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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1 Literatur Perencanaan 

Literatur perencanaan dalam laporan proyek akhir berisi tentang literatur yang 

digunakan untuk menunjang kajian proyek akhir. 

 

2.1.1 Kepariwisataan 

 

2.1.1.1 Definisi Pariwisata 

Menurut Institute of Tourism in Britain (sekarang Tourism Society in Britain) di tahun 

1976 merumuskan : ”Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu 

pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta 

kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut: mencakup 

kegiatan untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian atau darmawisata/ekskursi” 

(dalam Pendit, 1999 : 30). 

Sedangkan menurut Profesor Salah Wahab (dalam Yoeti, 1995 : 107), Pariwisata 

adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara 

bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri) meliputi 

pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau suatu benua) untuk sementara 

waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang 

dialaminya dimana ia bertempat tinggal. 

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak 

mau harus ada dalam batasan suatu defenisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud menurut 

Yoeti, (1995 : 109) antara lain : 

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu 

2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain 

3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau 

rekreasi 

4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang 

dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut. 
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2.1.1.2 Kawasan Pariwisata 

Berdasarkan UU No.9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata 

adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk 

kegiatan pariwisata. Apabila dikaitkan dengan pariwisata air, pengertian tersebut berarti suatu 

kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata dengan mengandalkan obyek atau daya 

tarik kawasan perairan. Pengertian kawasan pariwisata ini juga diungkapkan oleh seorang ahli 

yaitu Inskeep (1991:77) sebagai area yang dikembangkan dengan penyediaan fasilitas dan 

pelayanan lengkap (untuk rekreasi/relaksasi, pendalaman suatu pengalaman/kesehatan). 

Sedangkan pengertian kawasan pariwisata secara umum adalah suatu kawasan 

dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata 

dan jasa wisata.  

Dalam lingkup yang lebih luas kawasan pariwisata dikenal sebagai Resort City yaitu 

perkampungan kota yang mempunyai  tumpuan kehidupan pada penyediaan sarana dan 

prasarana wisata seperti penginapan, restoran, olah raga, hiburan dan penyediaan jasa 

tamasya lainnya. Apabila kawasan pariwisata tersebut mengandalkan pemandangan alam 

berupa kawasan perairan sebagai ciri khasnya, maka penyediaan sarana dan prasarana serta 

hiburan atau atraksi wisatanya diarahkan untuk memanfaatkan dan menikmati kawasan 

perairan tersebut. 

2.1.1.3 Bentuk-Bentuk Pariwisata 

Pariwisata dapat dipelajari tidak hanya dari segi motivasi dan tujuan perjalanannya saja, tetapi 

juga bisa dilihat dari kinerja lain misalnya bentuk-bentuk perjalanan wisata yang dilakukan, 

lamanya perjalanan serta pengaruh-pengaruh ekonomi akibat adanya perjalanan wisata 

tersebut. Bentuk pariwisata yang di terdapat dalam buku Ekonomi Pariwisata antara lain 

(Spillane, 1987): 

1. Pariwisata individu dan kolektif 

Pariwisata ini baik dalam negeri ataupun luar negeri dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

a. Individual tourism atau pariwisata perorangan 

Meliputi seseorang atau kelompok orang (teman-teman atau keluarga) yang 

mengadakan perjalanan wisata dengan melakukan sendiri pilihan daerah tujuan wisata 

maupun pembuatan programnya, sehingga bebas mengadakan perubahan waktu yang 

dikehendaki. 
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b. Organized collective tourism, atau pariwisata kolektif yang diorganisasi secara baik 

Meliputi sebuah biro perjalanan (travel agent atau tour operator) yang menjual 

suatu perjalanan menurut program dan jadwal waktu yang telah ditentukan terlebih 

dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok. 

2. Pariwisata jangka panjang, pariwisata jangka pendek, dan pariwisata ekskursi 

Pariwisata jangka panjang dimaksudkan sebagai suatu perjalanan yang berlangsung 

beberapa minggu atau beberapa bulan bagi wisatawan sendiri. Pariwisata jangka pendek 

atau short term touism mencakup perjalanan yang berlangsung antara satu minggu sampai 

sepuluh hari, sedangkan pariwisata ekskursi atau excursionist tourism adalah suatu 

perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi. 

3. Pariwisata dengan alat angkutan 

Menurut bentuk pariwisata ini, seseorang dalam melakukan pariwisata menggunakan 

berbagai alat angkutan seperti kereta api, kapal laut, kapal terbang, bus, dan kendaraan 

umum lain. 

4. Pariwisata aktif dan pasif 

Pariwisata aktif merupakan pariwisata yang mendatangkan devisa untuk suatu Negara, 

misalnya wistawan mancanegara datang ke Negara lain untuk berlibur. Pengertian 

pariwisata pasif adalah pariwisata yang mempunyai pengaruh negatif terhadap neraca 

pembayaran, misalnya penduduk suatu Negara pergi keluar negeri dan membawa uang ke 

luar negeri untuk berwisata dan berbelanja disana. 

2.1.1.4 Jenis-Jenis pariwisata 

Jenis pariwisata dapat di tentukan berdasarkan tujuan dalam berpariwisata. Jenis-jenis 

pariwisata tersebut antara lain (Spillane, 1987): 

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism) 

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya 

untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi keingintahuannya, 

untuk mengendorkan ketagangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk 

menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk 

mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya 

untuk menikmati hiburan di kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian 

pusat-pusat wisatawan. 
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2. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism) 

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari 

liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, 

yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya. 

3. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism) 

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk 

belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, 

kelembagaam, dan cara hidup rakyat Negara lain, untuk mengunjungi monument 

bersejarah ataupun peninggalan peradaban masa lalu. 

