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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pariwisata 

Pariwisata secara umum dikaji dari definisi pariwisata, destinasi pariwisata, dan 

jenis daya tarik wisata yang berkembang sampai saat ini. 

 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 (1990) tentang kepariwisataan 

menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu bentuk kegiatan perjalanan yang 

bersifat sementara yang bertujuan utuk menikmati objek dan daya tarik suatu 

destinasi serta usaha-usaha yang terkait di sektor pariwisata. 

 

Bakaruddin (dalam Revida, dkk, 2020) menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu 

bentuk perjalanan ke suatu tempat yang dilakukan dalam sementara waktu serta 

bukan bertujuan untuk usaha atau mencari nafkah, namun hanya untuk menikmati 

perjalanan untuk memenuhi tujuan yang beranekaragam. 

 

Pariwisata merupakan suatu industri yang dapat berdampak terhadap peningkatan 

sektor ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sebagai industri besar, pariwisata juga 

memberi kesempatan industri-industri lain untuk mendapatkan manfaatnya seperti 

industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi (Prof. Salah 

Wahab, 1975) 

 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan 

bentuk kegiatan perjalanan yang dilakukan berupa perpindahan sementara waktu 

ke suatu tempat dengan tujuan rekreasi, edukasi dan minat khusus. Selain hal 

tersebut, pariwisata juga berguna sebagai penyedia lapangan kerja dan peningkatan 

ekonomi sekitar. 
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2.1.2 Destinasi Pariwisata 

Destinasi pariwisata adalah sebuah tempat di mana segala kegiatan pariwisata dapat 

dilakukan dengan tersedianya unsur utama destinasi wisata berupa objek dan daya 

tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata dan fasilitas penunjangnya. Dalam 

Undang-Undang No.10 (2009) tentang kepariwisataan mendefinisikan destinasi 

wisata adalah kawasan geogafis yang berlokasi dalam satu atau beberapa wilayah 

yang terdapat unsur daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, akomodasi serta 

partisipasi masyarakat yang saling terkait dalam mewujudkan kepariwisataan.  

 

Agar terwujudnya pariwisata yang baik dan mencakup segala kebutuhan 

wisatawan, terdapat produk yang menjadi daya tarik industri pariwisata. Semua 

produk tersebut berkaitan dengan keberlangsungan berkunjung baik perjalanan 

sebelum hingga sesudah melakukan perjalanan ke destinasi wisata. Suatu produk 

tersebut harus selaras guna tercapainya pengalaman yang memuaskan untuk 

pengunjung. Oka A. Yoeti (dalam Taufik Suni, dkk, 2019) berpendapat bahwa 

keberhasilan suatu destinasi pariwisata dapat ditinjau melalui 3 produk utama yaitu 

daya tarik (attraction), aksesibilitas (accessibility) dan amenitas (amenities). 

 

1.  attraction  

Atau atraksi adalah produk utama dalam sebuah destinasi yang berupa objek 

yang dapat dinikmati dan dilakukan oleh pengunjung. Berikut merupakan 

unsur yang terkandung dalam produk atraksi/daya tarik: 

a. Objek yang tercipta secara alami tanpa ada perubahan atau manipulasi 

manusia seperti iklim, bentuk tanah, flora fauna, gejala alam. 

b. Hasil ciptaan manusia seperti sejarah, museum, gallery seni, adat budaya, 

cagar budaya, bangunan heritage.  
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Sammeng (dalam Cynthia Faustina, 2019) menegaskan bahwa daya tarik 

wisata alam memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Aspek informasi 

Aspek informasi merupakan unsur yang paling dibutuhkan oleh wisatawan, 

karena motif utama wisatawan pada dasarnya adalah mencari hal baru untuk 

memperkaya diri. Syarat mutlak untuk penyelenggara wisata alam salah 

satunya adalah informasi karena wisatawan membutuhkan informasi mengenai 

gejala alam dan keunikan sumber daya alam 

b. Aspek keanekaragaman 

Wisata alam yang baik mestinya banyak memiliki daya tarik keanekaragaman 

flora dan fauna. Hal ini akan menjadi nilai lebih untuk destinasi tersebut dan 

juga menjadi daya tarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan. 

