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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang  

Wisata merupakan suatu perjalanan seseorang yang dilakukan sementara waktu, untuk 

mengunjungi sebuah tujuan wisata, dalam rangka mengembangkan pengetahuan pribadi juga untuk 

mempelajari daya tarik wisata alam dan budaya di suatu tempat (Richard, 2000). Salah satu 

kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang memiliki kekuatan dan karakter tersendiri 

dalam mendukung perkembangan pariwisata, sumber daya alam yang dapat mendukung 

berkembangnya pariwisata adalah danau (Cao et al., 2016). Danau memiliki daya tarik wisata 

tersendiri, karena merupakan suatu perpaduan antara air dan keindahan alam yang bersifat alami 

(Can, 2011). Salah satu danau yang menjadi potensi sebagai daya tarik wisata yaitu Danau Laut 

Tawar di Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah dengan ibu kota Takengon memiliki 

suhu 17-25 derajat celcius karena berada di salah satu bagian Pegunungan Bukit Barisan yang 

membentang sepanjang Pulau Sumatera. Daerah ini sebagian besar memiliki potensi pertanian, 

perkebunan kopi, wisata budaya dan wisata alam.  

Danau Laut Tawar berada didalam wilayah 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan 

Lut Tawar, Bebesen, Bintang dan Kebayakan. Danau dengan luas kira-kira 5.472 Ha, panjang 

17 km dan lebar 3,219 km memiliki keunikan tersendiri, karena dikelilingi oleh perbukitan dan 

pegunungan yang membentang. Menurut Can (2011), danau memiliki peran penting untuk 

memberikan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Danau Laut Tawar mempunyai peran penting 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, seperti air untuk kebutuhan sehari-hari dan 

kebutuhan mengairi pertanian (Xu, Liu, Qian, 2017). Selain itu, terdapat juga potensi sumber daya 

ikan untuk dikonsumsi, salah satunya yaitu Ikan Depik yang hanya berada di Danau Laut Tawar.  

Kawasan Danau Laut Tawar memiliki potensi wisata tepi danau yang dijadikan sebagai 

salah satu objek wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam yang terdapat di kawasan danau 

tersebut adalah air terjun, tepi danau, taman bermain, pemandangan perkotaan danau dari 

perbukitan, goa sejarah, pegununungan, persawahan, dan kawasan pendakian. Terdapat objek 

wisata alam di kawasan Danau Laut Tawar yaitu Air Tejun Mengaya yang memiliki keunikan. Air 

Terjun Mengaya yang berada di Kecamatan Bintang merupakan air terjun yang sejuk dan udara 

yang asri. Selain di jadikan objek wisata walam, air terjun ini juga berperan penting bagi 

masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
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Sejak tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah membangun Taman 

Bermain Dermaga Lama yang berada di tepi Danau Laut Tawar. Sebelumnya taman ini merupakan 

dermaga di Danau Laut Tawar dan sudah hampir 20 tahun tidak beroperasi. Namun saat ini 

dijadikan sebagai taman bermain bagi masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk 

menghabiskan waktu di sore hari sambil berfoto dan bermain. Selain taman tersebut juga terdapat 

taman yang berada tidak jauh dari Taman Dermaga, yaitu Taman Renggali yang berada di tepi 

Danau Laut Tawar. Taman yang letaknya satu lingkup dengan Hotel Renggali ini digunakan 

sebagai taman bermain di sore hari dan pagi hari saat hari libur.  

Wisata alam di kawasan Danau Laut Tawar yang berada di ketinggian atau perbukitan 

memiliki potensi panorama yang indah jika berada di ketinggian. Dengan adnaya potensi tersebut 

masyarakat sekitar memanfaatkan hala tersebut untuk di jadikan objek wisata seperti, Bur Lancuk 

Leweng, Bur Telege, dan Bur Pantan Terong objek wisata ala mini memanfaatkan pemandangan 

panorama alam yang langsung tertuju ke kawasan perkotaan Takengon dan danau. Keindahan di 

kawasan Danau Laut Tawar juga dapat dilihat di tepi danau yang dimanfaatkan untuk berkemah di 

malam hari, seperti Pantai Menye, Pantai Atu Tamun dan Pantai Ujung Nunang. Pantai danau ini 

adalah dataran tepi danau yang dimanfaatkan untuk wisata keluarga, wahana bermain air, serta 

berlabuhnya perahu-perahu nelayan.  

Objek wisata lainnya yang mendukung kawasan Danau Laut Tawar yaitu wisata alam 

bersejarah yang mempunyai cerita legenda, seperti Gua Loyang Koro, Gua Loyang Pukes, dan 

Ceruk Mendale. Gua Loyang Koro merupakan gua yang terletak di tepi Danau Laut Tawar, 

tepatnya di bawah Bukit Bur Birah Panyang. Keunikan wisata bersejarah di kawasan danau juga 

dapat dilihat dari legenda Gua Putri Pukes. Selain itu, ada juga Ceruk Mendale yang di dalamnya 

terdapat kerangka manusia pra sejarah yang berusia 6500 tahun.   

Wisata budaya yang berada di kawasan Danau Laut Tawar merupakan even yang bersifat 

tahunan diselenggarakan pada waktu tertentu, seperti HUT (Hari Ulang Tahun) Kota Takengon. 

Wisata budaya tersebut diantaranya yaitu Festival Panen Kopi, dan Pacuan Kuda Air. Festival 

Panen Kopi juga diselenggarakan pada saat panen raya di saat musim kopi pada bulan oktober  

even tersebut di selenggarakan satu tahun sekali. Festival budaya ini menjadi daya tarik wisatawan 

karena dapat melihat langsung kebiasaan masyarkat sekitar dalam memanen dan memproses kopi. 