4. Pariwisata untuk olahraga (Sport Tourism) 

Jenis pariwisata ini dibagi dalam dua kategori yaitu: 

a. Big Sport Events, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti Olympiade Games, 

kejuaraan ski, piala dunia dan lain-lain yang menari perhatian tidak hanya pada olah 

ragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya. 

b. Sporting Tourism of the Practitioners, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang 

ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olah raga naik 

kuda, berburu, memancing, dan lain-lain. 

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism) 

Menurut para ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau 

perjalanan kerena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan 

kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan. 

6. Pariwisata untuk berkonvensi (Convention Tourism) 

Pariwisata ini merupakan suatu konvensi atau pertemuan  yang dihadiri oleh ratusan 

bahkan ribuan peserta yang biasanya tingga beberapa hari di kota atau Negara 

penyelenggara. 

Dari berbagai penjelasan diatas tentang bentuk dan jenis pariwisata, maka dapat  

disimpulkan bahwa jenis-jenis pariwisata bermacam-macam bukan hanya wisata untuk 

sekedar liburan tetapi jenis wisata dibedakan berdasarkan tujuannya seperti untuk menikmati 

perjalanan, untuk rekreasi, kebudayaan olah raga, dagang maupun berkonvensi. 

2.1.1.5 Daerah Tujuan Wisata 

Leiper (dalam Gde Pitana, 2005: 99) mengemukakan bahwa suatu daerah tujuan 

wisata (destinasi wisata) adalah sebuah susunan sistematis dari tiga elemen. Seorang dengan 

kebutuhan wisata adalah inti/pangkal (keistimewaan apa saja atau karekteristik suatu tempat 
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yang akan mereka kunjungi) dan sedikitnya satu penanda (inti informasi). Seseorang 

melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tarik yang 

membuat seseorang rela melakukan perjalanan yang jauh dan menghabiskan dana cukup 

besar. Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar para wisatawan mau 

menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata. 

Menurut Jackson (dalam Gde Pitana, 2005: 101) suatu daerah yang berkembang 

menjadi sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting, seperti. 

1. Menarik untuk klien. 

2. Fasilitas-fasilitas dan atraksi. 

3. Lokasi geografis. 

4. Jalur transportasi. 

5. Stabilitas politik. 

6. Lingkungan yang sehat. 

7. Tidak ada larangan/batasan pemerintah. 

Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh 

wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai 

kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, 

atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang 

cinderamata (Gde Pitana, 2005: 101). Tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan yang 

diperlukan akan membuat wisatawan merasa nyaman, sehingga semakin banyak wisatawan 

yang berkunjung. 

Salah satu yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu destinasi wisata adalah 

sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket 

kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan. Atraksi dapat berupa keseluruhan aktifitas 

keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan 

berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti belajar tari, bahasa, membatik 

seperti yang ada di Desa Wisata Krebet, memainkan alat musik tradisional, membajak sawah, 

menanam padi, melihat kegiatan budaya masyarakat setempat, dan lain-lain (Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 13). 

 

2.1.2 Kajian Komponen-Komponen Pariwisata 

Komponen-komponen yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh sebuah daya tarik 

wisata menurut Cooper yaitu :  
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1. Atraksi (attractions), seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan 

seni pertunjukkan;  

2. Aksesibilitas (accessibilities), seperti transportasi lokal dan adanya terminal; 

3. Amenitas atau fasilitas (amenities), seperti tersedianya akomodasi, rumah makan, dan 

agen perjalanan;  

4. Ancillary services yaitu organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan 

wisatawan seperti organisasi manajemen pemasaran wisata. 

Kemudian Yoeti (2002) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga 

tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (attraction), mudah 

dicapai (accessibility), dan fasilitas (amenities). Menurut Direktorat Jendral Pariwisata Republik 

Indonesia, perkembangan produk wisata dikaitkan atas 4 faktor yang kemudian dijabarkan 

menjadi sebagai berikut : 

1. Pertama, attractions (daya tarik): site attractions (tempat-tempat bersejarah, tempat dengan 

iklim yang baik, pemandangan indah), event attractions (kejadian atau peristiwa misalnya 

kongres, pameran, atau peristiwa lainnya);  

2. Kedua, amenities (fasilitas) tersedia fasilitas yaitu: tempat penginapan, restoran, transport 

lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian, alat-alat komunikasi;  

3.  Ketiga, accesibility (aksesibilitas) adalah tempatnya tidak terlalu jauh, tersedia transportasi 

ke lokasi, murah, aman, dan nyaman; 

4. Keempat, tourist organization untuk menyusun kerangka pengembangan pariwisata, 

mengatur industri pariwisata dan mempromosikan daerah sehingga dikenal banyak orang. 

2.1.2.1 Atraksi 

Atraksi/ daya tarik yang tidak atau belum dikembangankan merupakan sumber daya 

potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis 

pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. 

Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk 

dikembangkan. 

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya Tarik Wisata 

dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang 

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

sasaran atau kunjungan wisatawan. 
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2. A. Yoeti dalam bukunya “Pengantar Ilmu Pariwisata” tahun 1985 menyatakan bahwa daya 

tarik wisata atau “tourist attraction”, istilah yang lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu 

yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu 

3. Nyoman S. Pendit dalam bukunya “ Ilmu Pariwisata” tahun 1994 mendefiniskan daya tarik 

wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Daya tarik 

wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang 

menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. 

Dalam UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik 

wisata adalah suatu yang menjadi sasaran wisata terdiri atas :  

1. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, flora dan 

fauna. 

2. Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, seni 

dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan 

komplek hiburan. 

3. Daya tarik wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan 

kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan 

lain-lain. 

Daya tarik wisata menurut Direktoral Jendral Pemerintahan di bagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Daya Tarik Wisata Alam 

Daya Tarik Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya 

tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. 

Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu : 

a. Flora fauna 

b. Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya eksistem pantai dan ekosistem hutan 

bakau 

c. Gejala alam,misalnya kawah, sumber air panas, air terjun dan danau 

d. Budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan, usaha 

perikanan 

2. Daya Tarik Wisata Sosial Budaya 

Daya Tarik Wisata Sosial Budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai 

objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni 

pertunjukan dan kerajinan. 
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3. Daya Tarik Wisata Minat Khusus 

Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di 

Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. 

Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. Contohnya: berburu 

mendaki gunung, arung jeram, tujuan pengobatan, agrowisata, dll. 

Perencanaan dan pengelolaan Daya tarik wisata alam, sosial budaya maupun objek 

wisata minat khusus harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional 

maupun regional. Jika kedua kebijakan rencana tersebut belum tersusun, tim perencana 

pengembangan daya tarik wisata harus mampu mengasumiskan rencana kebijakan yang 

sesuai dengan area yang bersangkutan. 

Suatu Daya Tarik Wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus 

memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Maryani (1991:11) syarat-

syarat tersebut adalah : 

1. 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 “entertainment” bagi wisatawan. What to see meliputi 

pemandangan alam, kegiatan, kesenian dan atraksi wisata. 

2. What to do 

Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan 

fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat itu. 

3. What to buy  

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang 

souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal. 

4. What to arrived 

Di dalamnya termasuk aksesbilitas, bagaimana kita mengunungi daya tarik wisata 

tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata 

tersebut. 

5. What to stay 

Bagaimana wisatawan akan tingggal untuk sementara selama dia berlibut. Diperlukan 

penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya. 

Selain itu pada umunya daya tarik wisata suatu objek wisata berdasarkan atas : 
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1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. 

2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka . 

4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. 

5. Punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, 

upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia 

pada masa lampau. 

Suatu daerah dikatakan memiliki daya tarik wisata bila memiliki sifat : 

1. Keunikan, contoh: bakar batu (di Papua) sebuah cara masak tradisional mulai dari upacara 

memotong hewan (babi) sampai membakar daging, sayuran dan umbi/talas yang disekam 

dalam lubang, ditutup batu lalu dibakar, serta keunikan cara memakan masakan tersebut. 

2. Keaslian, alam dan adat yang dilakukan sehari-hari, dalam berpakaian dan kehidupan 

keluarga dimana seorang perempuan lebih mengutamakan menggendong babi yang 

dianggapnya sangat berharga dari pada menggendong anak sendiri. 

3. Kelangkaan, sulit ditemui di daerah/negara lain 

4. Menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisatawan 

Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi 

daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada ceritera keberhasilan 

pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, yaitu diantaranya adalah: 

1. Kelayakan Finansial 

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dan pembangunan objek 

wisata tersebut. Perkiraan untung-rugi sudah harus diperkirakan dari awal. Berapa 

tenggang waktu yang dibutuhkan untuk kembali modal pun sudah harus diramalkan. 

2. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional 

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk 

membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional; 

dapat menciptakan lapangan kerja berusaha, dapat meningkatkan penerimaan devisa, 

dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lain seperti pajak, perindustrian, 

perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan hal ini pertimbangan tidak 

semata-mata komersial saja tetapi juga memperhatikan dampaknya secara lebih luas. 

3. Layak Teknis 

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan 

melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri untuk membangun suatu 
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objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik suatu objek 

wisata tersebut membahayakan keselamatan para wisatawan. 

4. Layak Lingkungan 

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan 

pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang mengakibatkan 

rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pebangunan objek wisata 

bukanlah untuk merusak lingkungan, tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam 

untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga 

terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara manusia dengan 

lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya. 

Penentuan Unsur Pengembangan dan Bobot Daya Tarik Wisata Pariwisata dilandasi 

oleh pengertian dan konsep disajikan dalam blog pedoman ini dikembangkan dengan 

menentukan unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pengembangan destinasi pariwisata dan 

memberikan bobot atau nilai penting terhadap masing-masing unsur tersebut. 

2.1.2.2 Amenitas 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, amenitas/ fasilitas adalah sarana untuk 

melancarkan pelaksanaan fungsi dan kemudahan. Fungsi dan kemudahan yang dimaksud 

tentu saja adalah fungsi dan kemudahan yang melekat dengan lingkup keberadaan suatu 

fasilitas. 

Pada umumnya, suatu fasilitas terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:  

1. Fasilitas sosial, yaitu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk 

masyarakat, seperti sekolah, klinik, rumah singgah, tempat ibadah, dan lain-lain sejenisnya 

2. Fasilitas umum, yaitu fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, 

jembatan, taman kota, alat penerangan umum, dan lain-lain sejenisnya. 

Dalam industri kepariwisataan, definisi amenitas adalah semua bentuk fasilitas yang 

memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau 

berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti hotel, motel, restoran, bar, diskotik, café, 

pusat perbelanjaan, toko suvenir, rumah makan, biro perjalanan wisata, penyelenggara 

outbond, dan lain-lainnya. Fasilitas-fasilitas ini pada umumnya disediakan oleh perusahaan 

atau badan usaha. Perusahan atau badan usaha inilah yang memberikan pelayanan bila para 

wisatawan berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. 

