut 

berpartisipasi pada kegiatan olahraga tersebut. 

5. Pariwisata Politik 

Disebut sebagai pariiwisata politik karena biasanya perjalanan wisata disini 

memiliki tujuan  untuk menyaksikan kegiatan di suatu negara. Misalnya pada 

hari kemerdekaan di Indonesia yang biasanya ramai dengan parade 17 Agustus. 

6. Pariwisata Sosial 

Jenis pariwisata ini dilihat dari segi penyelenggaranya, dan pariwisata jenis ini 

juga biasanya dilakukan tidak untuk mencari sebuah keuntungan seperti 

menyelenggarakan studytour. 

7. Pariwisata Religi 

Pariwisata pada jenis ini perjalanannya dilakukan untuk menyaksikan atau 

bahkan melakukan upacara keagamaan seperti ibadah haji dan umroh ke 

Mekah untuk penganut agama Islam. 
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Berdasarkan jumlah orang yang melakukan perjalanan: 

1. Pariwisata Perorangan 

Pariwisata jenis ini merupakan perjalanan wisata yang dilakukan sendiri saja 

oleh seorang wisatawan, dan dapat pula sebagai satu keluarga yang berwisata 

bersama-sama. 

2. Pariwisata Berkelompok 

Berbeda dengan pariwisata perorangan, pariwisata kelompok disini dilakukan 

wisatawan untuk perjalanan wisata secara berkelompok atau terdiri dari 

beberapa orang didalamnya dalam suatu rombongan pariwisata. Pariwisata 

jenis ini biasanya ada orang yang mengkoordinir seperti pada travel agensi. 

Berdasarkan jenis transportasi yang digunakan: 

1. Wisata Darat 

Pariwisata jenis ini kegiatan wisatanya dilakukan dengan menggunakan 

angkutan darat seperti kendaraan bus, mobil pribadi, ataupun kereta. 

2. Wisata Laut dan Sungai 

Pariwisata jenis ini kegiatan wisatanya dilakukan dengan menggunakan 

angkutan laut seperti kapal laut dan perahu. 

3. Wisata Udara 

Pariwisata jenis ini kegiatan wisatanya dilakukan dengan menggunakan 

angkutan udara seperti pesawat. 

Diantara jenis-jenis pariwisata di atas, beberapa diantaranya sudah banyak 

dikenal, yaitu wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, 

wisata industry, wisata bahari, dan wisata cagar alam (Pendit , 1994 : 14). 

2.1.5 Penawaran dan Permintaan Pariwisata 

2.1.5.1 Penawaran Pariwisata 

Yang disebut sebagai penawaran pariwisata ialah suatu keinginan dari seorang 

pelaku usaha atau pengelola pariwisata untuk mempromosikan atau mengenalkan 

beberapa hal yang menjadi daya tarik dari objek wisata yang dikelolanya. Mulai 

dari segi kekhasan objek wisatanya tersebut atau bisa juga berupa produk lokal 
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yang ada di daerah wisata tersebut. Produk-produk penawaran pariwisata yang 

berupa atraksi wisata ilmiah dan buatan, pelayanan jasa, dan barang-barang 

bertujuan agar dapat menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi obyek 

suatu negara (Wahyono, 2006). 

Medlik, 1980 (dalam Ariyanto, 2005) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) faktor 

yang perlu diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Atraksi/Daya Tarik 

Suatu daerah wisata tentunya mempunyai daya tarik khusus yang dapat 

mencuri perhatian para pengunjung agar datang berkunjung. Daya tarik itu 

dapat dari keindahan alam daerah tersebut, tetapi bisa juga berupa masyarakat 

dan budaya setempat. 

b. Aksesibilitas 

Aksesibilitas yang dimaksud adalah supaya wisatawan dapat dengan mudah 

mencapai daerah tujuan wisata. 

c. Amenitas/Fasilitas 

Fasilitas suatu tempat wisata adalah salah satu faktor paling penting untuk 

membuat pengunjung merasakan kenyamanan dan menjadi betah untuk tinggal 

di tempat wisata tersebut. 

d. Kelembagaan 

Wisatawan akan sangat senang jika daerah tujuan wisata yang dituju dapat 

memberikan keamanan (Protection of Tourism) dengan adanya kebebasan 

untuk mengajukan kritik dan saran tentang keberadaan mereka sebagai 

pengunjung, dengan begitu mereka akan merasa terlindungi.  

