
 

 

19 
Instititut Teknologi Nasional 

 

BAB 2 

KAJIAN TEORI 

2.1 Pembangunan Wisata 

Pembangunan adalah mengatur sesuatu yang belum ada, agar dapat dilakukan untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan masyakarat. Pembangunan tersebut dapat 

merupakan pembangunan sosial ekonomi  dan pembangunan. Pembangunan 

meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan yaitu pertama mempunyai dampak 

positif seperti peningkatan pendapatan kesejahteraan. Kedua memilih sebuah 

metode yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga memberikan evaluasi 

kegiatan ke masyarakat agar muncul pertumbuhan ekonomi yang kuat. (Jayadinata, 

1999). 

Berdasarkan pembagian ruang lingkup pembangunan, pembangunan terbagia 

menjadi tiga bagian ruang lingkup yaitu ruang lingkup lokal, regional dan nasional. 

Untuk pembangunan lokal, pembangunannya lebih mengarah kepada kawasan kecil 

seperti kabupaten/kota dengan tekanan pada keadaan fisik. Pembangunan regional, 

pembangunannya lebih kepada kawasan yang lebih besar seperti provinsi dengan 

mempunyai tekanan yang utama pada perekonomian. Sedangkan untuk 

pembangunan nasional, pembangunannya tersebut berdampak kepada seluruh 

negara khususnya yaitu tekanan pada perekonomian. (Jayadinata, 1999). 
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2.2 Pengembangan Wisata 

Pengembangan potensi wisata yaitu untuk meningkatkan sumber daya yang ada di 

wisata tersebut agar obyek wisata yang dimiliki dapat melakukan pembangunan 

secara fisik dan non fisik dari pengeloaan wisata tersebut sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas. 

Potensi wisata adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh daerah tersebut agar bisa 

menjadikan daya tarik wisatawan agar berkinginan berkunjung ke wisata tersebut. 

Untuk pengembangan kawasan wisata, pihak pengelola harus memiliki strategi agar 

wisata yang akan dikembangkan bisa berdampak positif baik potensi ekonomi 

maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan untuk 

penataan kembali secara perencanaan yang sesuai dengan prosedur perencanaan 

yang bisa memcanfaatkan potensi wisata yang di suatu daerah tersebut agar daerah 

agar kekayaan alam dan hayati dapat dikembangankan dan dilestarikan secara 

terpadu. (Mariotti dalam Yoeti 1983) 

2.3 Pariwisata  

Wisata adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ingin berkunjung ke 

suatu tempat yang memiliki keunikan dari segi pariwisata. Setiap orang akan butuh 

berwisata dan pariwisata bisa dilakukan di dalam dan diluar daerah tempat 

tinggalnya (Ismayanti, 2010) Pariwisata saat ini cukup berkembang dan menjadi 

salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam 

menghasilkan devisa terbesar dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata sangat 

berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, wisata adalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk berekreasi, penelitian, atau 

pengembangan pribadi serta mempelajari wisata yang terdapat di daerah tersebut 

dengan keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara 

Mathieson and Wall pada tahun 1982 (Pitana dan Gayatri, 2005) mendefinisikan 

pariwisata sebagai pergerakan sementara manusia yang bertujuan ke luar dari 

tempat kerja dan tempat tinggal normal mereka, mencakup kegiatan yang dilakukan 

di tempat tujuan, serta fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka di 
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tempat tujuan. Taman, taman hiburan, pantai, resort, camp, pusat hiburan, pusat 

konvensi, kasino, tempat berseluncur ski, rumah teman dan kerabat merupakan 

tempat penting untuk dijadikan sebagai tujuan perjalanan (Gunn, 1988). 

(Pitana dan Gayatri, 2009;46) mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen 

utama, yaitu travel ke suatu destinasi wisata singgah di daerah tujuan , atau akibat 

dari dua yang telah disebutkan sebelumnya.  