Selain festival panen raya, terdapat juga Pacuan Kuda Air yang berbeda pada umumnya. Pacu kuda 

ini   diselenggarakan di tepi Danau Laut Tawar. Pacuan kuda tradisional ini menjadi aktivitas 

budaya masyarakat Suku Gayo yang biasanya diselenggarakan dalam setahun 2 (dua) kali, yaitu 

pada saat (Hari Ulang Tahun) HUT Kota Takengon dan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu juga 

terdapat wisata budaya museum budaya dan rumah adat gayo, yang terletak di kawasan Danau Laut 

Tawar. 
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Objek wisata yang berada di kawasan Danau Laut Tawar saat ini belum mampu menjadi 

daya tarik bagi wisatawan yang berada di luar daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai destinasi 

utama. Hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya kawasan Danau Laut Tawar karena masih 

banyak objek wisata di kawasan tersebut yang terbengkalai dan tidak terawat. Wisata yang belum 

berkembang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, seperti atraksi wisata, akomodasi, 

promosi, dan aksesibilitas (Jensen, Li, & Uysal, 2017). Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan, kondisi sarana dan prasarana pendukung pariwisata di kawasan Danau Laut Tawar saat 

ini belum memadai. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh kondisi transportasi dan aksesibilitas wisata 

yang ada.  

Transportasi merupakan angkutan yang mendukung dalam kegiatan pariwisata, untuk 

menunjang kebutuhan wisatawan dalam mengunjungi objek-objek wisata. Terdapat 3 (tiga) model 

alat transportasi umum di kawasan Danau Laut Tawar, diantaranya yaitu angkutan kota (angkot), 

becak motor dan bus yang menghubungkan Kota Takengon ke objek tersebut. Namun angkutan 

yang digunakan saat ini masih bersifat kendaraan umum dan belum dikhususkan untuk pariwisata. 

Dari segi aksesibilitas  untuk menuju beberapa objek wisata kawasan Danau Laut Tawar mudah 

dijangkau karena berdekatan dengan pusat Kota Takengon. Namun pengunjung wisata yang ingin 

mengelilingi Danau Laut Tawar dengan menggunakan transportasi darat masih mengalami 

kesulitan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya jalan yang berlubang di beberapa bagian dan 

sering terjadi longsor jika memasuki musim penghujan. Longsor yang berasal dari tebing 

pegunungan berbatu dapat menyebabkan tertutupnya akses jalan yang membahayakan pengguna 

jalan.  

Sama halnya dengan transportasi, akomodasi dan promosi pariwisata di kawasan Danau 

Laut Tawar juga masih terdapat kekurangan. Akomodasi di kawasan Danau Laut Tawar terdapat 14 

penginapan terdiri dari beberapa hotel dan beberapa losmen untuk kebutuhan para wisatawan. Jika 

dilihat dari jumlah penginapan yang tersedia, penyediaan akomodasi di kawasan Danau Laut Tawar 

masih belum mendukung sektor pariwisata. Sebagian dari beberapa fasilitas di penginapan tersebut 

belum terawat dengan baik karena kondisi fasilitasnya yang sudah lama dan tidak memenuhi 

standar.  

Promosi wisata dalam beberapa tahun ini kurang diperhatikan oleh pemerintah, khususnya 

Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah untuk memperkenalkan salah satu daya tarik wisata 

Danau Laut Tawar hal tersebut terlihat dari tidak aktifnya akun media sosial yang biasa digunakan 

Dinas untuk melakukan promosi wisata, dan pemerintah kurang memperkenalkan wisata kawasan 

danau, ke daerah/kota lain. Promosi wisata merupakan hal penting bagi suatu objek wisata untuk 

mempublikasikan kepada wisatawan yang berada di luar daerah maupun luar negeri. Berbeda 

dengan wisata di tempat lain yang sudah memiliki sistem untuk promosi objek wisata melalui akun 
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media sosial, seperti website, facebook, dan instagram, promosi wisata di kawasan Danau Laut 

Tawar masih belum berkembang. Hal ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke kawasan 

tersebut tidak begitu banyak.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu adanya penelitian terkait daya tarik wisata, 

kawasan Danau Laut Tawar. Dari penelitian ini dapat diketahui dan langkah arah pengembangan 

untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata. Dalam proses pengembangan potensi yang ada di 

kawasan Danau Laut Tawar, yang perlu diketahui yakni, dari sisi permintaan dan penawaran 

wisata. Dari kedua sisi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan potensi 

wisata, yang nantinya dapat meranik lebih banyak wisatawan untuk datang ke kawasan Danau Laut 

Tawar. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Kabupaten Aceh Tengah memiliki wisata alam dan wisata budaya yang dapat dinikmati, 

dilihat dan dirasakan oleh wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Laut Tawar. Kawasan 

danau memiliki potensi wisata alam yang besar karena dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan 

yang memiliki panorama yang indah. Selain itu kawasan Danau Laut Tawar, memiliki even wisata 

biasa di selenggarakan setiap tahunnya. Keberadaan potensi yang ada, tidak terlepas dari masalah 

yang muncul yakni belum mampu meningkatkan pengunjung wisata. Hal ini disebabkan karena 

minimnya fasilitas penunjang, promosi, atraksi wisata budaya tidak setiap saat di tampilkan dan 

transportasi wisata menjadi masalah penting dalam pengembangan kawasan Danau Laut Tawar.  

