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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pariwisata  

Pariwisata merupakan kegiatan dalam penyelenggaraan wisata dengan kegiatan 

perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati onjek dan daya tarik wisata (Yoeti, 1997). 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya 

tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi: 

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. 

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, Taman 

rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata 

kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung 

berapi, danau, pantai. 

3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro 

perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan 

pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata). Usaha sarana pariwisata 

yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata. 

Menurut WTO (1999), pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan 

perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya, 

perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun 

secara berturut-turut untuk tujuan bersenang- senang, bisnis dan yang lainnya. 

Sedangkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. 

Menurut Suwantoro (1997) yang menunjukkan bahwa unsur pokok yang harus 

mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan 
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1. Obyek dan daya tarik 

2. Prasarana wisata 

3. Sarana wisata 

4. Tata laksana dan infrastruktur 

5. Masyarakat atau lingkungan 

Pariwisata pada hakikatnya tidak luput akan potensi wisata yang dapat 

dikembangkan untuk kemajuan pariwisata dan hal tersebut merupakan sebuah 

faktor utama. Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dapat 

dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata sehingga dapat bermanfaat bagi 

ekonomi disertai dengan perhatian terhadap aspek penentuan yang lain (pendia, 

2002).  

 

2.1.2 Jenis-jenis Pariwisata 

Jenis-jenis pariwisata menurut James J. Spillane (1987:29-31) berdasarkan motif 

tujuan perjalanan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pariwisata khusus, 

yaitu:  

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat 

tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi kehendak 

ingin-tahunya, mengendorkan ketegangan syaraf, melihat sesuatu yang 

baru, menikmati keindahan alam, mengetahui hikayat rakyat setempat, 

mendapatkan ketenangan. 

2. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism) 

Pariwisata ini dilakukan untuk pemanfaatan hari-hari libur untuk 

beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, dan 

menyegarkan diri dari keletihan dan kelelahannya. Dapat dilakukan pada 

tempat yang menjamin tujuan rekreasi yang menawarkan kenikmatan yang 

diperlukan seperti tepi pantai, pegunungan, pusat-pusat peristirahatan dan 

pusat-pusat kesehatan. 

3. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism) 
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Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar 

di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan 

cara hidup masyarakat yang berbeda-beda, mengunjungi monumen bersejarah, 

peninggalan masa lalu, pusat-pusat kesenian dan keagamaan, festival seni musik, 

teater, tarian rakyat dan lain-lain. 

4. Pariwisata untuk olahraga (Sports Tourism) 

Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori: 

a. Big sports events, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti 

Olympiade Games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan 

lain-lain yang menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya. 

b. Sporting tourism of the Practitioners, yaitu pariwisata olahraga bagi 

mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti 

pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-

lain. 

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism) 

Menurut para ahli teori, perjalanan pariwisata ini adalah bentuk 

profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan 

atau jabatan yang tidak memberikan kepada seseorang untuk memilih 

tujuan maupun waktu perjalanan. 

6. Pariwisata untuk berkonvensi (Convention Tourism)  

Pariwisata ini banyak diminati oleh negara-negara karena ketika diadakan 

suatu konvensi atau pertemuan maka akan banyak peserta yang hadir 

untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu dinegara yang mengadakan 

konvensi. Negara yang sering mengadakan konvensi akan mendirikan 

bangunan-bangunan yang menunjang diadakannya pariwisata konvensi 

2.1.3 Aspek Dasar Pariwisata 3A 

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan bahwa 

aspek wisata atau destinasi setidaknya ada 3 (tiga) yaitu, Atraksi/ daya tarik 

wisata, Amenitas dan Aksesibilitas yang biasa disingkat 3A pariwisata. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai 3A pariwisata.  
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1. Atraksi / Daya Tarik Wisata 

UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 menyatakan daya 

tarik adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut 

Pendit (2002), daya tarik wisata / atraksi didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.  

Daya tarik wisata disebutkan secara lebih spesifik menjadi tiga jenis, yaitu: 

daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, maupun daya tarik 

wisata buatan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan). Daya tarik wisata alam merupakan segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan, keaslian serta nilai berupa keanekaragaman 

alam hasil ciptaan Tuhan YME. Sedangkang daya tarik wisata budaya 

adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian serta 

nilai berupa keanekaragaman hasil budaya manusia (Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). Daya tarik alam dapat 

berwujud pegunungan, pantai, hutan, sungai dan sebagainya. Sedangkan 

daya tarik budaya dapat berupa ide-ide, gagasan, nilai, atau norma, pola 

aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat, maupun 

bendabenda hasil karya manusia (Koenjaraningrat, 2005). Daya tarik 

wisata dalam penelitian terdahulu telah terbukti menjadi salah satu faktor 

utama yang wajib diperhitungkan dalam perencanaan destinasi wisata, 

karena akan sangat menentukan tingkat kepuasan wisatawaan (Naidoo, 

Ramseook Munhurrun, & Seegoolam, 2011). 