2.3.1 Jenis-Jenis Pariwisata 

Obyek wisata adalah suatu tempat yang telah dikelola dan dikemnbangkan oleh 

pihak pengelola yang memiliki potensi wisata seperti wisata alam, wisata buatan 

dan wisata budaya. Potensi wisata tersebut yaitu keindahan alam, keindahan pantai, 

atraksi yang memiliki keunikan bagi wisatawan, flora dan fauna yang langka, 

bangunan yang memiliki nilai sejarah, serta kebudayaan khas lainnya.  

Menurut Fandeli, obyek wisata adalah wisata alam dan wisata buatan yang 

memiliki beberapa prinsip seperti keadaan alam yang masih asri, bangunan/tempat 

yang memiliki nilai sejarah, tempat/atraksi yang unik serta daerah yang memiliki 

nilai budaya/kesenian yang tinggi. Hal tersebut mempunyai daya tarik wisata untuk 

menarik minat wisatawan agar berkunjung ke wisata tersebut.  

Dengan demikian bahwa obyek wisata, yaitu tempat yang menjadi kunjungan 

wisatawan memiliki sumberdaya buatan dan alam yang dimaksud yaitu wisata 

buatan yang dibuat oleh manusia dan wisata alam yang memiliki keindahan dan 

keunikan sehingga mempunyai daya tarik wisatawan ketika berkunjung. 

Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni; 

a. Wisata Alam yang terdiri dari: 

1) Wisata Pantai (Marine Tourism), merupakan wisata yang memiliki 

kegiatan seperti berenang, menyelam, berkumpul bersama keluarga 

untuk menikmati keindahan pantai, olahraga air dan lain sebagainya 

serta terdapat sarana prasarana seperti tempat makan dan minum bagi 

wisatawan. Kegiatan tersebut dikelola oleh pihak pengelola dengan 

kualitas yang baik agar wisatawan yang berkunjung akan mendapatkan 

pelayanan secara optimal. 

2) Wisata Etnik (Etnik Tourism), merupakan kegiatan wisata untuk 

mengamati potensi suatu daerah yang memiliki kesenian/kebudaya yang 
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bernilai tinggi serta mengamati aktivitas masyarakat yang memiliki 

keunikan di daerah tersebut. 

3) Wisata Cagar Alam (Ecotourism), merupakan perjalanan wisata untuk 

mengamati dan menikmati keindahan alam, kawasan pantai, 

pegunungan, hewan dan tumbuhan yang langka 

4) Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah, swasta, pendidikan, dan lain sebagainya untuk menuju ke 

tempat pertanian dan perkebunan. Sehingga  rombongan wisata tersebut 

dapat mencapai tujuan yang dimiliki mereka yaitu melakukan 

kunjungan dan tinjauan untuk studi penelitian serta minikmati 

keindahan pertanian dan perkebunan disekitarnya. 

b. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri dari : 

1) Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen,  wisata ini yang 

memiliki nilai sejarah disetiap daerah misalnya wisata yang memiliki 

nilai budaya, monumen nasional, gedung bersejarah serta tempat-tempat 

bersejarah sehingga itu merupakan daya tarik wisata yang berada di 

setiap daerah/tempat. 

2) Museum dan fasilitas budaya lainnya, wisata ini merupakan wisata yang 

berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan disetiap daerah 

tertentu, yaitu antara lain museum, tempat bersejarah dari segi alam 

maupun buatan serta seni dan kerajinan. 

3) Wisata Buatan, yang terdiri dari : 

1) Wisata yang dibangun oleh manusia yang memiliki teknologi, 

bangunan dan atraksi yang lebih canggih serta modern. Memiliki 

pengelolaan dan pengembangan secara tersruktur dan kualitas yang 

baik Sehingga mempunyai menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung wisata tersebut.  