c. Keindahan dan keunikan 

Daya tarik alam terbentuk karena adanya proses fenomena alam dan hanya 

terjadi pada waktu tertentu sehingga tidak memiliki kemiripan antara kawasan 

wisata alam satu dengan wisata alam yang lainnya. Maka, atraksi alam akan 

memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan artraksi ciptaan manusia. 

d. Petualangan satwa liar 

Selain terjadinya proses fenomena alam yang menjadi keunikan, terdapat daya 

tarik utaman wisata alam yaitu adanya kegiatan wisata yang melakukan 

pengamatan satwa liar. 

e. Petualangan lintas alam 

Kegiatan wisatawan selain menikmati keindahan alam, penelitian, dan 

konservasi alam terdapat kegiatan minat khusus yaitu lintas alam. Maka, perlu 

adanya kawasan wisata alam yang kondisinya masih alami tanpa adanya 

gangguan atraksi lain yang bersifat buatan. 
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2. accessibility  

Atau aksesibilitas merupakan infrastruktur yang digunakan untuk perjalan 

menuju destinasi. Aktivitas kepariwisataan tergantung pada akesesibilias 

berupa transportasi yang menjadi faktor penentu jarak, kondisi dan waktu yang 

juga dapat mempengaruhi keinginan pengunjung untuk melakukan perjalanan 

wisata.  

 

3. amenities  

Atau fasilitas adalah berbagai sarana pendukung yang dapat memenuhi 

kebutuhan pengunjung saat berada di lokasi wisata. Amenitas dapat ditinjau 

melalui ketersediaan sarana akomodasi, restoran atau warung. Selain itu, 

amenitas juga berkaitan dengan beberapa fasilitas lain seperti fasilitas jaringan 

komunikasi, jaringan listrik, ketersediaan air bersih, toko cinderamata dan 

pelayanan kesehatan.  

 

2.2 Ekowisata  

Ekowisata merupakan bentuk kegiatan wisata ke suatu tempat yang tetap memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap kelestarian alam yang masih alami (natural area), 

memberi manfaat terhadap kawasan sekitar dan tetap mempertahankan unsur 

budayanya. Maka, bisa disimpulkan bahwa ekowisata merupakan wujud aktivitas 

wisata yang bersifat konservatif (Fandeli, 2000) 

 

Berdasarkan penjelasan Dias Satria (2009) ekowisata adalah bentuk perjalanan 

wisata ke suatu kawasan alam dan budaya untuk dapat memberikan informasi dan 

bersifat partisipatif yang bertujuan untuk mempertahankan ekosistem alam, sosial 

budaya. Ekowisata juga berkaitan erat pada tiga unsur utama yaitu, 

keberlangsungan ekosistem alam, memberikan manfaat ekonomi, edukasi dan 

partisipasi.  
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Menurut Fandeli (2000), ekowisata awalnya hanya berkegiatan alam, namun 

dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan alam, dapat 

memunculkan rasa cinta terhadap alam sehingga yang pada awalnya wisatawan 

hanya bertujuan untuk hanya menikmati keindahan alam tumbuh menjadi aktivitas 

wisata yang dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan alam itu sendiri, 

yang berarti mengkonservasi secara lengkap.  

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan terdapat empat unsur 

yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan ekowisata yaitu daya tarik alam atau 

budaya, konservasi, nilai edukasi, serta partisipasi masyarakat lokal: 

 

• Daya tarik alam dan budaya yaitu wisata yang mengunjungi atau menikmati 

alam dan interaksi budaya yang ada di wilayah tersebut 

• Konservasi yang dimaksud disini yaitu mendukung upaya melestarikan unsur 

lingkungan alam dengan upaya mempertahankan keberagaman flora, dan 

fauna serta keaslian budaya di wilayah tersebut 

• Partisipasi masyakarat lokal yang dapat menciptakan kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat setempat 

• Nilai edukasi yaitu pariwisata ini memberikan pembelajaran atau manfaat 

berupa pengetahuan terkait lingkungan dan budaya yang ada di destinasi 

wisata tersebut. 
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2.3 Taman Nasional 

Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa taman nasional merupakan kawasan 

pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli. Serta kawasan taman nasional 

menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 46 tahun 2016 memiliki fungsi untuk pemanfaatan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Menurut 

PP No. 68 Tahun 1998 suatu kawasan ditujuk sebagai kawasan taman nasional, 

harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Kawasan yang ditetapkan memiliki luas wilayah yang cukup untuk menampung 

dan menjamin keberlangsungan proses ekologis yang alami. 

2. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa flora maupun fauna 

serta ekosistem yang terkandung. 

3. Memiliki satu atau lebih ekosistem yang masih utuh. 

4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami agar dapat dikembangkan menjadi 

pariwisata alam. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah bentuk acuan dasar unutk melakukan penelitian yang 

berfungsi sebagai acuan teori yang akan diterapkan dalam penelitian. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian:
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Lokasi Tahun Tujuan 
Metode 

Pengumpulan Data 
Metode Analisis Kesimpulan 

1.  “Identifikasi dan 

Penilaian Obyek 

Daya Tarik Wisata 

Alam” Oleh Utari 

Komarani, Ombo 

Satjapraja, 

Mesaalina 

Taman Nasional 

Ujung Kulon 

2015 Mengidentifikasi dan 

menilai potensi wisata 

alam serta untuk 

mngetahui persepsi 

masyarakat dan 

peengunjung terhadap 

kawasan wisata alam  

Kusioner dan 

wawancara 

Diolah 

menggunakan 

Pedoman 

Analisis Daerah 

Operasi Objek 

dan Daya Tarik 

Wisata Alam 

Direktorat 

Jenderal PHKA 

,2003 

Hasil identifikasi menyimpulkan 

bahwa obyek yang berpotensi di 

Desa Kertajaya dan Desa 

Kramatjaya diantaranya: 

-Goa Lalay Demplot 

-Gunung Tilu 

-Curug Cibayoni. 

2. “Penilaian Potensi 

Obyek dan Daya 

Tarik Wisata Alam 

(ODTWA) 

Kawasan 

Mangrove 

Setapuk” Oleh 

Rano Karno 

Siahaan, Slamet 

Rifanjani, Sarma 

Siahaan 

Kelurahan 

Setapuk Besar 

Kecamatan 

Singakawang 

Utara Kota 

Singkawang 

2018 Menilai potensi dan 

kelayakan  

pengembangan 

ODTWA kawasan 

mangrove setapuk. 

Menggunakan 

metode pengumpulan 

data kuesioner dan 

observasi wawancara 

menggunakan 

metode skoring 

dengan Pedoman 

(ADO-ODTWA) 

Direktorat 

Jenderal PHKA, 

2003 

Nilai kelayakan yang telah dikaji 

dalam obyek daya tarik wisata 

alam Kawasan Mangrove 

Setapuk yaitu sebesar 3765.4 

dengan rata-rata skor 342 atau 

Cukup potensial untuk 

dikembangkan. 

3. “Evaluasi Potensi 

Wisata Alam, 

Menggunakan 

analisis ADO-

ODTWA” Oleh 

Anityas Dian 

Susanti, Mutiawati 

Mandaka 

Sumber Seneng, 

Rembang 

2019 Untuk   mengetahui   

kondisi   dan 

menentukan   skala   

prioritas   

pengembangan   

kawasan TWA. 

Studi literatur, 

observasi, wawancara 

Evaluasi obyek 

Sumber     Seneng 

berdasarkan 

pedoman   

(ADO-ODTWA) 

yang ditetapkan 

Direktorat 

Jenderal 

Berdasarkan hasil yang dikaji 

terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan untuk merealisasikan 

pengembangan   wisata yaitu 

melakukan   koordinasi kepada 

berbagai   pelaku kepentingan, 

khususnya dalam penyediaan 

fasilitas untuk   pengembangan 
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No. Judul Penelitian Lokasi Tahun Tujuan 
Metode 

Pengumpulan Data 
Metode Analisis Kesimpulan 

Perlindungan 

Hutan dan 

Konservasi Alam 

tahun 2003. 

kawasan wisata, seperti harus 

adanya sarana akomodasi, 

transportasi dan sarana 

penunjang lainnya. 