Soekadijo (2003) mengungkapkan bahwa atraksi wisata yang baik juga 

dapat mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, menahan mereka di 

tempat atraksi dalam waktu yang cukup lama dan memberikan kepuasan 

kepada wisatawan yang berkunjung. Untuk mencapai hasil tersebut ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: Kegiatan (act) dan obyek 

(artifact) yang merupakan atraksi itu sendiri harus dalam keadaan yang 

baik;  
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a. Karena atraksi wisata harus disajikan di hadapan wisatawan maka cara 

penyajinya harus tepat; 

b. Atraksi wisata adalah terminal dari suatu mobilitas spasial suatu 

perjalanan. Oleh karena itu harus memenuhi semua determinan 

mobilitas spasial yaitu akomodasi, transportasi, dan promosi serta 

pemasaran; 

c. Keadaan ditempat atraksi harus dapat menahan wisatawan cukup 

lama;  

Kesan yang diperoleh wisatawan waktu menyaksikan atraksi wisata harus 

diusahakan agar bertahan selama mungkin. 

2. Sarana Wisata (Amenitas) 

Amenitas adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan 

pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang 

berankearagam (Yoeti, 1990). Menurut Cooper (1998) fasilitas utama yang 

dibutuhkan dalam sebuah destinasi wisata terdiri dari akomodasi, rumah 

makan, retailing, serta fasilitas dan layanan pendukung lainnya. 

Menurut Yoeti (2005) terdiri dari beberapa macam sarana kepariwisataan, 

dimana satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dalam hubungan 

usaha objek wisata untuk membuat wisatawan lebih banyak datang, lebih 

lama tinggal, lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang 

dikunjunginya, maka sarana-sarana ini sangat memegang peranan penting. 

Sarana- sarana yang dimaksud ialah: 

a. Sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstructure), 

fungsinya ialah menyediakan sarana pokok yang dapat memberikan 

pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Sarana pokok kepariwisataan 

terdiri dari: 

 “Receptive tourist plant” yang dimaksudkan adalah perusahaan– 

perusahaan yang mempersiapkan perjalanan dan penyelenggaraan 

tour, tamasya (sightseeing) bagi wisatawan, seperti travel agent, 
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tour operator, tourist transportation (tourist bus, taxi, coach bus, 

rent-a-car, dan sebagainya). 

 “Residential tourist plant” yaitu perusahaan-perusahaan yang 

memberikan pelayanan untuk menginap, menyediakan makanan 

dan minuman di daerah tujuan wisata, misalnya hotel, motel, 

youth hostel, cottages, camping areas, caravaning taverns, dan 

catering establishments. 

b. Sarana pelengkap kepariwisataan (supplementing tourism 

superstructure), yaitu sarana-sarana yang dapat melengkapi sarana 

pokok sedemikian rupa, sehingga fungsinya dapat membuat 

wisatawan lebih lama tinggal di tempat atau di daerah yang 

dikunjunginya. Yang terdiri dari fasilitas rekreasi dan olah raga, 

seperti ski, golf cource, tennis court, swimming-pool, boating 

facilities, hunting safari dengan segala perlengkapannya. 

c. Sarana penunjang kepariwisataan (supporting tourism superstructure), 

adalah fasilitas yang diperlukan wisatawan (khususnya business 

tourist), yang berfungsi tidak hanya melengkapi sarana pokok dan 

sarana pelengkap, tetapi fungsinya lebih penting adalah agar 

wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang di 

kunjunginya tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah night 

club, steambath, casino, souvenir shop, bioskop, opera. 

2.2 Daya Tarik Pariwisata 

Warpani dan Warpani, 2007, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan daya 

tarik wisata adalah sesuatu yang dapat dilakukan, misalnya rekreasi, olah raga, 

meneliti, atau sesuatu yang dapat dibeli, yakni barang-barang unik atau 

cinderamata. Selain itu dapat pula sesuatu yang dinikmati, misalnya udara sejuk 

bebas pencemaran, pelayanan istimewa atau sesuatu yang daoat dimakan, 

misalnya makanan atau minuman khas daerah/negara. Artinya, daya tarik wisata 

adalah segala sesuatu yang memicu seseorang dan/atau sekelompok orang 
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mengunjungi suatu tempat karena sesuatu itu memiliki makna tertentu, misalnya 

lingkungan alam, peninggalan atau tempat sejarah, paristiwa tertentu. 