2) Wisata yang memanfaatkan potensi yang ada disuatu tempat menjadi 

suatu hal yang memiliki manfaaat masyarakat sekitar. Serta 

memberikan fasilitas dan pelayanan secara berkualitas. 
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2.4  Komponen Pariwisata  

2.4.1  Atraksi (Daya Tarik Wisata) 

Daya tarik wisata adalah sebuah kegiatan yang menjadi fokus utama bagi 

wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata tersebut. Menurut Yoeti (2002), daya 

tarik wisata adalah sebuah kegiatan yang memiliki keunikan khususnya untuk aspek 

atraksi bisa menarik wisata untuk mengunjungi wisata di daerah maupun kawasan 

tersebut. Daya tarik wisata dapat dibagi menjadi 5 kelompok besar menurut tersebut 

(Middleton dalam Yoeti, 2003), diantaranya : 

1. Daya Tarik Budaya, merupakan daya tarik tentang kebudayaan dan gaya 

hidup masyarakat di tempat tersebut. 

2. Daya Tarik Alam, merupakan daya tarik wisata tentang keadaan alam / 

alamiah 

3. Kegiatan (Event), merupakan kegiatan yang diselenggarkan oleh pihak dari 

pemerintah maupun swasta yang memiliki tujuan khusus dan dapat menarik 

wisatawan. 

4. Rekreasi, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan itu sendiri 

sehingga menimbulkan kegiatan wisata yang telah disediakan oleh pihak 

pengelola agar bisa digunakan wisatawan yang dapat menarik minat 

wisatawan 

5. Daya Tari Hiburan, merupakan daya tari buatan manuasia yang telah 

disediakan oleh pihak pengelola agar bisa digunakan wisatawan yang dapat 

menarik minat wisatawan. 

Pengertian atraksi dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata adalah 

atraksi yang memiliki keunikan sehingga daya tarik wisata yang bisa menarik minta 

wisatawan. Terdiri dari 4 aspek yaitu alam, budaya, sosial dan bangunan sejarah. 

Dalam PP No. 50 Tahun 2011 menjelaskan bahwa  daya tarik wisata yang dimiliki 

oleh suatu destinasi pariwisata adalah sesuatu yang memilki potensi seperti  

keanekaragaman alam dan keindahan alam serta wisata buatan manusia. Setiap 

wisata memiliki tujuan yaitu mendapatkan kunjungan wisatawan nusanata maupun 

wisatawan mancanegara. Daya tarik wisata terbagi menjadi 3 yaitu : 
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1) Daya tarik wisata alam, merupakan potensi yang dimiliki meliputi  

keanekaragaman dan keindahan alam dan serta keanekaragaman ini 

terdapat di dua wilayah yaitu di daratan dan di lautan. 

2) Daya tarik wisata budaya, merupakan hasil buatan manusia yang 

memiliki nilai budaya. Daya tarik wisata budaya terbagi menjadi 2, yaitu 

bersifat berwujud dan bersifat tidak berwujud. Untuk yang bersifat 

wujud yaitu cagar budaya, daerah yang memiliki adat dan istiadat yang 

bernilai budaya serta museum. Sedangkan yang untuk bersifat tidak 

wujud yaitu gaya hidup dan aktivitas masyarakat yang memiliki tradisi 

budaya yang khas di setiap tempat/daerah. 

3) Daya tarik wisata hasil buatan manusia, merupakan buatan manusia 

yang diluar dari kegiatan wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik 

wisata buatan manusia ini memili fasilitas yang bisa menunjang 

aktivitas wisatawan seperti fasilitas rekreasi/wahana hiburan, fasilitas 

tempat istirahat dan lain sebagainya. 