Jika dilihat dari kondisi potensi kawasan Danau Laut Tawar seharusnya dapat berkembang 

menjadi salah satu daya tarik wisata yang dapat bersaing dengan objek wisata di luar daerah yang 

sudah berkembang. Dengan adanya pengembangan daya tarik diharapkan dapat meningkatkan 

pengunjung wisata yang akan berdampak dengan peningkatan perekonomian wilayah Kabupaten 

Aceh Tengah serta memperkuat peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan 

permasalahan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dituangkan dalam pertanyaan 

penelitian, yaitu “Seperti apa daya tarik berupa permintaan dan penawaran di kawasan Danau Laut 

Tawar sebagai tujuan wisata di Kabupaten Aceh Tengah dan mengapa demikian?”  

 

1.3.  Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1  Tujuan   

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis daya tarik kawasan Danau Laut Tawar 

sebagai tujuan wisata di Kabupaten Aceh Tengah dari sisi penawaran dan permintaan. Dengan 

adanya penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah mengembangkan potensi wisata 

yang ada di kawasan Danau Laut Tawar. 
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1.3.2 Sasaran 

Sasaran yang di butuhkan dalam  penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis penawaran pariwisata di kawasan Danau Laut Tawar  

2. Menganalisis permintaan pariwisata di kawasan Danau Laut Tawar  

3. Menganalisis daya tarik kawasan Danau Laut Tawar sebagai tujuan wisata dilihat dari 

komponen permintaan dan penawaran.  

 

1.4.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

substansi. Berikut ini merupakan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi penelitian.  

1.4.1.   Ruang Lingkup Wilayah Studi 

 Wilayah Studi penelitian berada di Kabupaten Aceh Tengah, daerah ini berada di tengah 

Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 445.404,12 Ha yang secara geografis 

terletak pada 4
0
22’ 14,42” – 4

0
42’ 40,8” LU dan 96

0
 15’ 23,6” – 97

0
 22’ 10,76” BT. Kabupaten 

Aceh Tengah secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi 

Aceh dapat dilihat sebagai berikut: 

 Sebelah Utara   : Kabupaten Bener Meriah 

 Sebelah Selatan  : Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Aceh Timur, Gayo Lues  

Sebelah Barat  : Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie 

 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, 2017 
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Gambar 1. 1  

Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah 

 

1.4.2   Ruang  Lingkup Substansi 

 Penelitian ini berfokus pada kajian daya tarik wisata kawasan Danau Laut Tawar sebagai 

tujuan wisata dengan jumlah objek wista yang diteliti dibagi menjadi 2 yakni, wisata alam 5 dan 

wisata budaya. Pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 berdasarkan kondisi lapangan, pembahasan yang akan dibatasi dalam beberapa hal sebagai berikut:  

1. Analisis  profil wisatawan di kawasan Danau Laut Tawar  

2. Analisis kompoen penawaran pariwisata di kawasan Danau Laut Tawar  

3. Analisis komponen permintaan pariwisata di kawasan Danau Laut Tawar  

4. Analisis daya tarik wisata kawasan Danau Laut Tawar sebagai tujuan wisata yang dilihat 

dari komponen permintaan dan penawaran.  

 

1.5    Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hasil kajian daya tarik wisata kawasan Danau 

Laut Tawar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi berbagai pihak seperti 

pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, masyarakat kawasan danau, dan pihak yang ikut terkait 

dalam pengembangan kawasan Danau Laut Tawar. Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah 

daerah dari penelitian ini yaitu dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang 

berkaitan dengan pariwisata di Kabupaten Aceh Tangah dan menjadi dasar pengembangan potensi 

yang ada di Kawasan Danau Laut Tawar sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Bagi 

masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan aktivitas 

pariwisata di kawasan Danau Laut Tawar.
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1.6 Kerangka Pikir 
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Output 

Sumber : Hasil analisis penulis, 2018 

Gambar 1. 2  

Kerangka Pikir 

Menganalisis daya tarik wisata kawasan Danau Laut Tawar sebagai tujuan wisata. 

Latar Belakang 

 

Research Question 
 

Rumusan Masalah 

 

Kawasan Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah 

Potensi Wisata  

- Adanya objek wisata seperti: air terjun, taman bermain, puncak bukit 

view, goa sejarah, water park dan area pendakian gunung.  

 

- Festival panen kopi, pacu kuda tradisional 

- Rumah adat dan museum budaya  

Potensi yang ada belum mampu meningkatkan kunjugan wisatawan dari luar daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk 
berkunjung menikmati wisata di kawasan Danau Laut Tawar 

 

Aksesibilitas dan transportasi belum 

mendukung. 

Belum optimal  dalam 
melakukan promosi. 

Sarana dan akomodasi tersedia belum 

memenuhi  standar. 

Kondisi objek wisata masih banyak 
yang belum memadai. 

Seperti apa daya tarik kawasan Danau Laut Tawar sebagai tujuan wisata dan mengapa demikian? 

Menganalisis daya tarik wisata yang terdapat di kawasan Danau Laut Tawar  Kabupaten Aceh Tengah. 
 

 

Menganalisis penawaran pariwisata kawasan 

Danau Laut Tawar. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Atraksi wisata budaya jarang 

ditampilkan. 