Obyek yang menjadi unsur daya tarik wisata atau magnet kedatangan wisatawan 

di suatu daerah tujuan wisata dapat berupa potensi alam, obyek alamiah karunia 

Tuhan, seperti: pemandangan alam, lembah, jeram sungai, tebing curam, 

tantangan alam. Selain itum dapat pula berupa hasil akal budi manusia, yaitu seni 

budaya masyarakat yang unik, misalnya: kesenia daerah, adat istiadat daerah, 

yang dapat menjadi daya tarik tambahan, menjadi suatu atraksi atau pertunjukan. 

Peristiwa adat yang khas, pertandingan olahraga dapat pula menjadi daya tarik 

wisata yang kuat. 

Daya Tarik atau atraksi wisata menurut Yoeti (2002) adalah segala sesuatu yang 

dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, 

seperti: 

a. Natural attraction: landscape, seascape, beaches, climate and other 

geographical features of the destinations. 

b. Cultural attraction: history and folklore, religion, art and special event, 

festival. 

c. Social attractions: the way of life, the resident populations, languages, 

opportunities for social encounters. 

d. Built attraction: building, historic, and modern architecture, monument, 

parks, garden, marina, etc. 

Menurut Ismayanti (2010), kegiatan wisata di sebuah wilayah tidak lengkap tanpa 

ada daya tarik wisata atau disebut dengan tourist attraction. Daya tarik wisata 

merupakan fokus utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu 

tempat. Contoh wisatawan akan mendatangi pesisir pantai yang memiliki ombak 

tinggi, pasir putih dan air biru sebagai daya tarik. Daya tarik wisata juga menjadi 

fokus orientasi bagi pembangunan wisata terpadu. Misalnya dengan 

ditemukannya situs sejarah purbakala, wisatawan yang tertarik akan datang 

mengunjungi dan masyarajat setempat menyediakan berbagai fasilitas untuk 
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kebutuhan wisatawan selama berlibur, seperti akomodasi, fasilitas makan minum, 

dan transportasi. 

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata 

adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pariwisata menurut daya tariknya 

menurut Fandeli (1995:3) dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Daya Tarik Alam 

Pariwisata daya tarik alam yaitu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi 

daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, seperti laut, 

pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan objek wisata yang masih 

alami. 

2. Daya Tarik Budaya 

Pariwisata daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan 

mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya, 

seperti kampung naga, tanah toraja, kampung adat banten, kraton kasepuhan 

Cirebon, kraton Yogyakarta, dan objek wisata buidaya lainnya. 

3. Daya Tarik Minat Khusus 

Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi 

objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata olahraga, wisata rohani, 

wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatannya antara lain 

bungee jumping. 

Daya tarik wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus 

memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Maryani 

(1991:11) syarat-syarat tersebut adalah: 

 What to see 

Di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda 

dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus 

memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan 
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“entertainment” bagi wisatawan. What to see meliputi pemandangan alam, 

kegiatan, kesenian dan atraksi wisata. 

 What to do  

Di tempat tersebut selain banyak dapat dilihat dan disaksikan harus 

disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal 

lama ditempat itu 

 What to buy 

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama 

barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa 

pulang ke tempat asal. 

 What to arrived 

Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunungi daya 

tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama 

tiba ketempat tujuan wisata tersebut. 

 What to stay 

Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur. 

Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non 

berbintang dan sebagainya.     

2.3 Pengertian Pantai 

Perairan pesisir adalah laut yang berbatsan dengan daratan meliputi perairan 

sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai 

dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna 

(Undang-undang No.27 Tahun 2007). Sedangkan pantai adalah bagian dari muka 

bumi dari muka air laut rat-rata terendah sapai muka air laut rata-rat tertinggi 

(Sandy,1996). Pada bagian sedimantasi seperti di muara sungai ataupun di tebing 

pantai, disitu pantai terbentuk (Ayuningtyas,2008). Selain itu pantai ialah 

pertemuan anatara daratan dan lautan atau bisa disebut dengan coastline, atau 

shoreline (Englen, 1949). 
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2.4 Wisatawan 

Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan atau tourism. Tidak 

ada batasan yang pasti terhadap wisatawan, sangat bervariasi, mulai dari yang 

umum sampai dengan yang sangat spesifik. Beberapa kamus mencoba 

menstandarisasi pengertian wisatawan tetapi tidak ada yang komprehensif karena 

terlalu banyak variasi arti dan rujukan. United Nation Conference on Travel On 

Tourism di Roma pada tahun 1963 (Pitana dan Gayatri,2005) memberikan batasan 

yang lebih umum terhadap wisatawan, tetapi dengan menggunakan istilah ‘visit’ 

(Pengunjung), yaitu setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan 

merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagai tujuan, tetapi bukan untuk mencari 

pekerjaan atau penghidupan dari negara yang dikunjungi. Batasan ini berlaku 

untuk wisatawan mancanegara tetapi dapat juga dianologikan untuk wisatawan 

domestik dengan batasan daerah (Provinsi). Selanjutnya visitor dibagi menjadi 

dua, yaitu wisatwan (tourist), yaitu mereka yang mengunjungi suatu daerah lebih 

dari 24 jam; dan (2) pelancong/pegunjung (excursionists), yaitu mereka yang 

tinggal di tujuan wisata kurang dari 24 jam. Leiper mendefinisikan wisatwan 

sebagai seseorang yang melakukan perjalnan jauh dari tempat tinggal normalnya 

sehari-hari, perjalanan tersebut dilakukan paling sedikit semalam tetapi tidak 

secara permanen, serta dilakukan pada saat tidak bekerja atau mengerjakan tugas 

rutin lain tetapi dalam rangka mencari pengalaman mengesankan hasil 

interaksinya dengan beberapa karakteristik tempat yang dipilih untuk dikunjungi 

(Pitana dan Diarta, 2009;38). 

2.4.1 Pola Pejalanan Wisatawan 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perjalanan wisata adalah sebagai 

berikut Foster (1985:5): 

a. Profil Wisatawan (Tourist Profile) 

Profil wisatawan dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 

i. Karakteristik sosial ekonomi wisatawan (Sosio-economic 

characteristic) yang meliputi umur, pendidikan dan tingkat 

pendapatan. 
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ii. Karakteristik tingkah laku (behavioural Characteristic) yang 

meliputi motivasi, sikap dan keinginan wisatawan. 

b. Pengetahuan untuk melakukan perjalanan (travel awareness) yang 

meliputi informasi tentang daerah tujuan wisata serta ketersediaan 

fasilitas dan pelayanannya. 

c. Karakteristik perjalanan (trip features) yang meliputi jarak, waktu 

tinggal di daerah tujuan, biaya dan waktu perjalanan. 

d. Sumber daya dan karakteristik daerah tujuan (resources and 

characteristic of destination) yang meliputi jenis atraksi, akomodasi, 

ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan, kondisi lingkungan dan 

sebagainya. 

Dalam berbagai literature tentang kepariwisataan, kriteria penggolongan 

jenis wisatawan mancanegara juga dilakukan melalui pembedaan 

karakteristik perjalanan (trip descriptor) dan karakteristik wisatawannya 

(tourist descriptor) (Seaton dan Bennet, 1996). Pengklasifikasian 

wisatawan untuk melihat karakteristik perjalanannya dapat dilakukan 

dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada 

perbedaan karakter wisatawannya. 

2.4.2 Karakteristik Wisatawan 

Wisatawan pada suatu obyek wisata memiliki karakteristik dan pola kunjungan 

yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pula terhadap kebutuhan masing-

masing wisatwan. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan bagi pengelola obyek 

wisata baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sekitar dalam menyediakan 

produk wisata yang sesuai dengan minat dan kebutuhan wisatawan. Berikut 

merupakan karakteristik wisatawan menurut yang dikaji dalam penelitian ini: 

a. Karakteristik wisatawan berdasarkan sosial-ekonomi 

1. Usia, sifat wisatawan erat berkait dengan umur karena berdampak pada 

kegiatan wisata yang dilakukan. Pengelompokkan usia wisatawan dibagi 

menjadi kelompok anak-anak (berusia 0-9 tahun), kelompok remaja (9-16 
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tahun), kelompok anak muda (berusia > 17 tahun), kelompok dewasa 

(berusia 24-50 tahun), kelompok senior (berusia > 50 tahun). 

2. Latar belakang pendidikan, erat kaitannya dengan preferensi dalam 

pemilihan kegiatan wisata tersendiri. 

3. Jenis kelamin, dalam berwisata minat wisata antara pria dan wanita 

kadang memiliki kemiripan tetapi memiliki kekhususan berbeda. 