2.4.2  Amenitas (Fasilitas) 

Menurut Yoeti (1997), amenitas merupakan fasilitas pelayanan wisata yang 

disediakan untuk wisatawan dalam memenuhi kebutuhan berwisatanya, 

Selanjutnya Yoeti (1996 : 9) menyatakan bahwa amenitas sangat erat kaitannya 

dengan sarana dan prasarana wisata, sarana dan prasarana tersebut menjadi faktor 

penting bagi pihak pengelola untuk membuat wisatawan ingin berkunjung ke 

tempat wisata tersebut dengan lebih lama tinggal dan mengeluarkan uang untuk 

membeli sesuatu di tempat yang akan dikunjunginya 

Amenitas pariwisata yang dimaksud diantaranya: 

1. Restoran, rumah makan, dan tempat makan lainnya 

2. Tempat oleh oleh atau cideramata 

3. Bank, atm, dan money charger 

4. Bank, money charger, dan fasilitas keuangan lainnya 

5. Tempat pelayanan atau informasi wisata 

6. Fasilitas Kesehatan 

7. Fasilitas keamanan umum (pos penjagaan, kantor polisi, dan lain sebagainya 
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8. Rambu-rambu peringatan dan petunjuk arah 

9. Jaringan air bersih 

10. Sumber listrik, energi, dan jaringan komunikasi 

11. Sistem pembuangan sampah 

Fasilitas pariwisata adalah fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola  di daerah 

wisata yang memiliki tujuan untuk melayani kebutuhan wisatawan ketika 

berkunjung ke wisata tersebut. (Warpani 2006). Dalam PP No. 50 Tahun 2011 

terdapat pembagian fasilitas, yaitu fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Fasilitas 

umum adalah sarana pelayanan yang disediakan untuk masyarakat umum dalam 

melakukakan kegiatan sehari-hari. Sedangkan fasilitas pariwisata adalah fasilitas 

yang digunakan oleh wisatawan ketika berkunjung ke tempat wisata dengan 

kualitas yang baik ketika digunakan sehingga wisatawan akan merasakan kepuasan, 

kenyamanan dan keselamatan. 

2.4.3  Aksesibilitas 

Menurut Yoeti (1997), aksesibilitas adalah cara wisatawan ketika berkunjung ke 

tempat wisata dengan kemudahan dalam mencapai tujuan baik secara jarak, 

tersedianya sarana transportasi darat, air maupun udara ke tempat tujuan tersebut. 

Disamping itu, aksesibilitas juga berkaitan erat dengan berbagai jenis moda 

transportasi darat, laut, maupun udara dalam mengakses daerah tujuan wisata. 

Beberapa hal penting dalam aksesibilitas pariwisata mencakup (Gartner, 1996) 

1. Infrastrukur transportasi seperti jalan dan jembatan 

2. Jenis dan keberadaan moda transportasi seperti kendaraan umum, pesawat, 

kereta, kapal, dan lain sebagainya 

3. Jenis dan dan keberadaan simpul transportasi seperti bandara, terminal, 

stasiun, halte, dan lain sebagainya 

4. Travel atau biro perjalanan 

5. Peraturan-peraturan terkait transportasi seperti peraturan ketertiban lalu 

lintas. 
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Aksesibilitas yang dimaksud adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi 

yang menunjang wisatawan ketika melakukan pergerakan/aktivitas dari wilaya asal 

ke destinasi wisata serta pergerakan/aktivitas wisatawan diwilayah wisata tersebut. 

2.5  Wisatawan 

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Tidak ada batas yang 

pasti terhadap wisatawan, sangat bervariasi, mulai dari yang umum sampai dengan 

yang sangat spesifik. Wisatawan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu (1) wisatawan 

yang berkunjung ketempat wisata dengan durasi waktu lebih dari 24 jam dan (2) 

Wisatawan yang berkunjung ketempat wisata dengan durasi kurang dari 24 jam. 

(Pitana dan Gayatri, 2005) Leiper mendefinisikan wisatawan adalah sebagai 

seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata paling sedikit 

semalam tetapi tidak secara permanen, serta dilakukan pada saat tidak bekerja atau 

melakukan rutinitas sehari-hari yang bertujuan mencari pengalaman dari tempat 

wisata yang dikunjungi serta mengenal karakteristik tempat dan masyarakat yang 

telah dikunjungi (Pitana dan Diarta, 2009, 38). 