Pada umumnya, amenitas kepariwisataan terbagi dalam dua jenis, yaitu:  
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1. Fasilitas dasar untuk kompleks rekreasi di mana pun berada, yang memberikan pelayanan 

kepada wisatawan secara umum seperti akomodasi, makanan, dan minuman, hiburan 

bersantai dan juga infrastruktur dasar untuk pengelolaan sebuah obyek wisata. 

2. Fasilitas khusus sesuai karakteristik lokasi dan sumber daya yang tersedia yang 

menunjukkan karakter alamiah sebuah objek pariwisata. 

Yang termasuk dalam fasilitas wisata adalah fasilitas pendukung kegiatan wisata 

seorang pengunjung harian atau wisatawan. Lebih lanjut, ada yang membagi fasilitas 

pendukung (ancillary facilities) ke dalam enam jenis fasilitas, yaitu: 

1. Akomodasi (hotel, motel, cottage, apartement, dan lainnya) 

2. Makan minum (restaurant, coffe shop, snack bar, dan lainnya) 

3. Sanitasi 

4. Aksesbilitas (jalan akses, setapak, pintu masuk/gerbang utama dan tempat parkir) 

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

dilakukan oleh pengunjung atau wisatawan. 

6. Lain-lain (gedung kantor/administrasi, pos keamanan, pos penjaga pantai, dan lainnya. 

Kementerian Kepariwisataan Indonesia pernah memberikan catatan, bahwa amenitas 

merupakan faktor kunci kesuksesan sebuah industri kepariwisataan. Menurut Kemenpar, 

amenitias meliputi dari tersedianya fasilitas yaitu tempat penginapan, restoran, transportasi 

lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian, sampai dengan alat-alat komunikasi yang 

diperlukan wisatawan. 

Peter Mason, dalam buku Tourism Impact, Planning and Management, secara spesifik 

mendefinisikan amenitas adalah fasilitas untuk memperoleh kesenangan. Dalam hal ini  dapat 

berbentuk akomodasi, kebersihan, dan keramahtamahan (hospitality). 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka amenitas dapat dikatakan adalah 

fasilitas yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata atau destinasi seperti hotel, restoran, bar, 

sarana olahraga dan lainnya yang disediakan bagi wisatawan. Disamping daya tarik wisata, 

wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang 

menunjang perjalanan dan memberikan berbagai kemudahan bagi wisatawan yang datang 

dalam rangka meningkatkan pengalaman rekreasi mereka. 

Selain faktor atraksi, amenitas juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi 

wisatawan yang akan mengunjungi suatu destinasi. Semakin lengkapnya suatu destinasi 

mempunyai amenitas atau fasilitas yang lengkap maka akan semakin banyak pula wisatawan 

yang akan mengunjungi destinasi tersebut. Disamping fungsinya yang merupakan fasilitas 
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(sarana/prasarana) umum (publik), amenitas tentu juga perlu mempunyai standar minimal 

dalam penyediaannya di lapangan. Sebagai contoh, maka ciri-ciri amenitas yang perlu tersedia 

pada suatu daerah tujuan wisata setidaknya adalah sebagai berikut: 

1. Fasilitas publik harus strategis, untuk kemudahan aksesbilitas pengunjung/wisatawan. 

2. Bentuk dari fasilitas harus dapat dikenal (recognizable), sebaiknya menggunakan bahasa 

universal yaitu bahasa domain lokal maupun bahasa asing. 

3. Pemanfaatan fasilitas harus sesuai dengan fungsinya 

4. Di tempatkan di area yang tepat agar masyarakat umum dapat melihat dan dapat langsung 

menggunakan tanpa harus mencari-cari. Menghindari di tempat yang sepi 

(terisolasi/terpencil). Hal ini untuk meminimalkan resiko kejahatan. 

5. Terjangkaunya komunikasi darurat untuk proteksi ancaman kejahatan. 

6. Kualitas dari fasilitas itu sendiri harus sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam 

kepariwisataan. 

2.1.2.3 Aksesibilitas 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Aksesibilitas Pariwisata 

adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan 

wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam 

wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Mill (2000) 

menyatakan ”accessibilities of the tourist destination”, sebagai semua yang dapat memberi 

kemudahan kepada wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata 

(DTW). Bahkan menurut Oka A. Yoeti (1997:172) jika suatu obyek tidak di dukung aksesibilitas 

yang memadai maka obyek yang memiliki atraksi tersebut sangat susah untuk menjadi industri 

pariwisata, aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada tranportasi dan komunikasi 

karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk 

melakukan perjalanan wisata. Yang membuat suatu kawasan lebih banyak di kunjungi adalah 

sarana akses seperti infrastruktur jalan, obyek dekat dengan bandara dan ada transportasi 

untuk menuju daerah tujuan wisata. 

Oleh karena itu, tingkat kemudahan pencapaian ke daerah wisata tersebut akan 

mempengaruhi perkembangan suatu daerah wisata. Kemudian Soekadijo (2003;107-108), 

mengemukakan persyaratan aksesibilitas terdiri dari akses informasi dimana fasilitas harus 

mudah ditemukan dan mudah dicapai, harus memiliki akses kondisi jalan yang dapat dilalui 

dan sampai ke tempat objek wisata serta harus ada akhir tempat suatu perjalanan. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, pengembangan aksesibilitas 

pariwisata diatur dalam dua pasal yaitu : 

1. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi: 

a. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan 

penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; 

b. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau 

dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan 

c. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai,danau dan 

penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api. 

2. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 

untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju 

destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPN. 

Menurut Suwantoro dalam bukunya Dasar-dasar Pariwisata (1997: 23) Infrastruktur 

adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem 

pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah seperti: 

1. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu 

sarana perhotelan/restoran. 

2. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi 

terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai. 

3. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan 

untuk mengunjungi objek-objek wisata. 

4. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi 

maupun mengirimkan informasi scara tepat dan tepat. 

5. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi 

para wisatawan. Keamanan di terminal, diperjalanan dan di objek-objek wisata, di pusat-

pusat perbelanjaan akan meningkatkan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan 

wisata. Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata 

akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, seekaligus membantu masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

2.1.2.4 Lembaga Pariwisata 

Lembaga pariwisata adalah lembaga atau wadah yang memperlancar operasional 

usaha wisata, sekaligus menjadi tempat untuk saling berbagi dan menyebarkan informasi yang 

berkaitan dengan dunia pariwisata. Organisasi ini berfungsi dan berperan sebagai lembaga 
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legislasi, eksekusi dan yudikasi industri pariwisata. Wisatawan akan semakin sering 

mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di daerah tersebut wisatawan 

dapat merasakan keamanan, (Protection of Tourism) dan terlindungi baik melaporkan maupun 

mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung/ Orang 

bepergian. 

Adapun pelayanan tambahan atau pelengkap, yang harus disediakan oleh pemerintah 

daerah, baik untuk wisatawan atau pelaku pariwisata:  

1. Pemasaran (tourism information service; berosur, profil wisaata,buku, leaflet, poster, peta, 

pemandu wisata) 

2. Pembangunan fisik (patung patung, lampu kota, public space) 

3. Peraturan perundang-undangan 

2.1.2.5 Wisatawan 

Wisatawan adalah pelaku atau orang yang melakukan wisata. Bisa juga disebut turis 

atau pelancong. Macam-macam wisatawan ada tiga, yaitu asing (dari luar negeri, 

mancanegara), domestik (lokal Indonesia atau Nusantara), dan lokal (tingkat daerah, 

kabupaten atau provinsi). Wisatawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia 

pariwisata. Wisatawan sangat beragam, tua-muda, miskin-kaya, asing-nusantara, semuanya 

mempunyai keinginan dan juga harapan yang berbeda. 

Menurut WTO (dalam Kusumaningrum, 2009:17) membagi wisatawan kedalam tiga 

bagian yaitu: 

1. Pengunjung adalah setiap orang yang berhubungan ke suatu Negara lain dimana ia 

mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh 

Negara yang dikunjunginya. 

2. Wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu Negara tanpa tanpa 

memandang kewarganegaraannya, berkunjung kesuatu tempat pada Negara yang sama 

untuk waktu lebih dari 24 jam yang tujuan perjalanannya dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Memanfaatkan waktu luang untuk rekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan 

dan olahraga. 

b. Bisnis atau mengunjungi kaum keluarga. 

3. Darmawisata atau excursionist adalah pengunjung sementara yang menetap kurang dari 

24 jam di Negara yang dikunjungi, termasuk orang yang berkeliling dengan kapal pesiar. 

Adapun wisatawan menurut sifatnya (Kusumaningrum, 2009:18): 
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1. Wisatawan modern Idealis, wisatawan yang sangat menaruh minat pada budaya 

multinasional serta eksplorasi alam secara individual. 

2. Wisatawan modern Materialis, wisatawan dengan golongan Hedonisme (mencari 

keuntungan) secara berkelompok. 

3. Wisatawan tradisional Idealis, wisatawan yang menaruh minat pada kehidupan sosial 

budaya yang bersifat tradisional dan sangat menghargai sentuhan alam yang tidak terlalu 

tercampur oleh arus modernisasi. 

4. Wisatawan tradisional Materialis, wistawan yang berpandangan konvensional, 

mempertimbangkan keterjangkauan, murah dan keamanan. 

 

2.1.3 Kajian Pengembangan Pariwisata 

Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis 

dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan 

penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik 

implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi 

yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah system 

yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang 

lain secara inter sektoral dan inter regional. 

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan 

maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara 

pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat 

setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang (Fandeli,1995). 

2.1.3.1 Tujuan Pengembangan 

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 yang dikutip dari buku Perencanaan 

dan Pengembangan Pariwisata oleh Oka A. Yoeti (1997 : hal 35) dikatakan bahwa tujuan 

pengembangan kepariwisataan adalah :  

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan 

masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong 

kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya. 

2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. 

3. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional 

Sedangkan tujuan negara untuk mengembangkan pariwisata diterangkan pula oleh A. 

Hari Karyono dalam bukunya Kepariwisataan (1997 : hal 92) sebagai berikut :  
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1. Memperlancar penerimaan devisa. 

2. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha. 

3. Membuka lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat setempat. 

4. Mendorong pembangunan daerah 

5. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa 

6. Memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional 

7. Meningkatkan kegiatan ekonomi 

8. Memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa.  

2.1.3.2 Kriteria Pengembangan Pariwisata 

 Pendit (1999: 76) berpendapat bahwasanya ada persyaratan dalam membangun 

daerah tujuan wisata. Apa saja yang memaparkan daya Tarik pariwisata dalam pelaksanaan 

pengembangan wisata atas dasar-dasar pikiran sebagai berikut: 

1. Tersedianya prasarana, sarana dan fasilitas-fasilitas lainnya serta besarnya potensi 

kepariwisataan di daerah yang bersangkutan. 

2. Asas pemerataan pembangunan, sehingga pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan 

serempak tanpa mengabaikan potensi sumber-sumber yang dimiliki oleh tiap daerah. 

2.1.3.3 Pentingnya Pengembangan Pariwisataa 

 Menurut Yoeti (1999), beberapa alasan pentingnya pengembangan pariwisata adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan pariwisata non ekonomis, dimana masyarakat yang berkunjung pada suatu 

daerah tujuan wisata memiliki motivasi untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam 

yang termasuk didalamnya cagar alam, bangunan kuno, perkampungan dan sawah ladang. 