Menganalisis permintaan pariwisata kawasan 

Danau Laut Tawar. 
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1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data 

secara ilmiah guna mencapai tujuan tertentu (Sugiono, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk 

menelititi kajian daya tarik wisata kawasan Danau Laut di  Tawar Kabupaten Aceh Tengah, 

menurut pendapat dari para ahli sehingga metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode 

kuatitatif. Metode kuantitatif merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk mengkaji suatu 

sampel atau populasi tertentu dengan menggunakan serangkaian instrument penelitian dalam 

pengumpulan data, serta data yang dihasilkan dari analisis berupa data kuantitatif atau data 

statistik. Pada penelitian ini, pendekatan metode kuantitatif untuk pemilihan keputusan berdasakan 

peresepsi para ahli dalam kajian daya tarik wisata kawasan Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh 

Tengah.  

 Laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis daya tarik pertumbuhan jumlah 

pengunjung wisata dan daya tarik kawasan Danau Laut Tawar sebagai tujuan wisata, metode yang 

digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang mengarah kepada kuesioner. Dimana wisatawan 

digunakan sebagai responden untuk mendapatkan informasi yang valid. Menurut Sumanto (1995), 

metode kuantitatif menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. 

Data kuantitatif diambil menggunakan metode simple random sampling, sehingga hasil penelitian 

dapat digeneralisasikan pada populasi yang ada, yaitu wisatawan yang datang dapat memberikan 

penilaian terhadap daya tarik wisata kawasan Danau Laut Tawar. Penentuan sampel berdasarkan 

waktu hari dan jam yaitu saat wisatawan berdatangan untuk berwisata ke kawasan Danau Laut 

Tawar. Analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan jumlah wisatawan, profil wisatawan 

serta analisis permintaan dan penawaran dengan deskriptif kuantitatif. Sedangkan kajian daya tarik 

wisata dengan Metode Boston Consulting Group (BCG). Penerapan dengan metode dan teknik ini 

diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengkaji daya tarik wisata kawasan Danau 

Laut Tawar.  

1.7.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data terdiri dari teknik pengumpulan data, kebutuhan data, teknik 

analisis serta teknik sampling yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

merupakan salah satu tahapan dalam sebuah kegiatan penelitian. Pengumpulan data dengan teknik 

yang tepat, akan menghasilkan sebuah informasi yang akurat dan berguna dalam sebuah kegiatan 

penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu, pengumpulan data primer dan data 

sekunder 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 
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Pengumpulan data primer merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung di lapangan, yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data primer dilaksanakan 

dengan cara sebagai berikut: 

 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dilakukan dan  

pengamatan ke lapangan  agar mengetahui kondisi asli yang terjadi. Pengumpulan data 

dengan teknik observasi dalam penelitian ini, berguna untuk mengetahui kondisi fisik 

kawasan, lokasi objek wisata, sarana dan prsarana, aksesibilitas, serta akomodasi yang 

ada di empat kecamatan pada kawasan Danau Laut Tawar. Pengumpulan data 

observasi ini juga digunakan sebagai bahan mengetahui kekurangan dari data sekunder 

yang telah didapatkan sebelumnya. 

 Kuesioner  

Pengumpulan data kuesioner merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara 

menyiapkan pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan 

mengacu dengan variabel yang akan di ukur saat meneliti.  Pada penelitian ini, akan 

digunakan kuesioner untuk menilai variabel-variabel yang memberikan pengaruh 

dalam kajian daya tarik kawasan Danau Laut Tawar sebagai tujuan wisata di 

Kabupaten Aceh Tengah . Untuk penentuan sampel pada kuesioner ini ditetapkan dari 

4 (empat) elemen stakeholder antara lain Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 

masyarakat, tokoh masayarat, akademisi, dan pengelola usaha bidang wisata . 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara telaah dokumen. Teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Pada penelitian ini, telaah dokumen 

dilakukan untuk mendapatkan data berupa kondisi geografi, profil wilayah, regulasi-

regulasi terkait permasalahan, lokasi obyek wisata, aksesibilitas serta ketersediaan sarana 

prasarana penunjang wisata di kawasan Danau Laut Tawar. Data-data sekunder yang 

didapat dari telaah dokumen, berguna dalam memberikan gambaran umum mengenai 

kondisi di lapangan yang kemudian menjadi bahan pedoman dalam melakukan penelitian 

yang lebih mendalam menggunkaan metode pengumpulan data lainnya. 

c. Teknik Pengumpulan Data Instansi 

Pengumpulan data instansi dilakukan dengan survei langsung ke instansi terkait, untuk 

mendapatkan data. Intansi yang dituju meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, 

Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bps Kabupaten Aceh Tengah. 
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1.7.2 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data merupakan informasi awal untuk membantu memenuhi data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu data yang di proleh melalui survei sekunder dan primer, 

maka data tersebut akan ditinjau terkait masalah, dan kondisi daya tarik kawasan Danau Laut 

Tawar.  Data terkait kajian daya tarik kawasan Danau Laut Tawar sebagai tujuan wisata di 

Kabupaten Aceh Tengah, yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

TABEL I.1  

KEBUTUHAN DATA 

No. Sasaran Kebutuhan Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

data 

Unit Data 
Sumber 

Data 
Tahun 

1.  

Mengkaji 

permintaan 

dari daya 
tarik 

kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Pekerjaan Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Penghasilan 
 

Primer  Kuesioner Kawasan 
Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Pengeluaran uang saat 
berwisata 

Primer  Kuesioner Kawasan 
Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Asal wisatwan Primer  Kuesioner Kawasan 
Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Moda angkutan 

pengunjung di kawasan 
Danau Laut Tawar 

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 
Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Motivasi perjalanan Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 
Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Kuantitas kunjungan Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 
Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Sumber Informasi Wisata Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

2. 