2.5.1 Motivasi Wisatawan 

Motivasi wisata adalah sebuah keinginan wisatawan yang ingin berkunjung ke 

tempat wisata tersebut. (Pitana dan Gayatri, 2005). Analisis mengenai motivasi 

wisatawan penting dilakukan jika dikaitkan dengan perilaku masyarakat dalam 

melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh berbagai motivasi. 

Motivasi wisatawan ketika melakukan perjalanan memiliki dorongan beberapa hal. 

Dari berbagai motivasi yang mendorong perjalanan Meintosh dan Murphy 

mengelompokkan motivasi yang mendorong perjalanan menjadi empat kelompok 

besar (Pitana dan Gayatri, 2005, 58) sebagai berikut: 

1) Motivasi yang bersifat fisik dan fisiologis, yaitu kesehatan, kegiatan 

olahraga bersantai, relaksasi dan sebagainya 

2) Motivasi Budaya yaitu keinginan wisatawan untuk mengunjungi tempat 

wisata untuk mengamati adat, tradisi dan nilai budaya yang ada ditempat 

wisata tersebut. 

3) Motivasi bersifat sosial yaitu keinginan wisatawan ingin berlibur ke tempat 

keluarga, teman, ziarah dan sebagainya. 
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4) Motivasi bersifat fantasi yaitu keinginan wisatawan berkunjung ke suatu 

tempat untuk menghilangkan aktivitas yang menjemukkan pada rutinitas 

keseharian bertujuan untuk merelaksasi pikiran dan kepuasan psikologis. 

2.5.2  Kebutuhan Wisatawan 

Selama bepergian dari suatu negara ke negara lain wisatawan membutuhkan 

berbagai fasilitas wisata. Berikut merupakan penjelasan mengenai fasilitas dan 

kebutuhan wisatawan untuk digunakan dan diperlukan ketika mengunjungi wisata. 

1. Kebutuhan fasilitas transportasi yaitu kebutuhan wisatawan ketika ingin 

pergi dari dan ke tempat yang akan dikunjungi dengan fasilitas baik berupa 

darat, laut maupun udara serta fasilitas transportasi untuk mancanegara 

harus menggunakan jasa angkutan internasional 

2. Kebutuhan fasilitas penginapan yang disediakan oleh pihak pengelola  

untuk menunjang aktivitas wisatawan di tempat wisata. Fasilitas yang 

diperlukan yaitu, hotel, resort, cottage, villa dan jenis penginapan lainnya. 

3. Kebutuhan makanan dan minuman. Untuk memenuhui kebutuhan tersebut 

pihak pengelola atau masyarakat lokal menyediakan jasa pangan agar 

wisatawan yang berkunjung akan mudah mendapatkan pelayanan makan 

dan minimuan daerah setempat maupun makanan dari negara asalam 

wisatawan. Fasilitas/sarana yang harus disediakan oleh pihak pengelola dan 

masyarakat yaitu rumah makan, bar, restoran dan lain-lain. 

4. Kebutuhan untuk menikmati obyek wisata, seperti wahana/hiburan yang 

menarik dan unik yang telah disediakan oleh pihak pengelola. 

Fasilitas yang disediakan olhe pihak pengelola seperti  jasa angkutan wisata, 

biro perjalanan dan lain – lain. 