2.1.5.2 Permintaan Pariwisata 

Berbeda dengan penawaran pariwisata, permintaan merupakan kebalikan dari 

penawaran. Permintaan pariwisata adalah keinginan dari wisatawan untuk 

mengunjungi daerah pariwisata. Medlik, 1980 (dalam Ariyanto, 2005) 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan 

pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut: 



20 

Institut Teknologi Nasional 

a. Harga 

Harga akan sangat menentukan pada jumlah kunjungan wisatawan, dengan 

harga yang tinggi di suatu daerah wisata tentunya akan sangat memberatkan 

bagi sebagian wisatawan, sehingga permintaan wisata disini pun akan menjadi 

berkurang. Sebaliknya jika harga yang ditawarkan adalah rendah, maka 

permintaan wisatanya akan bertambah. 

b. Pendapatan 

Jika pendapatan pada suatu negara tersebut tinggi, maka cenderung wisatawan 

yang memilih daerah tersebut menjadi tujuan wisata akan semakin tinggi, 

bahkan tidak menutup kemungkinan seorang calon wisatawan akan membuka 

sebuah peluang usaha di daerah tujuan wisata tersebut jika memang hal itu 

dianggap dapat menguntungkan. 

c. Sosial-Budaya 

Sosial-budaya dikenal dengan keaneka ragamannya yang terlihat berbeda dan 

memiliki keunikan tersendiri dari apa yang ada di negara/daerah asal calon 

wisatawan, hal ini akan dapat meningkatkan permintaan kunjungan wisata 

karena adanya rasa keingintahuan dari calon wisatawan terhadap negara/derah 

tersebut. 

d. Sosial-Politik 

Sosial-politik disini akan berdampak dan berpengaruh pada turunnya 

permintaan wisata jika keadaan daerah yang menjadi tujuan wisata tersebut 

dalam situasi yang tidak aman dan tidak tenteram. 

e. Intensitas Keluarga 

Intensitas keluarga disini berpengaruh pada permintaan wisata berdasarkan 

pada sedikit atau banyaknya jumlah keluarga. Jika jumlah keluarganya banyak, 

maka akan ada keinginan dari salah satu anggota keluarganya untuk berwisata 

pun semakin besar. 

f. Harga Barang Pengganti 

Harga barang pengganti termasuk yang berpengaruh terhadap aspek 

permintaan. Harga barang pengganti disini maksudnya adalah sebuah 

pengganti tujuan wisata yang dijadikan sebagai cadangan wisata. Misalnya 
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ketika tujuan wisata utama tersebut tidak dapat memenuhi keinginan 

wisatawan untuk berwisata, maka wisatawan tersebut akan mengganti tujuan 

wisatanya ke daerah terdekat. 

g. Harga Barang Komplementer 

Barang komplementer adalah sebuah barang yang dapat saling melengkapi dan 

saling membantu. Dalam pariwisata, barang komplementer disini adalah objek 

wisatanya, dimana objek wisata tersebut akan saling melengkapi dengan 

beberapa objek wisata yang lain. 

Medlik,1980 (dalam Ariyanto, 2005) menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang 

menjadi penentuan seseorang untuk mengunjungi sebuah objek wisata atau 

membeli jasa yaitu letak lokasi, fasilitas yang tersedia, citra/ image objek wisata 

tersebut, harga/ tariff yang ditawarkan dan pelayanan yang diberikan. 

2.2 Pemahaman Mengenai Wisata Halal 

2.2.1 Definisi Wisata Syariah/Halal 

Definisi pariwisata syariah hampir mirip dengan definisi pariwisata secara umum, 

akan tetapi segala bentuk kegiatan, fasilitas, dan layanan yang tersedia harus 

sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Kemenpar,2012). Pada 

beberapa negara, terminologi wisata syariah yang digunakan bermacam-macam, 

seperti istilah halal tourism, Islamic tourism,halal travel, halal friendly tourism 

destination, muslim friendly destination dan halal lifestyle. 