4. “Kajian Kelayakan 

Potensi dan 

Strategi 

Pengembangan 

Ekowisata“ Oleh 

Philipus V. 

Woersok, Jacob 

Manusawai, Anton 

Sinery 

Taman Wisata 

Alam Klamono 

2019 Mengetahui potensi 

ODTWA dan 

mengevaluasi 

kelayakan potensi 

serta merumuskan 

strategi pengelolaan 

ekowisata nya 

Menggunakan 

metode pengumpulan 

data wawancara dan 

observasi 

Pedoman  

(ADO-ODTWA) 

Dirjen PHKA, 

2003 

 

Berdasarkan hasil kaji dan 

penilaian obyek daya tarik wisata 

alam di kawasan TWA Klamono 

dapat disimpulkan bahwa 

kawasan tersebut layak untuk 

dikembangkan sebagai ekowisata 

dengan jumlah indeks kelayakan 

78.26 %. 

5.  “Kajian Potensi 

dan Strategi 

Pengembangan 

Wisata Alam“ Oleh 

Dwi Apriyanto, 

Kusnandar 

Kawasan Hutan 

Dengan Tujuan 

Khusus 

(KHDTK) 

Gunung Bromos 

2020 Penilaian pengunjung 

terhadap obyek dan 

daya tarik wisata, 

menganalisis Daerah 

Operasi Obyek dan 

Daya Tarik Wisata 

Alam (ADO 

ODTWA), dan 

merumuskan strategi 

pengembangan wisata 

alamnya 

Menggunakan 

metode pengumpulan 

data kuesioner dan 

observasi wawancara 

Analisis potensi 

obyek daya tarik 

wisata alam 

menggunakan 

sistem 

nilai skoring dan 

pembobotan 

berdasarkan 

pedoman ADO-

ODTWA Dirjen 

PHKA, 2003 

Hasil penelitian menyimpulkan 

penilaian pengunjung dominan 

dinilai baik dalam segala aspek. 

Hasil nilai potensi ADO-

ODTWA termasuk dalam 

klasifikasi nilai sedang. Strategi 

pengembangan wisata alam di 

KHDTK Gunung Bromo yaitu: 

Mempertahankan potensi sumber 

daya alam yang ada di hutan 

sebagai daya tarik wisata; 

mengembangkan produk wisata 

yang memiliki daya saing; 

kolaborasi pengelolaan. 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 
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1.4 Sintesa Literatur 

Sintesa literatur merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang 

berfungsi sebagai acuan yang akan digunakan dalam penelitian berupa variabel, 

indikator serta parameter. Berikut merupakan tabel sintesa literatur:
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Tabel 2. 2 Sintesa Literatur 

No. Variabel Indikator 

Utari 

Komarani, 

2015 

Rano Karno 

Siahaan, 

2018 

Anityas Dian 

Susanti, 2019 

Philipus V. 

Woersok, 2019 

Dwi Apriyanto, 

2020 

1. Daya Tarik 

(Attraction) 

Keunikan Sumber Daya Alam √ √ √ √ √ 

Kepekaan Sumber Daya Alam √ √ √ √ √ 

Variasi Kegiatan √ √ √ √ √ 

Sumber Daya Alam Yang 

menarik 

√ √ √ √ √ 

Kebersihan lokasi √ √ √ √ √ 

Keamanan √ √ √ √ √ 

Kenyamanan √ √ √ √ √ 

2. Aksesibilitas 

(Accessibility) 

Kondisi jalan darat √ √ √ √ √ 

Jarak jalan darat √ √ √ √ √ 

Waktu tempuh √ √ √ √ √ 

3. Fasilitas 

(Amenitas) 

Jumlah Penginapan  √ √  √ 

Sarana Penunjang √ √ √ √ √ 

Prasarana Penunjang √ √ √ √ √ 

Ketersediaan Air bersih  √ √  √ 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020