5. Kebutuhan wahana/hiburan kegiatan rekreasi yang disediakan oleh pihak 

pengelola untuk menunjang aktivitas wisatawan. Fasilitas wahana/hiburan 

yaitu taman, tempat golf, serta beberapa jenis atraksi/wahana yang lainnya 

6. Kebutuhan akan barang-barang konsumsi/keperluan pribadi untuk 

kebutuhan sehari hari wisatawan. Fasilitas yang harus disediakan oleh pihak 

pengelola yaitu toko – toko menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan 

dengan harga yang biasa serta murah  
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2.6  Karakteristik Pengunjung Wisata 

Pengunjung wisata memiliki karakteristik dan pola kunjungan yang berbeda-beda 

sehingga berpengaruh pula terhadap kebutuhan masing-masing pengunjung wisata. 

Hal ini perlu dijadikan pertimbangan bagi pengelola obyek wisata baik pemerintah, 

swasta maupun masyarakat sekitar dalam menyediakan sarana dan prasarana yang 

sesuai dan dibutuhkan oleh pengunjung wisatawan. 

Berikut merupakan karakteristik pengunjung wisata 

a. Karakteristik pengunjung wisata berdasarkan sosial-ekonomi 

1. Usia atau umur wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata. 

Pengelompokkan usia dapat dibagi beberapa kelompok yaitu kelompok 

anak –anak (0-9 tahun) kelompok remaja (10-17 tahun) kelompok anak 

muda (18-24 tahun) kelompok dewasa (25–55 tahun ) 

2. Latar belakang pendidikan wisatawan. 

3. Jenis kelamin wisatawan 

4. Status perkawinan 

5. Kota atau daerah asal merupakan daerah tempat tinggal pengunjung 

wisata. 

6. Status pekerjaan 

7. Pendapatan, merupakan faktor penting dalam membentuk permintaan 

pariwisata. Selain itu pengaruh pendapatan terhadap pola wisata sangat 

erat. 

b. Karakteristik pengunjung wisata berdasarkan pola perjalalan 

1. Frekuensi wisata yaitu banyaknya kunjungan yang pernah dilakukan 

oleh pengunjung wisata ke obyek wisata 

2. Lama waktu untuk berwisata merupakan jumlah waktu yang dihabiskan 

oleh pengunjung wisata selama berada di obyek wisata 

3. Besar pengeluaran yaitu jumlah pengeluaran atau biaya yang dihabiskan 

oleh pengunjung wisata selama melakukan perjalanan wisata 

4. Informasi wisata merupakan cara atau media pengunjung wisata 

mendapatkan info mengenai objek wisata. 

5. Moda transportasi yang digunakan merupakan kendaraan yang 

digunakan pengunjung wisata untuk menuju objek wisata 
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(Nursusanti, 2005) 

2.7 Persepsi  

Persepsi adalah pendapat seserorang tentang suatu infomasi yang didapat dan 

menyimpukan sendiri infomasi tersebut. Persepsi terhadap wisata yang berada 

disetiap daerah, terbagi menjadi 3 bagian yaitu pengalama pribadi, preferensi dan 

informasi dari orang lain (Wahtono, 2006). 

Sebelumnya perjalanan wisata, melakukan beberapa proses sampai akhirnya 

muncul keputusan untuk berwisata. Proses pengambilan keputusan tersebut 

menurut Mathieson dan Wall terdiri dari lima fase, salah satu diantaranya yaitu 

terkait dengan melakukan mencari informasi tentang wisata yang akan dikunjungi 

dan penilian terhadap wisata tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan 

menghubungi pihak/agen perjalanan wisata yang berada didaerah tersebut atau 

melakukan pencarian informasi melalui internet dan informasi dari orang lain yang 

sudah berpengalaman mengunjungi wisata tersebut. Dari hasil pencarian dan 

penilaian informasi tersebut maka terbentuklah persepsi daerah wisata atau obyek 

wisata tersebut (Poerwanti dalam Alam, 2010, 22) 

2.8 Studi Terdahulu 

Penelitian yang dimasukan pada studi literatur merupakan penelitian terdahulu yang 

sesuai dengan isu penelitian ini yaitu Pariwisata. Berikut merupakan penelitian-

penelitian terdahulu yang dijabarkan ke dalam   tabel 2.1 Studi Terdahulu
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Tabel 2. 1 Studi Terdahulu 