Konsep syariah yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah tersebut 

berhubungan dengan konsep halal dan haram dalam agama Islam. Halal yang 

berarti dibenarkan, dan haram yang berarti dilarang. Konsep halal disini bisa 

dilihat dari 2 perspektif antara perspektif agama dan dari perspektif industry. Jika 

dilihat dalam perspektif agama, salah satunya konsep halal ini menjadi sebuah 

hukum dalam  makanan apa saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi 

konsumen muslim yang sesuai dengan keyakinannya. Sedangkan jika dilihat 

dalam perspektif industri, maka konsep halal disini bisa menjadi sebuah peluang 

bisnis bagi produsen pangan dengan target konsumen yang sebagian besarnya 

adalah beragama muslim, produsen tersebut perlu memberikan jaminan halal pada 
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produknya sehingga dapat meningkatkan nilai jual, misalnya adalah dengan 

memberikan label halal pada produk pangan yang di produksi dapat memberikan 

kesan menarik dari apa yang dilihat oleh konsumen yangt beragama Islam 

(Hamzah dan Yudiana, 2015). 

Definisi wisata syariah disini lebih luas jika dibandingkan dengan wisata religi, 

karena konsumen dalam wisata syariah tidak hanya yang beragama muslim saja 

tetapi yang non-muslim juga dapat menikmatinya seperti yang telah dianjurkan 

oleh WTO (World Tourism Organization). Adapun kriteria secara umum dari 

pariwisata syariah yaitu (Sofyan, 2012:33): 

1. Berorientasi pada kepentingan umum; 

2. Berorientasi pada penyegaran, ketenangan dan pencerahan; 

3. Terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; 

4. Terbebaskan dari maksiat; 

5. Terjaga keamanan serta kenyamanannya; 

6. Terjaga kelestarian lingkungannya; 

7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya serta kearifan lokal. 

Wisata halal merupakan konsep wisata yang segar bagi kalangan wisatawan 

muslim dan juga wisatawan non-muslim. Zulkifli (dalam Akyol dan Kilinc, 2014) 

menjelaskan bahwa pasar halal dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk 

diantaranya adalah food/makanan, lifestyle/gaya hidup (tekstil, kosmetik, dan 

yang lainnya) dan service/pelayanan (transportasi, paket wisata, dan keuangan). 

Definisi dari halal bisa sebagai sebuah konsep pariwisata dan perhotelan yang 

dibuat oleh produsen dan konsumen yang beorientasi pada ajaran Islam. Tidak 

sedikit negara-negara muslim di dunia yang ikut memanfaatkan kenaikan 

permintaan wisata untuk wisata halal tersebut (Razzaq, Hall dan Prayag, 2015). 

2.2.2 Konsep Tentang Wisata Halal 

Pariwisata halal terdiri dari kata pariwisata dan halal. Istilah halal tersebut 

menurut Persatuan Ulama Muslim Internasional memiliki definisi sebagai sesuatu 

yang diperbolehkan dan melakukannya sesuai dengan hukum (Al-Qaradhawi, 
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2013; p. XXV). Maka dari itu, istilah halal tersebut berarti diperbolehkan menurut 

ajaran Islam atau hukum Syariah. Halal juga merupakan salah satu dari lima 

tindakan (al-ahkam al-khamsah) yang mengkategorikan moralitas tindakan 

manusia dalam Islam, diantaranya yaitu (Faruki, 1966): 

a. Fard (wajib) 

b. Halal (diperbolehkan) 

c. Mustahabb (dianjurkan) 

d. Makruh (tidak menyukai) 

e. Haram (dilarang) 

Berdasarkan pandangan Islam, halal seperti yang telah dijelaskan di atas 

mengarah pada praktek ataupun kegiatan di bidang pariwisata yang diperkenankan 

menurut ajaran Islam (Battour & Nazari Mohd Ismail, 2015). 

Jika dilihat dari segi keindustriannya, wisata halal  ini adalah bentuk wisata 

pelengkap yang tidak menghilangkan jenis wisata konvensional yang sudah ada. 

Hal tersebut merupakan cara terbaru dalam pengembangan pariwisata di Indonesia 

yang merupakan negara yang sangat menghormati nilai budaya dan nilai Islami 

dengan tidak menghilangkan kekhasan dan keaslian dari daerahnya. 