2. Daerah tujuan wisata baik local maupun regional berhubungan dengan pembangunan 

ekonomi daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain pengembangan pariwisata pada 

daerah tujuan akan selalu memandang keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. 

3. Pengembangan pariwisata juga untuk menghilangkan pemikiran buruk, mengurangi salah 

persepsi serta dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang berkunjung terutama 

masyarakat yang bertempat tinggal disekitar objek tujuan wisata. 

2.1.3.4 Kriteria dan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Daerah Pariwisata 

 Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator 

perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai suatu proses tanpa hambatan 

dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya serta 

prasarana jalan dan transportasi yang lancer dan terjagkau oleh wisatawan.  
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Tabel II.1 

Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pariwisata 

No. Kriteria Standar Minimal 

1 Obyek Salah satu dari unsur alam, sosial, dan budaya 

2 Akses 
Jalan, kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir yang 

terjangkau 

3 Akomodasi Pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen) 

4 Fasilitas 

Agen perjalanan, pusat informasi, fasilitas kesehatan, 

pemadam kebakaran, hydrant, TIC (Tourism Information 

Center), guiding (pemandu wisata), plang informasi, petugas 

entry dan exit 

5 Transportasi Adanya moda transportasi yang nyaman sebagai akses masuk 

6 
Catering 

Service 

Pelayanan makanan dan minuman (restoran, kantin, rumah 

makan) 

7 
Aktifitas 

Rekreasi 

Aktifitas di lokasi wisata seperti berenang, jalan-jalan, dan lain-

lain 

8 Pembelanjaan Tempat pembelian barang-barang umum 

9 Komunikasi 
Adanya TV, sinyal telepon, akses internet, penjual voucher 

pulsa. 

10 
Sistem 

Perbankan 
Adanya bank dan ATM 

11 Kesehatan Pelayanan kesehatan 

12 Keamanan Adanya jaminan keamanan 

13 Kebersihan 
Adanya tempat sampah dan rambu-rambu peringatan tentang 

kebersihan 

14 Sarana Ibadah Fasilitas sarana ibadah 

15 Promosi   

 Sumber : Lothar A.Kreck dalam Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa 

 

2.2 Metodologi Analisis 

Metode analisis data adalah hal yang terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa 

adanya analisis data, maka kesahihan sebuah kajian masih diragukan. Karena dengan analisis 

datalah penelitian itu akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat. Menentukan metode 
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analisis data dalam sebuah penentilitian adalah suatu hal yang wajib. Dan penentuannya 

berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. Metode analisis data sangat mempengaruhi hasil 

penelitian. Jika metode yang digunakan sesuai dengan obyek penelitian, maka hasilnya akan 

dapat diterima. Sedangkan jika tidak sesuai, maka penelitian itu pun dianggap gagal. Karena 

itu, ketika melakukan sebuah penelitian, harus mempertimbangkan obyek penelitian dan 

menentukan metode yang akan digunakan dalam analisis data. 

 

2.2.1 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) tentang sifat, 

keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002 : 110). 

Adapun metode pengumpulan data yang akan dipakai adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi dapat diartikan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sendiri merupakan metode 

yang cukup mudah dilakukan dalam pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak 

digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku 

tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana 

yang tepat untuk dipergunakan. Observasi akan dilakukan untuk mengetahui keadaan fisik 

infrastruktur. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati keadaan dilapangan dan 

mendokumentasikanya.  

2. Kuesioner/ Angket 

Kuisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan 

oleh peneliti/pengkaji program karena dipandang efektif dan efisien. Angket sangat cocok 

digunakan untuk responden yang jumlahnya sangat banyak serta wilayah penelitiannya 

sangat luas. Kuesioner atau angket digunakan untuk mengetahui karakteristik wisatawan 

mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pariwisata di Desa 

Sembungan. Adapun cara untuk menentukan responden adalah sebagai berikut. 

a. Metode Sampling 

Menurut Margono (2004), Metode sampling adalah cara untuk menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 
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data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang representatif. Adapun metode sampling yang digunakan dalam 

studi ini yaitu Sampling Accidental. 

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai 

sumber data. Pada studi ini sampling aksidental digunakan untuk menyebarkan 

kuesioner kepada para pengunjung atau wisatawan. 

b. Metode Studi Kasus 

Terdapat beberapa langkah dalam mendesain suatu studi kasus, yaitu: 

menentukan dan menjabarkan pertanyaan penelitian, memilih dan menentukan disain 

dan instrumen penelitian, menentukan tehnik pengumpulan data dan melakukan 

kegiatan  pengumpulan data, membuat  analisa data, dan mempersiapkan laporan 

akhir  penelitian. (Yin,2003) 

Pada studi kasus ini, hal yang hendak dilakukan peneliti yaitu menentukan 

besarnya sampel. Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan acuan 

umum untuk menentukan ukuran sampel : 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian 

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan 

sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat 

3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel 

sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian 

4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen yang ketat, 

penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 

sampai dengan 20 

Pada studi kasus ini, perhitungan jumlah sampel untuk mengetahui responden 

pengunjung/ wisatawan akan didapatkan melalui rumus Slovin. Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut. 