4. Status perkawinan 

5. Siklus keluarga, mempengaruhi sifat kegiatan wisata seseorang dan 

berubah sesuai dengan perjalanan kehidupan. 

6. Kota atau daerah asal merupakan daerah tempat tinggal wisatwan  

7. Status pekerjaan 

8. Pendapatan, merupakan faktor penting dalam membentuk permintaan 

pariwisata. Selain itu pengaruh pendapatan terhadap pola wisata sangat 

erat. 

b. Karakteristik wisatawan berdasarkan pola perjalanan 

1. Frekuensi wisata yaitu banyaknya kunjungan yang pernah dilakukan oleh 

wisatwan ke obyek wisata. 

2. Teman perjalanan adalah orang yang bersama-sama dengan wisatawan 

dalam melakukan perjalanan wisata 

3. Lama waktu untuk berwisata merupakan jumlah waktu yang dihabiskan 

oleh wisatawan selama berada di obyek wisata 

4. Besar pengeluaran yaitu jumlah pengeluaran atau biaya yang dihabiskan 

oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. 

5. Informasi wisata merupakan cara atau media wisatawan mendapatkan info 

mengenai obyek wisata 

6. Moda transportasi yang digunakan merupakan kendaraan yang digunakan 

wisatawan untuk menuju obyek wisata 

(Nursusanti,2005 dengan beberapa tambahan) 

2.5 Fasilitas Pariwisata di Kawasan Pantai 

Menurut (Sammeng, 2001:39) salah satu hal penting untuk mengembangkan 

pariwisata adalah melalui fasilitas (kemudahan). Tidak jarang wisatawan 
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berkunjung ke suatu tempat atau daerah atau negara, karena tertarik oleh 

kemudahankemudahan yang bisa diperoleh melalui fasilitas. Menurut Yoeti 

(2003:56) fasilitas wisata adalah semua fasilitas yang fungsinya memenuhi 

kebutuhan wisatawan yang tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata 

yang dikunjunginya, dimana mereka dapat santai menikmati dan berpartisipasi 

dalam kegiatan yang tersedia di daerah tujuan wisata tersebut. 

Fasilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:415) adalah sesuatu yang 

dapat membantu memudahkan sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu 

alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan umum yang terdapat 

dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. Fasilitas wisata 

merupakan sarana yang bertujuan untuk melayani dan mempermudah kegiatan 

atau aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukannya untuk mendapat 

pengalaman rekreasi, Marpaung (2002:69). Adapun tujuannya yaitu untuk 

memberikan pelayanan kepada wisatawan. Fasilitas yang diberikan kepada 

wisatawan tidak hanya dalam bentuk berwujud (tangiable) tetapi juga dalam 

bentuk jasa pelayanan (intangiable) yang diberikan oleh para karyawan di obyek 

wisata. Menurut Bukart dan Medlik (1974:133), fasilitas bukanlah merupakan 

factorutama yang dapat menstimulusi kedatangan wisatawan ke suatu destinasi 

wisata. Akan tetapi ketiadaanya dapat menghalangi wisatawan dalam menikmati 

atraksi wisata. Maka dari itu fasilitas wisata sangat dibutuhkan sebagai upaya 

dalam melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan 

di tempat yang mereka kunjungi. Menurut Lawson dan Baud-Bovy dalam 

bukunya tourism and recreation handbook of planning and design (1997:17) 

membagi fasilitas kedalam 2 jenis yaitu:  

1. Fasilitas dasar untuk semua jenis resort atau komplek rekreasi dimanapun 

berada, yang memberikan pelayanan kepada wisatawan secara umum 

seperti akomodasi, makanan dan minuman, hiburan, bersantai dan juga 

infrastruktur dasar untuk pengelolaan sebuah ibjek wisata.  

2. Fasilitas khusus sesuai dengan karakteristik yang tersedia yang 

menunjukan karakter alamiah sebuah obyek wisata. Obyek wisata pantai, 



27 

 

                           Institut Teknologi Nasional 
 

gunung, spa, dan objek wisata dengan tema lainnya memerlukan fasilitas 

khusus yang berbeda. 

 Lawson dan Boud-Bovy (1997:65) juga membagi fasilitas pendukung wisata ke 

dalam enam jenis, yaitu:  

1. Akomodasi (hotel, motel, cottage, apartemen dan lain-lain)  

2. Makan dan minuman (restoran, coffe shop, snack bar, dan lain-lain) 

3. Sanitasi  

4. Aksesbilitas (jalan akses, setapak, pintu masuk atau gerbang utama dan 

tempat parkir) 

5. Fasilitas aktif yaitu fasilitas yang dijadikan sebagai salah satu penunjang 

kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan.  