Secara khusus, wisata halal adalah suatu kegiatan perdagangan ataupun bisnis. 

Berdasarkan literatur Islam, istilah halal disini mengarah kepada segala sesuatu 

yang merupakan perintah dan diperbolehkan di dalam ajaran agama dan dijadikan 

sebagai landasan perilaku dan kegiatan oleh umat Islam (Baskanlig, 2011). 

Sedangkan secara umum, istilah halal ini diartikan sebagai semua jenis bahan 

yang boleh dikonsumsi berdasarkan yang telah tertulis didalam Al-Quran atau 

Hadist Nabi (Gulen,2011), sedangkan pada istilah haram dinyatakan sebagai 

segala tindakan yang melanggar ajaran agama umat Islam. Sehingga, 

mendapatkan keuntungan dari aktifitas yang halal serta terhindar dari apapun yang 

diharamkan oleh agama merupakan suatu kewajiban yang ingin diterima oleh 

seorang muslim. 
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Konsep halal dalam Islam itu sendiri memiliki motif yang sangat spesifik, seperti 

sebagai pelestarian kemurnian agama, menjaga mentalitas Islam, mempertahankan 

hidup, melindungi properti, melindungi generasi selanjutnya, menjaga harga diri 

dan integritas. Definisi halal disini juga mengacu kepada seluruh aspek kehidupan 

seperti contohnya perilaku yang diperbolehkan, pakaian, ucapan, dan yang lainnya 

(Ijaj, 2011). 

Dampak dari segi demografinya yang akan timbul terkait konsumsi yang halal 

dipasaran ialah terfokusnya konsumen muslim dengan ketentuan halah tersebut. 

Inovasi baru kemungkinan dapat tercipta dari pengaruh yang terjadi melalui 

konsumsi halal ini. Perusahaan-perusahaan berskala multinasional mampu 

meciptakan produk susu formula, minuman ringan, suplemen kesehatan, vaksin 

dan lainnya. Target konsumsi halal adalah terciptanya segmen pemasaran yang 

baru. Selain itu, bagi konsumen produk halal dapat memberikan ruang untuk dan 

oleh semua orang sebagai perkumpulan global di sekitar topik ini (Md. Aminul 

Islam and Laura Kärkkäinen, 2013). 

Hamzah dan Yudiana, 2015 (dalam Dini Andriani, et. al., 2015) telah membuat 

perincian tentang perbedaan dari wisata konvensional, wisata religi, wisata 

syariah dan wisata halal diantaranya yaitu: 

Tabel 2.1 Perbedaan Wisata Konvensional, Wisata Religi, Wisata Syariah dan 

Wisata Halal 

No. Aspek 
Wisata 

Konvensional 
Wisata Religi Wisata Syariah Wisata Halal 

1 Objek 
Alam, budaya, 

heritage, kuliner 

Tempat ibadah, 

peninggalan 

sejarah 

(heritage) 

Alam, budaya, 

heritage, kuliner 

Alam, budaya, 

heritage, kuliner 

2 Tujuan Menghibur 
Meningkatkan 

spiritualitas 

Meningkatkan 

spiritualitas dengan 

cara menghibur 

Mengkolaborasikan 

nilainilai agama 

Islam dengan 

model pariwisata 

modern yang 

didominasi oleh 

nilainilai Barat 

yang bertentangan 

dengan gaya hidup 

masyarakat Muslim 
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No. Aspek 
Wisata 

Konvensional 
Wisata Religi Wisata Syariah Wisata Halal 

3 Target 

Menyentuh 

kepuasan dan 

kesenangan yang 

berdimensi 

nafsu, semata-

mata hanya 

untuk hiburan 

Aspek spiritual 

yang bias 

menenangkan 

jiwa, guna 

mencari 

ketenangan 

batin 

Memenuhi 

keinginan dan 

kesenangan serta 

menumbuhkan 

kesadaran beragama 

Pelayanan halal 

(makanan, 

minuman halal, 

kolam renan 

terpisah, dll) 

4 Guide 

Memahami dan 

menguasai 

informasi 

sehingga bisa 

menarik 

wisatawan 

terhadap obyek 

wisata 

Menguasai 

sejarah tokoh 

dan lokasi yang 

menjadi obyek 

wisata 

 Membuat turis 

tertarik pada objek 

sekaligus 

membangkitkan 

spirit religi 

wisatawan. 

