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ABSTRAK 

 

Kota Palu merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, yang dijuluki sebagai kota 

Teluk. Berdasarkan PERDA RTRW Kota Palu No.16 tahun 2010-2030, kawasan ini di 

peruntukan sebagai kawasan pariwisata alam, yang layak untuk dipromosikan, karena 

memiliki potensi alam yang sangat besar dan indah untuk dikembangkan dan di manfaatkan 

sebagai wadah sosial berinteraksi sesama masyarakat, serta sebagai pusat rekreasi untuk 

mengapresiasikan kegiatan dan keinginan pengunjungnya. Namun, yang terjadi pemanfaatan 

ruang sekitar masih belum optimal untuk mendukung kegiatan pariwisata, karena  dari segi 

perencanaan, perancangan, pemeliharaan, dan penataan kawasan wisata Teluk Palu belum 

terealisasi dengan baik dan terlaksana secara menyeluruh seperti yang termuat dalam 

Rencana Induk Teluk Palu tahun 2011 yang merupakan pedoman penyusunan model 

perencanaan kawasan wisata sebagai RTH publik. Sementara di sisi lain minat dan motivasi 

tinggi terlihat dari antusias pengunjung yang datang dan melakukan wisata dikawasan Teluk 

Palu, karena mengingat tingkat kebutuhan masyarakat akan ketersediaan ruang publik dalam 

kota, sangat tinggi pula, tapi belum terakomodir dengan baik. Banyaknya pengunjung yang 

datang, membuktikan bahwa ketertarikan untuk melakukan kegiatan di kawasan ini sangat 

besar. Sehingga penelitiam ini bertujuan untuk mengetahui preferensi pengunjung terhadap 

daya tarik objek wisata teluk Palu di Kota Palu. Penelitian ini, menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yang dimaksudkan untuk mengetahui preferensi atraksi wisata yang digemari/ 

dipilih oleh pengunjung, penilaian mereka tentang kualitas kawasan yang ada serta aspek–

aspek penggerak/ pengarah mereka untuk melakukan perjalanan wisata, dengan 

menggunakan teknik distribusi frekuensi dan deskriptif ekploratif terhadap pilihan jawaban 

dari 300 responden yang diambil secara acak. 

 

Preferensi pengunjung terhadap daya tarik objek wisata Teluk Palu muncul dari 

berbagai aspek, mulai dari ragam variasi atraksi wisata yang ditawarkan, vitalitas kawasan 

wisata yang tinggi baik kondisi normal maupun ada event, aksesibilitas yang  mudah serta 

keterjangkauan jarak dan biaya oleh pengunjung sehingga mereka terdorong dan suka 

melakukan kegiatan wisata di kawasan Teluk Palu. selain itu, terkait dengan kesukaan atau 

pilihan atraksi wisata yang digemari, preferensi berdasarkan karakteristik pengunjung, secara 

keseluruhan memilik presentase yang imbang, kedudukan kedua atraksi tersebut sama-sama 

merupakan pavorit pengunjung. Bisa disimpulkan, bahwa atraksi wisata alamiah tidak dapat 

dipisahkan dengan atraksi wisata buatan, keduanya saling terkait dan harus saling melengkapi 

dalam mensukseskan penyelenggaraan kegiatan wisata Teluk Palu. Walaupun dihadapkan 

dengan kondisi kualitas kawasan yang secara keseluruhan terbilang masih banyak 

kekurangan, dan masih sangat perlu dibenahi dan diperbaiki, namun tidak menyurutkan niat 

pengunjung untuk tetap berkunjung. Terdapat harapan pengunjung yang sangat besar bagi 

kemajuan dan pengembangan kawasan wisata tersebut, sekaligus menjadi kebutuhan yang 

harus terpenuhi, sehingga keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata lain sangat 

dibutuhkan dalam melakukan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan yang baik, 

terhadap aspek yang mendukung kegiatan pariwisata Teluk Palu seperti penataan dan 

peningkatan atraksi wisata buatan dalam hal ini berupa kelengkapan fasilitas dan infrastruktur 

wisata dan pengelolaan yang baik terhadap atraksi alamiah secara berkelanjutan sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan pengunjungnya, agar dapat menarik pengunjung lebih 

banyak untuk bisa memanfaatkan kawasan ini. 

Kata kunci: Preferansi Pengunjung, Motivasi, Atraksi Wisata 
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ABSTRACT 

 

Palu City is the capital city of Central Sulawesi Province, which is dubbed as the city  

of the Gulf. Based on the Palu City Spatial PERDA No. 16  2010-2030, the designation of 

this area as a natural tourism area, which deserve to be promoted, because it has the  

potential  for enormous natural and beautiful to be developed and utilized as a forum for 

social interaction among the people, as well as recreation center to appreciate the activities 

and desires of visitors. Instead, utilization of space around is still not optimal to support 

tourism activities, because in terms of planning, design, maintenance, and arrangement of 

Palu Bay  tourist areas have not been realized properly and thoroughly implemented as 

contained in Palu Bay Master Plan in 2011 which is guidelines for the preparation of tourist 

area’s planning model as public green space. Meanwhile, on the other side, the interest and 

high motivation, seen from the enthusiasm of visitors who come and do a tour in the Gulf 

region  of Palu, because considering the level of people's needs for the availability of public 

space in  the city, is very high also, but have not been properly accommodated. The number 

of visitors who came, proving that interest to conduct activities in this area is very large. This 

study aims to determine the preferences of visitors againts the Palu Bay attractions in Palu 

City. This study, using a quantitative approach, which is intended to know the preferences of 

tourist attraction which favored/ selected by the visitor, their assessment of the quality of 

existing areas and aspects of the driving / steering them to do a tour, using the technique of 

frequency distributions and descriptive explorative against choice answers of 300 

respondents drawn at random. 

 

Preferences of visitors againts the Palu Bay tourist attraction arise from various 

aspects, ranging from a wide variation of tourist attractions on offer, the high vitality of a 

tourist area both in normal conditions and if there is any event, easy accessibility and 

affordability of distance and cost by visitors so that they are motivated and love to do tourism 

activities in the Gulf region of Palu. In addition, associated with fondness or option of tourist 

attraction that favored, preference based on the characteristics of visitors, overall has a draw 

percentage, the positions of the two attractions are equally visitor's favorite. It could be 

concluded, that the natural tourist attraction can not be separated with artificial tourist 

attraction, both are interrelated and should be complementary to the success of the  

implementation of Palu Bay tourism activities. Although faced with the condition that the 

overall quality of the area is fairly still many shortcomings, and still need to be addressed  

and corrected, but will not deter visitors to keep visiting. There are huge expectations from  

visitors to the progress and development of the tourist areas, as well as a requirement that  

must be fulfilled, so the involvement of government, community, and other tourism  

stakeholders is needed in the planning, development and proper management of aspects that  

support the Palu Bay tourism activities such as arrangement and enhancement of artificial  

tourist attraction in this case a complete facilities and tourist infrastructure and good 

management of natural attractions sustainably in accordance with the wishes and needs of its 

visitors, in order to attract more visitors to be able to utilize this area. 

Keywords: Visitor Preferences, Motivation, Tourist Attractions 
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