6. Fasilitas lainnya seperti kantor administrasi, pos keamanan, pos penjaga 

dan lain-lain.  

Fasilitas ataupun sarana dan prasaran wisata merupakan sebuah kebutuhan 

wisatawan dari daerah tujuan wisata yang layak didapatkan untuk menikmati 

perjalanan wisatanya. Ujung tombak usaha kepariwisataan ialah adanya 

implementasi yang bai atas fasilitas yang memberikan pelayanan kepada para 

wisatawan yang telah mengunjungi daerah wisata yang keberadaannya bergantung 

dengan perjalanan wisata itu sendiri. Berikut ini merupakan pemaparan atas 

sarana dan prasarana wisata tersebut (Fajriah; Massadun,2014): 

1. Akomodasi 

2. Tempat makan dan minum 

3. Tempat belanja 

4. Fasilitas umum di lokasi obyek wisata, yaitu fasiilitas yang biasanya 

tersedia di tempat rekreasi seperti: 

 Tempat parkie 

 WC umum 

 Mushola/masjid 

 Sarana penggerak di lokasi obyek wisata 
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 Sarana infromasi dan papan petunjuk 

 Sarana rekreasi dan taman bermain 

 Telepon umum 

a. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 

Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 telah disebutkan bahwa terdapat fasilitas 

pariwisata dan fasilitas umum yang ada dan diperuntukkan untuk pengunjung 

dalam membantu kegiatan dalam berwisata seperti: 

 Fasilitas pariwisata terdiri dari akomodasi, rumah makan, fasilitas 

informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, 

pusat informasi pariwisata, E-tourism kiosk, polisi pariwisata, satfas 

wisata, tojo cinderamata, papan petunjuk, dan bentuk bentang lahan. 

 Fasilitas umum terdiri dari fasilitas keamanan (pemadaman kebakaran 

dan tanggap bencana), fasilitas keuangan (ATM dan penukaran uang), 

fasilitas bisnis (kios, warnet, telepon umum, tempat penitipan), fasilitas 

kesehatan (klinik 24 jam, p3k), fasilitas sanitasi dan kebersihan (toilet 

umum, laundry, tempat sampah). Fasilitas khusus, fasilitas rekreasi (rest 

area, bermain anak, olahraga, dan pejalan kaki), fasilitas parkir, dan 

musholah atau masjid. 

2.6 Persepsi Masyarakat 

Persepsi adalah proses mengenali, mengetahui, mengamati melalui penerimaan 

rangsarangan oleh panca indera yang dapat menghasilkan kualitas atau hubungan 

perbedaan terhadap tentang (Marasmis,1998, as cited in Tova PutraKejawen, 

2012). Sedangkan menurut Rahmad (2005) persepsi adalah pengalaman tentang 

obyek atau peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan (as cited in Tova Putra Kejawen,2012). 

Sehingga data disimpulkan bahwa persepsi adalah sebuah gambaran yang 

berbeda-beda melalui proses kognitif yang diterima oleh seseorang berdasarkan 

dari apa yang mereka rasakan dan lihat. 
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Notoadmojo (2005) mengemukakan data faktor dari luar dan dari dalam yang 

mempengaruhi persepsi diantaranya sebagai berikut: 

c. Faktor eksternal 

1. Concretenss, gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dengan 

obyektif. 

2. Novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan 

disbanding dengan hal-hal yang baru. 

3. Velocity atau percepatan, misalnya gerak cepat untuk menstimulus 

munculnya persepsi lebih efektif dibandingkan dengan gerakan yang 

lambar. 

4. Conditioned stimulus (stimulus yang dikondisikan) seperti bel pintu, 

jaringan telpon dan halin-lain. 

d. Faktor internal 

1. Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk berespon untuk 

beristirahat. 

2. Interest, kebutuhan yang menarik lebih diperhatikan dari pada yang tidak 

menarik. 

3. Need, kebutuhan hal-hal tertentu akan menjadi pusat perhatian. 

4. Assumption, ungkapan yang sesuai dengan pengalaman melihat, 

merasakn dan lain-lain. 