 Mampu 

menjelaskan fungsi 

dan peran Syariah 

dalam bentuk 

kebahagiaan dan 

kepuasan batin 

dalam kehidupan 

manusia 

 Mengetahui letak 

mushola/masjid 

 Mengetahui 

restaurant halal 

5 
Fasilitas 

Ibadah 

Sekedar 

pelengkap 

Sekedar 

pelengkap 

Menjadi bagian 

yang menyatu 

dengan obyek 

pariwisata, ritual 

ibadah menjadi 

bagian paket 

hiburan 

Menjadi bagian 

yang menyatu 

dengan objek 

pariwisata 

6 Kuliner Umum Umum Spesifik yang halal 
Sertifikat Halal 

MUI 

7 
Agenda 

Perjalanan 
Setiap waktu 

Waktu-waktu 

tertentu 

Memperhatikan 

waktu 
Setiap waktu 

Sumber: Ngatawi Al Zastrow dalam Dini Andriani dkk, 2015  

Istilah halal seperti yang dimaksud dalam ajaran Islam pada umumnya tidak 

sepenuhnya diterapkan dalam konsep wisata halal, karena wisata halal itu sendiri 

sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang serba islami atau sesuatu yang bergaya arab 

seperti berpakaian dengan menggunakan niqab. Konsep pada wisata halal disini 

juga sebenarnya bukanlah penerapan hukum Islam seperti yang terjadi di Aceh, 

justru wisata halal disini cenderung kepada konsep wisata yang ramah terhadap 

wisatawan muslim (muslim friendly), seperti contohnya kemudahan untuk 

beribadah dan ketersediaan pilihan menu makanan dan minuman yang halal, 

karena wisata halal hanyalah sebagai pelengkap pada jenis wisata konvensional 

yang sudah ada, dimana tidak mengubah tradisi, budaya dan adat istiadat yang 
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dijunjung tinggi di suatu daerah tersebut. Wisata halal juga tidak hanya bisa 

dinikmati oleh wisatawan muslim saja, tetapi wisatawan non-muslim juga bisa 

menikmatinya. Maka jika terdapat budaya dan tradisi suatu daerah yang 

menyediakan makanan non-halal, bukan berarti wisata daerah tersebut merupakan 

wisata non-halal, melainkan pada kasus ini sebaiknya diberi penanda dan 

pemisahan antara makanan halal dan non-halal yang dapat memudahkan dan 

memberi kenyamanan terhadap wisatawan muslim. Sehingga istilah halal disini 

dirasa kurang tepat jika konsep pariwisatanya masih memadukan unsur non-halal. 

Maka istilah yang lebih tepat adalah wisata ramah muslim (muslim friendly). 

2.2.3 Karakteristik Wisata Halal 

Terdapat 8 (delapan) faktor dasar yang digunakan sebagai tolak ukur pariwisata 

syariah yang dilihat dari sisi administrasi dan pengelolaannya bagi seluruh 

wisatawan, dan hal itu bisa menjadi sebuah karakteristik tersendiri,  diantaranya 

(Chukaew, 2015): 

1. Pelayanan yang dilakukan kepada wisatawan harus sesuai dengan prinsip-

prinsip muslim secara keseluruhan; 

2. Pemandu dan karyawan diwajibkan untuk mempunyai kedisiplinan dan dapat 

menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam Islam; 

3. Mengorganisir seluruh aktivitas dan kegiatan supaya tidak bertentangan dan 

tetap sesuai dengan prinsip Islam; 

4. Konsep bangunan mengacu pada konsep Islami; 

5. Restauran/rumah makan harus sesuai dan mengikuti standar internasional yang 

mengacu pada pelayanan halal; 

6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan pada sistem proteksi 

7. Memiliki tempat untuk dilakukannya kegiatan keagamaan untuk seluruh 

wisatawn muslim; 

8. Wisatawan dapat melakukan perjalanan wisata ke destinasi lain yang tetap 

sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. 