No. 
Nama/Tahun 

Penelitian 
Referensi Isu Penelitian Metodologi Variabel Kesimpulan 

1 Ni Komang Ayu 

Astiti 

Pengembangan 

warisan budaya 

di Tenggarong 

sebagai daya 

tarik wisata 

Kalimantan 

Timur 

Wisata budaya 

sebagai daya 

tarik wisata di 

Kalimantan 

Timur 

Kualitatif 

SWOT 

1. Jumlah Daya 

tarik wisata 4 

A 

2. Persepsi 

wisatawan 

3. Kunjungan 

wisatawan 

Pengembangan wisata budaya 

di Tenggarong untuk 

kepentingan pariwisata harus 

memperhaikan sisi sediaaan 

(supply) dengan permintaaan 

(demand).  

 

2 Ervina Penerapan 

Strategi 

pengembangan 

pariwisata oleh 

dinas pariwisata 

di Kabupaten 

Kutai 

Kartanegara 

Pengembagan 

pemasaran 

pariwisata, 

pengembangan 

destinasi 

pariwisata, 

pengembangan 

kemitraan, 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur dan 

faktor 

pendukung dan 

faktor 

penghambat. 

Deskriptif 

kualitatif 

1. Pemasarn 

Wisata 

2. Destinasi 

Wisata 

3. Kemitraan 

4. Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur 

5. Faktor 

pendukun dan 

Faktor 

penghambat 

dalam 

penerapan 

strategi 

Penerapan strategi 

pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Kutai Kartanegara 

pelaksanaannya sudah berjalan 

dengan baik, akan tetapi untuk 

program pengembangan 

wisata masih minim 

dikarenakan masih ada wisata 

yang minim wahana/hiburan 

dan fasilitas yang memadai 

serta tenaga pendidikan yang 

masih kurang di sektor 

pariwisata ini. Beberapa faktor 

tersebut dikarenakan 

keterbatasan anggaran untuk 

pengembangan wisata dan 

kurangnya pengelolaan 
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No. 
Nama/Tahun 

Penelitian 
Referensi Isu Penelitian Metodologi Variabel Kesimpulan 

wahana/hiburan dan sarana 

prasarana disetiap wisata serta 

kurangnya sumber daya 

manusia yang professional di 

bidang pariwisata 

3 Arfianti Nur Sa’idah Analisis strategi 

pengembangan 

pariwisata 

dalam 

meningkatkan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) Kota 

Banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk 

meningkatkan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dikarenakan 

adanya obyek-

obyek wisata 

baru di Kota 

Bandar 

Lampung yang 

menarik untuk 

dikunjungi 

wisatawan. 

 

 

 

 

1. Reduksi 

data 

2. Penyajian 

Data 

3. Penarikan 

kesimpulan 

dan 

verifikasi 

1. Destinasi 

wisata aspek 4 

A 

2. Pendapatan 

Asli Daerah 

 

Pengembangan pariwisata di 

Bandar Lampung masih 

banyak dikelola oleh 

masyarakat sekitar. Akan 

tetapi pendapatan asli daerah 

tetap mengalami peningkatan 

dikarenakan jasa seperti 

hiburan, restoran dan hotel 

masih termasuk jasa industri 

pariwisata. Jasa industri 

pariwisata tersebut akan 

dilakukan pengembangan oleh 

Dinas Pariwisata Kota Bandar 

Lampung. 
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No. 
Nama/Tahun 

Penelitian 
Referensi Isu Penelitian Metodologi Variabel Kesimpulan 
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No. 
Nama/Tahun 

Penelitian 
Referensi Isu Penelitian Metodologi Variabel Kesimpulan 
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No. 
Nama/Tahun 

Penelitian 
Referensi Isu Penelitian Metodologi Variabel Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r Lampung 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 