Mengkaji  

penawaran  

dari daya 

tarik 

kawasan 
Danau Laut 

Tawar  

Objek wisata alam Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan dan 
Dinas 

Pariwista 

Kabupaten 

Aceh Tengah  

Terbaru 

Wisata buadaya Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan, 

Dinas 
Pariwista, 

dan 

kebudayaan 

Kabupaten 

Aceh Tengah  

Terbaru 

Kondisi objek wisata  Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan  

Terbaru 

Jenis moda angkutan ke 

Kabupaten Aceh Tengah 

Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan  

Terbaru 
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Sumber : Analisis Penyusun, 2018 

1.7.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan metode probability sampling yang memberikan peluang yang 

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik sampling simple random sampling, dimana dengan teknik ini 

pengambilan sampel data populasi dilakukan dengan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen 

(Sugiyono,2014). Teknik ini dapat di gambarkan seperti berikut.  

Kondisi angkutan umum Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan  

Terbaru 

Aksesibilitas Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan  

Terbaru 

Kondisi jalan Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan  

Terbaru 

Kondisi parkir Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 

data 

lapangan  

Terbaru 

Ketersediaan toko 
cinderamata/ 

oleh-oleh 

Primer  Kuesioner, 
Observasi 

Kawasan 
Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 
data 

lapangan  

Terbaru 

Ketersediaan rumah 
makan 

Primer  Kuesioner, 
Observasi 

Kawasan 
Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 
data 

lapangan  

Terbaru 

Ketersediaan kios/ 
supermarket 

Primer  Kuesioner, 
Observasi 

Kawasan 
Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan, 
data 

lapangan  

Terbaru 

Lembaga keuangan Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 
Tawar 

Wisatawan, 

data 
lapangan  

Terbaru 

Penginapan/ 

akomodasi yang tersedia 

Primer  Kuesioner, 

Observasi 
Kawasan 

Danau Laut 
Tawar 

Wisatawan, 

data 
lapangan  

Terbaru 

Jenis 

penginapan/akomodasi 
yang digunakan 

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 
Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Tarif penginapan/ 

akomodasi yang tersedia 

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 
Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Kondisi fasilitas 

penginapan/ 

akomodasi 

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Intensitas menggunakan 

penginapan/akomodasi 

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Kualitas pelayanan 

penginapan dan objek 

wisata 

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Peran media lokal 

melakukan promosi 

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 

Peran pemerintah 

melakukan promosi   

Primer  Kuesioner Kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Wisatawan Terbaru 
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Populasi yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah jumlah wiasatawan 

pada tahun 2016 yaitu pada bulan juni dan bulan juli.  Jumlah wisatawan bulan juni yakni 2.485 

jiwa dan pada bulan juli 3758 jiwa. Jika di hitung jumlah pengunjung wisata sebesar 6.243 jiwa, 

jumlah tersebut digunakan sebagai perhitungan untuk menentukan jumlah kuisioner yang akan 

dijadikan sampel bagi wisatawan. Rumus besaran perhitungan sampel dalam peneitian seperti yang 

di bawah ini.  

 

 

 

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah Populasi 

d = Nilai/derajat kecermatan (level of significant) = (0,1) 

Setelah dilakukan perhitungan seperti rumus diatas, maka hasil yang didapatkan untuk 

jumlah responden yaitu, 98,4 maka dibulatkan menjadi 100 responden untuk memenuhi kebutuhan.  

 

1.8 Metode dan Teknik Analisis 

 Teknik analisis yang akan digunakan untuk menjawab sasaran penelitian, terdapat 2 teknik 

analisis yang digunakan yaitu, teknik analisis Statistik deskriptif dan Boston Consulting Group 

(BCG). Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis penilaian objek wisata 

berdasarkan permintaan dan penawaran. Sedangkan teknik analisis Buston Consulting Group 

(BCG) digunakan menganalisis gambaran posisi pengenbangan daya tarik kawasan Danau Laut 

Tawar sebagai tujuan wisata. 

A. Analisis Pembobotan dan Skoring 

n =         N                   

            N (d)2 +1 
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Analisis pembobotan dan skoring digunakan untuk menganalisis hasil dari kuesioner 

permintaan dan penawaran daya tarik wisata kawasan Danau Laut Tawar. Berikut merupakan tabel 

skoring. 

 

TABEL I.2  

KRITERIA PEMBOBOTAN DAN S KORING 

Sasaran 

Penelitan Variabel  

Nilai/Bobot 

Sangat Buruk  

(-2) 

Buruk  

(-1) 

Cukup  

(0) 

Baik  

(1) 

Sangat Baik  

(2) 

Permintaan 

Pekerjaan  
PNS (Pegawai 

Negeri Sipil) 

Pegawai 

swasta 
Wiraswasta Pedagang 

Pelajar/maha

siswa 

Penghasilan >Rp.5.000.000

,- 

Rp.2.500.000,- 

Rp. 