Berdasarkan uraian karakteristik yang ada dalam pariwisata syariah yang 

dipaparkan oleh Chukaew (2015), setidaknya ada 4 (empat) aspek penting yang 
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menjadi perhatian penting agar dapat menunjang suatu pariwisata syariah, antara 

lain: 

1. Lokasi, yaitu suatu area pariwisata yang menerapkan sistem islami. Pemilihan 

lokasi wisata merupakan area yang tidak dilarang oleh kaidah islam yang juga 

dapat meningkatkan spiritualitas wisatawan. 

2. Transportasi, sistem yang diterapkan untuk transportasi. Memberikan jarak 

bangku penumpang pria dan wanita yang bukan muhrimnya, sehingga 

keamanan dan kenyamanan wisatawan akan tetap terjaga dan berjalan sesuai 

syariat Islam (Utomo, 2014). 

3. Konsumsi, di dalam ajaran Islam segala bentuk kehalalan menjadi sangat 

penting dalam proses konsumsi, sebagaimana yang telah tertulis didalam Al-

Qur’an pada Surat Al-Maidah ayat 3. Sifat kehalalan terlihat dari sifatnya, 

proses mendapatkannya ataupun dari proses mengolahnya. Selain itu juga 

terdapat penelitian yang menunjukan bahwa ketertarikan wisatawan pada 

bidang kuliner menjadi peran utama ketika menentukan tempat tujuan wisata 

(Moira, 2012). 

4. Hotel, standar operasional kerja karyawan dan segala fasilitas yang tersedia 

harus memenuhi standar islami dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah (Utomo, 2009). Rosenberg (dalam Sahida, 2009) menjelaskan bahwa 

pelayanan ini tidak sebatas dalam lingkup makanan dan minuman saja, tapi 

juga dalam lingkup fasilitas yang tersedia seperti kolam renang, spa, gym, 

ruang tamu dan fungsional sebaiknya terpisah antara laki-laki dan perempuan 

yang bukan muhrimnya. 

2.2.4 Kriteria Wisata Halal 

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) terdapat 7 kriteria yaitu :

1. Tujuan wisata yang ramah muslim 

2. Kedatangan kunjungan muslim 

3. Penjelajah muslim dan keselamatan 

4. Pilihan makanan dan jaminan halal 

5. Akses ke tempat ibadah 

6. Fasilitas bandara 

7. Pilihan akomodasi
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Kriteria umum menurut Sofyan (2012:33) adalah : 

1. Berorientasi pada kepentingan 

umum; 

2. Berorientasi pada penyegaran, 

ketenangan dan pencerahan; 

3. Terhindar dari kemusyrikan dan 

khurafat; 

4. Terbebaskan dari maksiat; 

5. Terjaga keamanan serta 

kenyamanannya; 

6. Terjaga kelestarian lingkungannya; 

7. Menghormati nilai-nilai sosial 

budaya serta kearifan lokal.

 

Kriteria wisata halal menurut Dr, dr. Endy M. Astiwara, MA, CPLHI, FIIS, Ketua 

Bidang Bisnis & Wisata Syariah DSN-MUI, yaitu: 

1. Berorientasi kepada kepentingan umum; 

2. Berorientasi kepada ketenangan, pencerahan dan penyegaran; 

3. Terhindar dari khurafat/tahayul dan kemusyrikan; 

4. Terhindar dari perbuatan yang dilarang seperti perbuatan zina, pornoaksi, 

pornografi, menkonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan perbuatan judi; 

5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari 

perilaku asusila dan hedonis; 

6. Menjaga amanah, kenyamanan dan keamanan; 

7. Memiliki sifat yang universal dan Inklusif; 

8. Menjaga kelestarian lingkungan daerah; 

9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 
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2.2.5 Variabel dan Indikator Wisata Halal/Muslim Friendly 

Tabel 2.2 Variabel dan Indikator Wisata Halal/Muslim Friendly 

No. 
Komponen 

Pariwisata 
Variabel Sub Variabel Indikator Sub Indikator Parameter Sumber 

1. Atraksi Daya Tarik Wisata 

(Alam, Budaya, 

Buatan) Umum 

Bebas dari 

Maksiat Kenyamanan Tidak ada unsur pornografi 
1 = STB 

2 = TB 

3 = C 

4 = B 

5 = SB 

Fatwa DSN – MUI No: 