Prinsip-prinsip yang menjadi pembenaran mengenai persepsi sosial 

(widayatun,2001) adalah: 

a. Persepsi berdasarkan pengalaman  

Pola perilaku mereka berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas 

(sosial) yang telah di pelajari (pengalaman). Ketiadaan engalaman 

terdahulu dalam menghadapi suatu obyek jelas akan membuat seseorang 

menafsirkan obyek tertentu tersebut berdasarkan dugaan semata atau 

pengalaman yang mirip. 

b. Persepsi bersifat selektif 
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Alat indera kita bersifat lemah dan seletif. Apa yang menjadi perhatian 

kita lolos menjadi perhatian orang lain, atau sebaliknya. Adanya 

kecenderungan kita melihat apa yang kita lihat, mendengar apa yang kita 

dengar. Atensi kita pada suatu rangsang merupakan faktor utama yang 

menentukan selektifitas kita atas rangsang tersebut. perhatian adalah 

proses mental ketika stimulasi atau rangkaian stimulus menjadi menonjol 

dalam kesadaran pada stimulasi lain melemah. 

c. Persepsi bersifat dugaan mengenai obyek lewat penginderaan tidak pernah 

lengkap 

Oleh karena itu data yang kita peroleh dari obyek lewat penginderaan 

tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan langsung pada 

kesimpulan. Seperti proses seleksi, langkah ini di anggap perlu dari kelima 

indera kita. Proses persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita 

menafsirkan duatu obyek dengan makna yang lebih lengkap dari sudut 

pandang manapun. 

d. Tidak bersifat evaluasi  

Tidak ada persepsi yang bersifat obyektif, karena mesing-masing 

melakukan interpresentasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan 

kepentingannya. Persepsi adalah suatu kognitif psikologis yang 

mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan penghargaan persepsu 

bersifat pribadi dan subyektif yang digunakan untuk memaknai persepsi. 

e. Persepsi bersifat kontektual 

Konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks yang 

melingkupi kita ketika melihat seseorang, suatu obyek atau suatu kejadian 

sangat mempengaruhi strukrut kognitif, pengharapan dan oleh karenanya 

juga persepsi kita. Interpretasi makna dalam suatu konteksnya adalah suatu 

faktor penting dalam memahami komunikasi dan hubungan sosial. 

Struktur obyek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau 

kedekatan dan kelengkapan. 
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2.7 Mass Tourism 

Menurut Kodhyat (1997:75) dalam buku Tourism Technology and Competitive 

Strategies menyebutkan bahwa “pariwisata massal sebagai pariwisata modern 

atau konvensional, di mana jenis pariwisata ini memiliki ciri-ciri yakni kegiatan 

wisata berjumlah besar (Mass Tourism), sebagian dikemas dalam satuan paket 

wisata, pembangunan sarana dan fasilitas kepariwisataan berskala besar dan 

mewah memerlukan tempat-tempat yang dianggap strategis serta memerlukan 

tanah yang cukup luas”. 

Pariwisata massal berbeda dengan wisata minat khusus dimana minat khusus lebih 

memperlihatkan pada wisata yang ramah lingkungan, sosial dan budaya di sektar 

daya tarik wisata sedangkan pariwisaa massal lebih mementingkatan keuntungan 

secara ekonomi dengan membangun bangunan pariwisata dan pelayanan lebih 

banyak untuk obyek wisata tersebut. 

2.8 Spesific Tourism 

Menurut Fandeli, 2000, pada prinsipnya pariwisata minat khsusu mempunyai 

kaitan dengan petualangabn. Wisatawan secara fisik dapat menguras tenaga, serta 

ada unsur tantangan yang harus dilakukan, karena bantuk pariwisata ini banyak 

terdapat di daerah terpencilm seperti: kegiatan trackling, hiking, pendakian 

gunung, rafting di sungai, dan lainnya (Fandeli, 2000). 

Ada beberapa kriteria menurut Fandeli dalam Sudana (2013), yang dapat 

dipergunakan sebagai pedoman dalam menetapkan suatu bentuk wisata minat 

khusus yakni: 

1. Learning, pariwisata yang mendasar pada unsur belajar; 

2. Rewarding, pariwisata yang memasukkan unsur pemberian penghargaan; 

3. Enriching, pariwisata yang memasukkan peluang terjadinya pengkayaan 

pengetahuan antara wisatawan dengan masyatakat; 

4. Adventuring, pariwisata yang dirancang dan dikemas sehingga terbentuk 

wisata petualangan. 
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Special Interest Tourism atau disebut juga dengan wisata minat khusus yang 

biasanya tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal dari biasanya, dikarenakan 

harus mengunjungi suatu tempat yang dituju baik tempt yang jauh ataupun daerah 

yang terpencil dimana para wisatawan hanya untuk berburu ataupun memnacing. 