5.000.000,- 

 

Rp.1000.000

,- 

Rp.2.500.00

0,-- 

Rp.500.00

0,-

Rp.1000.0

00,- 

< 

Rp.500.000,- 

Pengeluaran 

uang saat 

berwisata 

<Rp.100.000,- Rp.200.000,- Rp.300.000,- Rp.400.00

0,- 

>Rp.500.000

,- 

Asal 

wisatawan 

Luar Negeri 

 

Luar Pulau 

Sumatra 

 

Luar 

Provinsi 

Aceh 

Luar 

Kabupaten 

Aceh 

Tengah 

Kabupaten 

Aceh 

Tengah 

Moda 

angkutan 

pengunjung 

di kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

Sepeda Menggunakan 

kendaraan 

roda dua milik 

pribadi 

Mengunakan 

kendaraan 

roda empat 

milik p ribadi 

Mengguna

kan 

transportas

i umum 

personal 

Menggunaka

n 

transportasi 

umum b is 

dan  khas 

Motivasi 

perjalanan  

Mengunjungi 

keluarga 

Menyegarkan 

pikiran  

Menikmat i 

wisata 

budaya 

Menikmat i 

wisata 

alam 

Tertarik 

dengan 

wisata alam 

dan budaya 

Kuantitas 

kunjungan 

1 kali 2-3 kali 4-5 kali 5-7 kali >7 kali 

Sumber 

Informasi 

Wisata 

Teman  Brosur Media sosial Surat kabar Berita 

Televisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya tarik 

wisata alam 

Perbukitan/  

pegunungan  

Air terjun  
Goa 

Taman 

bermain  
Tepi danau 

Daya tarik 

wisata 

buadaya 

Tidak ada 

yang menarik 

Rumah adat Museum 

budaya  

Pacu kuda 

air 

tradisional 

Festival 

budaya 

Kondisi 

objek wisata  

Sangat buruk Buruk Baik Cukup 

baik 

Sangat baik 

Jenis moda 

angkutan ke 

Kabupaten 

Aceh 

Tengah 

Sepeda motor Mobil pribadi Pesawat 

udara 

Angkutan 

bus 

Angkutan 

mini bus 

Kondisi 

angkutan 

umum 

Kondisi 

angkutan 

rusak 

Kondisi 

angkutan yang 

sudah tua dan 

Kondisi 

angkutan 

bersih 

Kondisi 

angkutan 

bersih dan 

Kondisi 

angkutan 

baru dan 
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Sasaran 

Penelitan Variabel  

Nilai/Bobot 

Sangat Buruk  

(-2) 

Buruk  

(-1) 

Cukup  

(0) 

Baik  

(1) 

Sangat Baik  

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penawaran  

tidak bersih  nyaman nyaman. 

Aksesibilitas Tidak mudah 

dijangkau 

dengan 

transportasi 

apapun 

Tidak mudah 

dijangkau 

hanya bisa 

menggunakan 

kendaraan 

pribadi 

Dapat 

dijangkau 

dengan 

menggunaka

n moda 

transportasi 

umum 

seadanya 

Mudah 

dijangkau 

dengan 

kendaraan 

pribadi dan 

umum 

Mudah 

dijangkau 

dengan 

kendaraan 

pribadi 

maupun 

umum dari 

berbagai sisi 

Kondisi 

jalan  

Belum aspal, 

masih berbatu 

Perkerasan Aspal 

berlubang 

Aspal 

nyaman 

dilalui  

Aspal 

nyaman di 

lalu i dan 

mempunyai 

garis 

pembatas 

jalan  

Kondisi 

parkir 

Tidak terdapat 

tempat parkir 

Terdapat 

tempat parkir 

kapasitas kecil 

Terdapat 

tempat 

parkir 

sedang  

Terdapat 

tempat 

parkir 

dapat 

menampun

g mobil 

dan sepeda 

motor  

Terdapat 

tempat 

parkir luas 

dapat 

menampung 

sepeda 

motor,mobil, 

dan bis 

Ketersediaan 

toko 

cinderamata/ 

oleh-oleh 

Tidak tersedia 

toko 

cindramata/ole

h-oleh 

Tersedia toko 

cindramata/ole

h-oleh 

tetapisusah 

ditemui 

Tersedia 

barang yang 

dijual tidak 

lengkap 

Tersedia 

barang 

mudah 

ditemui 

Tersedia 

barang yang 

diinginkan 

sangat 

lengkap 

Ketersediaan 

rumah 

makan  

Tidak tersedia 

rumah makan  

Tersedia 

rumah makan 

tetapi susah 

ditemui 

Tersedia 

tetapi menu 

yang 

ditawarkan 

tidak 

lengkap 

Tersedia 

rumah 

makan 

mudah 

ditemui 

Tersedia 

mudah 

ditemui dan 

menu yang 

ditawarkan 

lengkap 

Ketersediaan 

kios/ 

supermarket  

Tidak tersedia 

kios/supermar

ket 

Tersedia tetapi 

sulit di temui 

Tersedia 

tetapi barang 

yang di jual 

tidak 

lengkap 

Tersedia 

barang 

yang di 

jual 

lengkap 

Tersedia 

barang yang 

di jual 

sangat 

lengkap 

Lembaga 

keuangan 

Tidak tersedia 

lembaga 

keuangan 

Tersedia bank 

tetapi jauh dari 

kawasan 

wisata 

Tersedia 

bank tidak 

mempunyai 

ATM 

Tersedia 

bank dan 

ATM 

Tersedia 

bank, ATM 

dan dekat 

dengan 

objek wisata 

Penginapan/ 

akomodasi 

yang tersedia 

Tidak terdapat 

penginapan 

akomodasi 

Terdapat 

akomodasi 

namun tidak 

layak 

Terdapat 

akomodasi 

dengan 

kondisi 

cukup baik 

Terdapat 

akomodasi 

bagi 

wisatawan 

dengan 

kondisi 

cukup baik 

Terdapat 

akomodasi 

dengan 

kondisi 

sangat baik 

dan layak 

Jenis 

penginapan/

Hotel Losmen / 

homestay 

Berkemah 

(camping) 

Rumah 

kerabat 

Rumah 

pribadi 
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Sasaran 

Penelitan Variabel  

Nilai/Bobot 

Sangat Buruk  

(-2) 