108/DSN-MUI/X/2016 

Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan 

Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah 
Keamanan Tidak ada unsur pornoaksi 

2. Amenitas Perhotelan Hotel Syariah 

Kantor Depan 

Melakukan seleksi terhadap tamu yang 

datang berpasangan* 
1 = STB 

2 = TB 

3 = C 

4 = B 

5 = SB 

 Fatwa DSN – MUI No: 

108/DSN-MUI/X/2016 

Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan 

Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah 

 Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif RI No. 2 Tahun 

2014 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Usaha 

Hotel Syariah 

 Peraturan Gubernur NTB 

Nomor 51 Tahun 2015 

Tentang Wisata Halal 

Memberikan informasi masjid terdekat 

dengan hotel 

Memberikan informasi jadwal waktu 

shalat 

Memberikan informasi restoran/rumah 

makan halal* 

Kamar Tidur 

Tamu 

Tersedia perlengkapan beribadah 

1 = STB 

2 = TB 

3 = C 

4 = B 

5 = SB 

Tersedia Al-Qur’an* 

Tersedia jadwal waktu shalat secara 

tertulis* 

Tidak tersedia akses untuk pornografi dan 

tindakan asusila dalam bentuk apapun 

seperti furniture atau hiasan yang 

mengandung unsur pornografi 

Tidak ada minuman beralkohol di mini 

bar* 

Ruang Ibadah 
Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan 

terawat 

1 = STB 

2 = TB 
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Area shalat laki-laki dan perempuan ada 

pembatas/pemisah* 

3 = C 

4 = B 

5 = SB Tersedia perlengkapan shalat yang baik 

dan terawat 

Memiliki sirkulasi udara yang baik di 

ruang ibadah 

Tersedia pencahayaan yang cukup terang 

di ruang ibadah 

Tersedia tempat wudhu laki-laki dan 

perempuan yang terpisah* 

Tersedia tempat wudhu dengan kondisi 

bersih dan terawat 

Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu 

Menyiapkan area/ruangan untuk shalat 

Jum’at (bila tidak ada Masjid yang dekat 

dengan hotel)* 

Toilet Umum 

dan Kamar 

Mandi Tamu 

Tersedia penyekat antara urinoir satu 

dengan yang lainnya untuk menjaga 

pandangan 

1 = STB 

2 = TB 

3 = C 

4 = B 

5 = SB 

Tersedia peralatan yang praktis dan baik 

untuk bersuci dan berwudhu dengan air 

Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup 

Restaurant/Penyedia 

Makanan dan 

Minuman 

Bersertifikat 

Halal dari 

MUI Pilihan 

Makanan dan 

Minuman 

Tersedia pilihan makanan dan minuman 

halal 1 = STB 

2 = TB 

3 = C 

4 = B 

5 = SB 

 

 Fatwa DSN – MUI No: 

108/DSN-MUI/X/2016 

Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan 

Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah 

 Peraturan Gubernur NTB 

Nomor 51 Tahun 2015 

Tentang Wisata Halal 

Menyediakan makan sahur pada bulan 

Ramadhan 

Tidak tersedia makanan dan minuman non 

halal 

Tidak menyediakan minuman beralkohol 

Spa Pijat 

Kesehatan dan 
Ruangan 

Tersedia ruang terapi yang terpisah antara 

pria dan wanita 

1 = STB 

2 = TB 



31 
 

Institut Teknologi Nasional 

Perawatan 

Kecantikan Produk 

Menggunakan bahan yang halal dan tidak 

najis yang terjamin kehalalannya dengan 

Sertifikat Halal MUI dan berlogo halal 

3 = C 

4 = B 

5 = SB 

 Kajian Pengembangan 

Wisata Syariah 2015 

Terapis 
Terapis pria khusus untuk pria dan terapis 

wanita khusus untuk wanita 

Kegiatan 
Terapis menghindari menyentuh dan 

melihat area sekitar organ intim 

Ruang Ibadah 
Tersedia sarana yang memudahkan untuk 

melakukan shalat 

3. Aksesibilitas Informasi Informasi 

Wisata 

Syariah/Halal 
- 

Kemudahan akses informasi wisata 

Syariah/halal 
1 = STB 

2 = TB 

3 = C 

4 = B 

5 = SB 

Kajian Pengembangan 

Wisata Syariah 2015 Keterjangkauan 

- - 
Objek wisata mudah dijangkau 

Kemudahan transportasi 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018 

Keterangan : 