2.9  Studi Terdahulu Terkait Topik Penelitian 

Penelitian terdahulu terkait topik penelitian yaitu popularitas tempat wisata 

dilakukan oleh beragai peneliti lain, baik dalam jurnal maupun skripsi. Penelitian 

yang ada telah memberikan referensi kepada pemikiran penulis dalam menyusun 

penelitian ini. Adapun beberapa studi terdahulu yang terkait dengan topik 

penelitian, seperti berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Budiyasa dengan judul “Faktor yang 

Mempengaruhi Perbedaan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Pantai 

Balekambang dan Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang. Tujuan Penelitian 

ini adalah mengetahui potensi yang dimiliki Pantai Balekambang dan 

Pantai Ngliyep dan unutk mengetahui kekurangan dan kelebihan 

pengembangan antara Pantai Balekambang dengan Pantai Ngliyep. Jenis 

Penelitian menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. 

Data yang diperoleh berupa tingkat potensi dan pengembangan Pantai 

Balekembang dan Pantai Ngliyep dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi menggunakan teknik skoring. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa potensi Pantai Balekambang dengan Pantai Ngliyep 

berbeda. Dari aksesibilitas, fasilitas, pengembangan Pantai Balekambang 

lebih baik dibandingkan dengan Pantai Ngliyep. Secara kuantitas Pantai 

Balekambang lebih baik daripada Pantai Ngliyep, semakin banyak 

pengelola yang ada di suatu objek wisata akan semakin cepat pula 

pengembangan yang dilakukan. Pantai Balekambang memiliki kekurangan 

yaitu kurang matangnya perencanaan awal dalam hal fasilitas bermain atv 

sehingga perlu adanya pengkajian ulang, dan untuk Pantai Ngliyep 

memiliki kekurangan belum tersedianya fasilitas bermain dan kurangnya 

tenaga pengelola untuk mengelola lokasi wisata Pantai Ngliyep.  
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2. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Meirejeki, I ketut Suarta, dan 

Md Abdi Sucipta dengan judul penelitian “Faktor-faktor Yang Menarik 

Minat Wisatawan Domestik Berkunjung Ke Pantai Pandawa”. Tujuan 

Penelitian untuk mengidentifikasi variable-variabel yang menjadi 

pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Pendawa yang secara 

spesifik dikatagorikan kedalam: produk, harga, tempat, promosi, proses, 

orang-orang yang terkait dengan daya tarik wisata dan faktor-faktor 

lingkungan physic. Pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis 

menggunakan bantuan SPSS dan melakukan proses analisis faktor terlebih 

dahulu dengan dua pengujian yaitu uji validalitas dan uji reabilitas 

selanjutnya melakukan tahap pertama dengan metode KMO and Bartletts 

test of Sphericity dan tahap kedua adalah factoring. Kesimpulan dari 

penelitian ini Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi minat 

wisatawan untuk berkunjung ke Paantai pandawa yaitu: Keindahan pantai 

dan lokasi yang strategis, yang terdiri dari alam pantai, sarana rekreasi, 

kondisi sarana rekreasi dan lokasi yang strategis; Harga dan akses menuju 

Pantai Pandawa, yang terdiri dari harga makanan dan minuman, harga 

sewa sarana rekreasi, tempat parkir yang luas, akses yang lancar, aman dan 

masyarakat yang ramah; Daya tanggap dan kebersihan, variabel yang 

membentuk adalah pelayanan pramuwisata yang baik, penjaga pantai yang 

tanggap, kebersihan lingkungan pantai; dan Promosi dan pelayanan, yang 

terdiri dari variabel tempat makan di area pantai, promosi dan pelayanan 

petugas. Faktor dominan yang mempengaruhi minat wisatawan untuk 

berkunjung ke Pantai Pandawa adalah faktor keindahan pantai dan lokasi 

yang strategi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Henny Kustini dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Wisatawan Di Obyek Wisata 

“Ndayu Park” Kabupaten Sragen”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah wisatawan di obyek 
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wisata Ndayu Park Kabupaten Sragen dan sejauhmana perkembangan 

jumlah wisatawan di obyek wisata Ndayu Park Kabupaten Sragen. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan wawancara, kuesioner, dan studi 

pustaka. Sedangkan teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif 

kualitatif dan Skala Likert. Kesimpulan penelitian adalah tamu 

mempunyai kepercayaan kepada merk hotel dan puas terhadap fasilitas 

keramahan dan kecepatan pelayanan adanya privasi dan kemudahan akses 

komunikasi. 