𝑛 =
𝑁

𝑁(𝑑2) + 1
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Keterangan: 

n  = Besar Sampel 

N  = Besar Populasi 

d = Ketepatan yang diinginkan margin error, yakni 10% 

Jika dimasukkan dengan perhitungan sampel pengunjung/ wisatawan yang 

akan diambil di kawasan wisata Desa Sembungan yang akan diambil di Puncak Sikunir 

dan Telaga Cebong, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Tabel II.2 

Jumlah Wisatawan Desa Sembungan Rata-Rata Perhari Tahun 2013-2017 

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Wisatawan 222 280 298 284 262 

Sumber: Pokdarwis Cebong Sikunir, 2018 

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 (𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔)

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖(10%2) + 1
 

  

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
262

262 (10%2) + 1
 

              = 72 𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔 

 Dengan ini maka jumlah responden pada studi kasus ini sebesar 69 

pengunjung/ wisatawan. 

 

2.2.2 Metode Analisis 

 Metode analisis yang digunakan dalam studi ini yaitu analisis kualitatif. Pada 

analisis kualitatif ini terdiri dari 2 analisis yaitu analisis yang bersifat deskriptif dan analisis yang 

bersifat komparatif. Analisis yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai 

gambaran tentang kondisi yang ada di Puncak Sikunir dan Telaga Cebong, sedangkan analisis 

yang bersifat komparatif dilakukan untuk membandingkan berbagai permasalahan yang 

ditemui di Puncak Sikunir dan Telaga Cebong dengan tujuan untuk mengenali dan mengetahui 

karakteristik dari potensi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dalam analisis 

kualitatif deskriptif terdiri dari analisis potensi wisata berdasarkan komponen pariwisata. 

(Tjiptono, Fandi dan Singgih Santoso dalam Riset Pemasaran) 
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2.2.3 Teknik Atau Alat Analisis 

1. Proyeksi Penduduk dan Wisatawan 

Proyeksi penduduk dan wisatawan digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan sarana 

dan prasarana penunjang pariwisata di Desa Sembungan pada tahun 2020. Adapun rumus 

untuk menghitung proyeksi penduduk dan wisatawan pada tahun 2020 dapat menggunakan 

cara :   

 

Keterangan: 

Po : Jumlah penduduk tahun dasar 

n : Jumlah tahun ke-n 

r : Laju pertumbuhan penduduk 

2. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pariwisata 

 Analisis kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang terdapat di Desa Sembungan. 

a. Jaringan Jalan 

  Pada analisis jaringan jalan akan menghitung kinerja ruas jalan. kinerja ruas 

jalan dapat ditentukan dengan melihat nilai derajat kejenuhan (DS). Derajat Jenuh biasa 

disebut dengan V/C ratio yaitu perbandingan antara Volume (V) dengan kapasitas (C). 

Nilai ini dapat menjelaskan perilaku lalu lintas dan kondisi tingkat pelayanan (level of 

service) suatu  jalan. Dapat disimpulkan untuk menentukan kinerja jalan akan dihitung 

menggunakan rumus berikut. 

 𝐷𝑆 =  
𝑉

𝐶
 

Keterangan: 

DS = Derajat jenuh 

V  = Volume jalan 

C  = Kapasitas Jalan 

  Untuk mengetahui volume jalan, akan digunakan rumus berikut. 

𝑉 =  
𝑛

𝑡
 

  

Pn = Po ( 1 + r )n 
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Keterangan: 

V = Volume jalan 

n = Jumlah kendaraan 

t = Waktu tempuh kendaraan 

  Sedangkan persamaan yang digunakan untuk menghitung kapasitas jalan kota 

berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia adalah sebagai berikut. 

  C = CO X FCW X FCSP X FCSF X FCCS 

Keterangan: 

C = Kapasitas sesungguhnya (smp/jam) 

CO = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW = Faktor penyesuaian lebar lalu lintas 

FCSP = Faktor penyesuaian pemisah arah 

FCSF = Faktor penyesuaian hambatan samping 

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 

b. Akomodasi 

Kebutuhan akomodasi yang akan dianalisis yaitu tenda camping dan homestay. 

- Tenda Camping 

Kebutuhan tenda camping akan dianalisis berdasarkan jumlah wisatawan 

yang menginap di tenda camping, data tersebut didapatkan melalui kuesioner 

kewisatawan. Selain menganalisis kebutuhannya, pada penelitian ini juga akan 

menganalisis kapasitas tenda yang tersedia di camping area Desa Sembungan. 

Analisis tersebut akan menggunakan pendekatan ergonomi dengan metode Rapid 

Entire Body Assessment (REBA), dimana dalam camping area terdapat sirkulasi 

yang dapat digunakan sebagai ruang gerak wisatawan untuk berjalan kaki. Ukuran 

lebar jalan sirkulasi tersebut diasumsikan dengan lebar badan 4 orang, yaitu sebesar 

200 cm. Adapun kapasitas tenda camping akan dihitung menggunakan rumus 

berikut. 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 − 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑎
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c. Perdagangan 

  Kebutuhan sarana perdagangan yang dianalisis yaitu toko/ warung dan 

pertokoan. Analisis tersebut mengacu kepada SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara 

Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. 

Tabel II.3 

Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan 

No. Jenis Sarana Jumlah Penduduk 

Pendukung (jiwa) 

1 Toko/ Warung 250 

   Sumber : SNI 03-1733-1989 

Berdasarkan standar tersebut, maka kebutuhan sarana perdagangan akan didapatkan 

menggunakan rumus berikut. 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 + 𝑊𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔
 

d. Peribadatan 

  Kebutuhan sarana peribadatan yang dianalisis yaitu musholla/ langgar dan 

masjid. Analisis tersebut mengacu kepada SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara 

Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. 

Tabel II.4 

Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan 

No. Jenis Sarana Jumlah Penduduk 

Pendukung (jiwa) 

1 Musholla/ Langgar 250 

2 Masjid 2500 

   Sumber : SNI 03-1733-1989 

Berdasarkan standar tersebut, maka kebutuhan sarana peribadatan akan didapatkan 

menggunakan rumus berikut.  