*) Khusus untuk Hotel Syariah Hilal 2 

 

STB : Sangat Tidak Baik 

TB : Tidak Baik 

C : Cukup 

B : Baik 

SB : Sangat Baik 
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2.3 Literature Review 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tahun 
Asal 

Penulis 
Judul Penelitian Hasil Review 

1. Anisa 

Auliana, 

S.P.W. 

2018 Perencanaan 

Wilayah 

dan Kota, 

Institut 

Teknologi 

Nasional, 

Bandung 

Identifikasi 

Persepsi dan 

Preferensi 

Wisatawan 

Terhadap Wisata 

Ramah Muslim di 

Kecamatan 

Lembang 

 Objek penelitian dilakukan 

pada wisata rekreasi 

sebanyak 7 daya tarik 

wisata yaitu Dago Dream 

Park, Farm House, The 

Lodge Maribaya, Maribaya 

Natural Hotspring Resort, 

Taman Begonia, De’Ranch 

dan Floating Market. 

 Metodologi penelitian: 

- Tahap persiapan meliputi 

pencarian masalah, kajian 

literatur, studi lapangan 

dan perumusan tujan 

penelitian. 

- Tahap pengumpulan data 

dilakukan dengan 

pengumpulan data primer 

berupa observasi langsung 

dan penyebaran kuesioner 

kepada wisatawan 

mengenai komponen 

pariwisata atraksi dan 

amenitas serta 

pengumpulan data 

sekunder dengan 

pencarian sumber 

literature. 

- Tahap pengolahan data 

dilakukan dengan 

mengelompokkan apa saja 

yang menjadi variabel dan 

indikator wisata ramah 

muslim, kemudian 

dilakukan pengolahan data 

dari hasil kuesioner 

dengan menggunakan 

software Microsoft Excel 

2016 untuk mengetahui 

jumlah dan nilai rata-rata 

dari bobot penilaian 

persepsi dan preferensi 

wisatawan, yang 

kemudian dilanjutkan 

pada proses selanjutnya 

dengan menggunakan 

software SPSS 16 untuk 

tahap analisis. 

- Tahap analisis 

menggunakan metode 
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analisis kualitatif untuk 

memahami tentang 

penilaian persepsi dan 

preferensi wisatawan 

terhadap wisata ramah 

muslim pada 7 (tujuh) 

daya tarik wisata dengan 

cara deskriptif dalam 

bentuk kata-kata, dan 

kemudian dilanjutkan 

dengan menggunakan 

diagram kartesius kotler 

yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data dengan 

menggunakan software 

SPSS 16 untuk 

memgetahui persepsi 

wisatawan di setiap daya 

tarik wisata terkait tingkat 

ketersediaan fasilitas 

atraksi wisata ramah 

muslim dan kebutuhan 

wisatawan terhadap 

atraksi dan amenitas 

wisata ramah muslim. 

 Output penelitian berupa 

teridentifikasinya daya tarik 

wisata ramah muslim 

berdasarkan persepsi dan 

preferensi wisatawan di 

Kecamatan Lembang. 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018 

Beberapa kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya adalah peneliti 

hanya menggunakan 2 (dua) komponen pariwisata yaitu atraksi dan amenitas 

untuk menilai persepsi dan preferensi wisatawan terhadap wisata halal/Muslim 

Friendly di kecamatan lembang dan hanya menggunakan analisis kuadran. 

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan kali ini akan menggunakan 3 (tiga) 

komponen pariwisata yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas untuk menilai 

potensi penerapan wisata halal di kawasan wisata Banten Lama Kota Serang 

berdasarkan persepsi dan preferensi wisatawan, penelitian ini juga menambahkan 

analisis kesenjangan untuk memperkuat hasil. 