Buruk  

(-1) 

Cukup  

(0) 

Baik  

(1) 

Sangat Baik  

(2) 

akomodasi 

yang 

digunakan 

 atau teman  

Tarif 

penginapan/ 

akomodasi 

yang tersedia 

<Rp.100.000 Rp.150.000 Rp.200.000 Rp.250.00

0 

>Rp.300.000 

Kondisi 

fasilitas 

penginapan/ 

akomodasi 

Sangat buruk Buruk Cukup  Baik Sangat baik 

Intensitas 

menggunaka

n 

penginapan/

akomodasi 

<1 hari 2 hari 3 hari 4 hari >5 hari 

Kualitas 

pelayanan 

penginapan 

dan objek 

wisata 

Tidak ramah  Cuek t idak 

peduli 

Memberi 

senyuman 

Ramah dan 

menyapa 

Ramah 

menyapa, 

ngobrol 

bersama 

pengunjung 

Peran media 

lokal 

melakukan 

promosi 

Tidak 

melakukan 

promosi 

wisata 

Melakukan 

promosi hanya 

sekali 

Melakukan 

promosi 

dengan 

intensitas 

yang jarang  

Melakukan 

promosi 

wisata 

beberapa 

bulan 

sekali 

Melakukan 

promosi 

wisata 

secara rutin 

Peran 

pemerintah 

melakukan 

promosi   

Tidak 

berperan sama 

sekali 

Promosi hanya 

sekali 

Promosi 

tetapi jarang 

Berperan 

dalam 

promosi 

Sangat 

berperan 

dengan rutin 

melakukan 

promosi 
Sumber :Hasil Analisis Penyusun, 2018 

Skoring yang ditentukan dari interval/bobot seperti yang diatas bobot yang bernilai negatif (-2) 

menunjukan sangat buruk, jika bernilai positif (2) menunjukan sangat baik. Untuk mendapatkan 

nilai skor yaitu, jumlah responden dikalikan dengan bobot maka akan didapatkan nilai dari masing-

masing variabel.  

B. Analisis Statistik Deskriptif  

Analasis statistik deskriptif merupakan alat bantu untuk mengumpulkan, menyusun dan 

menyajikan data yang diperoleh dari penelitian. Analisis ini berguna untuk menganalisis dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Peneliti dapat mengolah 

dan menyajikan data yang telah diproleh, melalui observasi, wawancara, kuisioner, maupun 

dokumentasi. Selain itu penyajian selanjutnya dengan cara penyajian data seperti, tabel distribusi 

frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, pictogram. penjelasan kelompok melalui 
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modus, median, mean, vasiasi dan kelompok (Sugiyono, 2014). Analisis deskriptif kuntitatif 

digunakan untuk menganalisis permintaan dan penawaran daya tarik kawasan Danau Laut Tawar. 

Analisis permintaan wisata dilihat dari karakteristik sisi permintaan wisata. Data variabel terdapat 2 

yang diperlukan dalam analisis ini yakni, Wisatawan dan Promosi. Setelah data didapatkan data 

tersebut akan dijadikan sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk diagram pie dan chart dari 

hasil kuesioner. Dari hasil ini akan terlihat penilaian permintaan wisata terhadap kawasan Danau 

Laut Tawar. Sedangkan analisis penawaran wisata dapat dilihat dari variabel yang mendukung 

yakni, atraksi, transportasi dan aksesibilitas, sarana dan akomodasi, menggunakan metode analisis 

deskriptif kuantitatif.. Informasi akan disajikan dalam bentuk diagram  pie dan chart dari hasil 

kuesioner.  

C. Boston Consulting Group (BCG) 

Teknik analisis Boston Consulting Group berguna merangkum semua informasi, juga untuk 

mengetahui seperti apa pengembangan yang sudah dilakukan, dapat dilihat dari pemasaran produk 

wisata. Selain itu analisis Boston Consulting Group (BCG) merupakan metode yang dipakai untuk 

merancang pasar, termasuk dalam pemasaran strategis. Dalam melakukan analisis Boston 

Consulting Group (BCG) tahap awal perlu adanya skoring dari variabel yang diteliti yaitu, 

penawaran dan permintaan yang inputnya berasal dari kesimpulan variabel tersebut. Analisis 

Boston Consulting Group BCG merupakan metode untuk merancang pasar, juga termasuk dalam 

manjemen pemasaran strategis. Analisis ini dalam pariwisata, mempunyai fungsi untuk mengetahui 

upaya yang harus dilakukan, dan kawasan pariwisata yang dapat mempertahankan potensinya 

Setelah variabel yang sudah diskoring, maka menggabukan hasil skoring tersebut dalam bentuk 

matrik untuk menentukanya. Matrik BCG terdiri dari 4 bagian kuadran dengan garis horizontal 

permintaan wisata dan vertikal untuk penawaran wisata.  Adapun matrik yang dimaksud yaitu 

seperti gambar yang di bawah ini : 
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Sumber : David (2006) 

Gambar 1. 3  
Matrix Buston Consulting Group  

 

 

 Stars pada kuadran pertama menjelaskan kuadran dengan penawaran dan permintaan 

wisata dalam pertumbuhan tinggi.  

 Cash Cows pada kuadran kedua menjelaskan yaitu kuadran penawaran wisata dalam 

pertumbuhan yang relatif rendah di banding permintaan yang tinggi 

 Dogs kuadran ketiga menjelaskan kuadran penawaran wisata dalam pertumbuhan yang 

tinggi namun permintaan masih rendah. 