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 + 𝑊𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔
 

e. Air Bersih 

  Kebutuhan air bersih akan dianalisis dengan berpedoman kepada Permen PU 

No. 01/PRTM/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan bahwa 

kebutuhan pokok minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah adalah 60 liter 
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atau 0,06 m³. Berdasarkan standar tersebut, maka kebutuhan air bersih di Desa 

Sembungan akan diketahui dengan menggunakan rumus berikut: 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ = 𝑁 × 60 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

 Keterangan :  

 N = Jumlah penduduk + wisatawan (Jiwa) 

f. Limbah 

  Limbah yang dihasilkan masyarakat pada umumnya akan bertambah seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan wisatawan. 80% dari jumlah air bersih 

yang ada menjadi limbah buangan setelah digunakan untuk berbagai keperluan industri, 

pariwisata, maupun rumah tangga. Adapun rumus untuk menghitung jumlah limbah di 

Desa Sembungan adalah sebagai berikut. 

 

g. Persampahan 

Kebutuhan sarana persampahan akan dianalisis dengan berpedoman kepada 

Diktat Kuliah Prof. Enri Damanhuri dan Dr. Tri Padmi tahun 2010. Berdasarkan 

pedoman tersebut, rata-rata sampah sebanyak 2,00-2,25 liter/individu/hari. Jadi 

perkiraan sampah didapatkan dari jumlah penduduk dikali 2,00. Setelah itu, kebutuhan 

sarana pengangkut sampah dapat dihitung dengan mengasumsikan bahwa 1 unit 

sarana pengangkut sampah memiliki kapasitas 1m3. Setelah itu, pengkaji menghitung 

kebutuhan WASADES (Wadah Sampah Desa). 

h. Listrik 

  Analisis kebutuhan daya listrik berpedoman kepada Permen PU No. 

01/PRTM/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjelaskan bahwa tiap 1 

unit rumah minimal disediakan daya listrik sebesar 450VA. Kebutuhan daya listrik untuk 

penduduk akan dihitung menggunakan rumus berikut. 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ × 450𝑉𝐴 

Sedangkan kebutuhan daya listrik bagi wisatawan yang menginap di homestay akan 

dihitung menggunakan rumus berikut. 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑚𝑎𝑟 × 450𝑉𝐴 

 

  

Limbah domestik = Jumlah kebutuhan air bersih x  80% 
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2.3 Sintesis Variabel 

Tabel II.5 

Sintesis Variabel 

Variabel Indikator Sumber 

Atraksi - Berwujud keadaan alam, flora, dan fauna 

- Hasil karya manusia yang berwujud 

museum, peninggalan sejarah, seni dan 

budaya, wisata agro, wisata buru, wisata 

petualangan alam, taman rekreasi dan 

komplek hiburan. 

- Memiliki minat khusus 

- Memiliki keunikan  

- Memiliki keaslian 

- Memiliki kelangkaan 

- Menumbuhkan semangat dan 

memberikan nilai bagi wisatawan 

- UU No. 9 tahun 1990 

tentang kepariwisataan 

- Maryani (1991:11) 

Amenitas - Akomodasi (hotel, motel, cottage, 

apartement, dan lainnya) 

- Makan minum (restaurant, coffe shop, 

snack bar, dan lainnya) 

- Sanitasi 

- Fasilitas aktif yaitu fasilitas yang dijadikan 

sebagai salah satu penunjang aktifitas 

yang dapat dilakukan oleh pengunjung 

atau wisatawan. 

- Lain-lain (gedung kantor/administrasi, 

pos keamanan, pos penjaga pantai, dan 

lainnya. 

 

Widi, Tugi (2018) 

Aksesibilitas - Penyediaan dan pengembangan sarana 

transportasi angkutan jalan, sungai, 

danau dan penyeberangan, angkutan 

- Peraturan 

Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2011 
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Variabel Indikator Sumber 

laut, angkutan udara, dan angkutan 

kereta api; 

- Penyediaan dan pengembangan 

prasarana transportasi angkutan jalan, 

sungai, danau dan penyeberangan, 

angkutan laut, angkutan udara, dan 

angkutan kereta api; dan 

- Penyediaan dan pengembangan sistem 

transportasi angkutan jalan, sungai, 

danau dan penyeberangan, angkutan 

laut, angkutan udara, dan angkutan 

kereta api. 

- Sistem pengairan, distribusi air bersih, 

sistem pembuangan air limbah yang 

membantu sarana perhotelan/restoran. 

- Sumber listrik dan energi serta jaringan 

distribusinya yang merupakan bagian 

vital bagi terselenggaranya penyediaan 

sarana wisata yang memadai. 

- Sistem jalur angkutan dan terminal yang 

memadai dan lancar akan memudahkan 

wisatawan untuk mengunjungi objek-

objek wisata. 

- Sistem komunikasi yang memudahkan 

para wisatawan untuk mendapatkan 

informasi maupun mengirimkan informasi 

scara tepat dan tepat. 

- Sistem keamanan atau pengawasan 

yang memberikan kemudahan di 

berbagai sektor bagi para wisatawan. 

- Suwantoro dalam 

bukunya Dasar-dasar 

Pariwisata (1997: 23) 
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Variabel Indikator Sumber 

Lembaga 

Pariwisata 

1. Pemasaran (tourism information service; 

brosur, profil wisata,buku, leaflet, poster, 

peta, pemandu wisata) 

2. Pembangunan fisik (patung patung, 

lampu kota, public space) 

3. Peraturan perundang-undangan 

Maulidi, Achmad (2016) 

 

 