 Question Mark kuadran keempat menjelaskan kuadran penawaran dan permintaan wisata 

dalam pertumbuhan masih rendah. 

Keterangan : 

 : Arah perkembangan positif  

 : Arah Perkembangan negatif 

Perhitungan pada matriks BCG menggunakan variabel permintaan dan penawaran. Pada 

garis X merupakan variabel permintaan sedangkan garis Y merupakan variabel penawaran. Berikut 

merupakan masing-masing dari variabel permintaan dan penawaran. 

Permintaan Penawaran 

Pekerjaan  Objek wisata alam 

Penghasilan Wisata buadaya 

Pengeluaran uang saat berwisata Kondisi objek wisata  

Asal wisatawan Jenis moda angkutan ke Kabupaten Aceh Tengah  

Moda angkutan pengunjung di kawasan Danau 

Laut Tawar 

Kondisi angkutan umum 

Motivasi perjalanan Aksesibilitas 

Kuantitas kunjungan Kondisi jalan 

Sumber Informasi Wisata Kondisi parkir 

Pekerjaan  
Ketersediaan toko cinderamata/ 

oleh-oleh 

Penghasilan Ketersediaan rumah makan 

Pengeluaran uang saat berwisata Ketersediaan kios/ 

supermarket 

Asal wisatawan Lembaga keuangan 

Moda angkutan pengunjung di kawasan Danau 

Laut Tawar 

Penginapan/ 
akomodasi yang tersedia 

 Jenis penginapan/akomodasi yang digunakan  

 Tarif penginapan/ 

akomodasi yang tersedia 

 Kondisi fasilitas penginapan/ 

akomodasi 

Dari variabel penawaran dan permintaan akan dihasilkan skoring dari masing-masing 

variabel melalui analisis skoring. Skoring tersebut dijumlah sesuai variabel permintaan dan 
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penawaran. Setelah didapatkan nilai skor beri titik pada garis permintaan untuk variabel 

permintaan. Bila bernilai positif, permintaan akan semakin ke kanan sedangkan bernilai negatif 

akan mengarah ke kiri. Pada grafik penawaran, bila bernilai positif akan ke atas sedangkan bernilai 

negatif akan semakin ke bawah. 

1.9 Kerangka analisis 

Kerangka analisis penelitian akan menggambarkan elemen kegiatan penelitian yang 

dimulai dari tahapan pengumpulan data hingga pelaksanaan analisis data. Kerangka analisis berisi 

input, proses analisis yang digunakan dan output yang menjadi alur dalam suatu penelitian.  

Kerangka analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Sumber  :Hasil Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1. 4  

Kerangka Analisis Penelitian 

1.10 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang 

lingkup penelitian baik runag lingkup wilayah dan ruang lingkup subtansi, manfaat 

Diketahui atraksi wisata 

yang ditawarkan 

Diketahui jenis moda 

transportasi dan kondisi 

aksesibilitas wisata 

Diketahui sarana yang 

ditawarkan kepada 

wisatawan. 

Diketahui pendapatan 

wisatawan, yang 

berkunjung wisatwan 

Diketahui lamanya 

pengunjung berada di 

daerah tujuan wisata 

Diketahui informasi yang 

didapat oleh wisatawan 

terkait atraksi wisata 

danau, dan sejauh mana 

tingkat promosi yang 

telah dilakukan 

Menganalisis 

penawaran 

pariwisata di 

kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

menggunakan 

analisis 

deskriptif 

Atraksi wisata 

Transportasi dan 

aksesibilitas  

 

Sarana dan akomodasi 

Wisatawan 

Aktivitas promosi wisata 

Menganalisis 

permintaan 

pariwisata di 

kawasan 

Danau Laut 

Tawar 

menggunakan 

analisis 

deskriptif 

Analisis hasil 

penawaran dan 

permintaan 

menggunakan 

analisis BCG 

(Buston 

Consultan 

Group) 

Diketahui posisi daya tarik 

wisata kawasan Danau Laut 

Tawar di Kabupaten Aceh 
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penelitian, posisi penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, kebutuhan data, teknik 

sampling, teknik analisis dan sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN LITERATUR DAYA TARIK KAWASAN DANAU LAUT TAWAR 

SEBAGAI TUJUAN WISATA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka terkait kajian daya tarik wisata kawasan danau, jenis 

daya tarik wisata, wisata alam dan budaya, fasilitas wisata, promosi wisata serta sintesa 

literatur. 

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN DANAU LAUT TAWAR 

Bab ini menjelaskan gambaran umum wilayah kawasan Danau Laut Tawar terkait wisata 

alam, budaya dan profil wisatwan. 

BAB IV ANALISIS HASIL PENAWARAN PERMINTAAN KAWASAN DANAU 

LAUT TAWAR SEBAGAI TUJUAN WISATA 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis penelitian yang di dapatkan melalui data 

sekunder maupun data primer yang di dapatkan dari responden dan observasi lapangan. 

Analisis yang di jelasankan dalam bab ini yaknni terkait komponen permintaan dan 

penawaran wisata, maupun hasil penggabungan kedua komponen tersebut menggunakan 

analisis (BCG) Buston Consulting Group menghasilkan matriks untuk mengasilkan posisi 

daya tarik kawasan wisata dan anlisis karakteristik keruangan untuk mengetahui pola 

persebaran lokasi yang di perioritaskan .  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah di 

laksanakan dan memberi rekomendasi alternatif pemecahan masalah yang ada di kawasan 

wisata. 

 

 


