
 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Manusia di dalam usaha untuk mempertahankan hidup di muka bumi, selalu 

berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan berbagai kegiatan, 

kegiatan ini merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya 

tersebut. Jones dan Darkenwald dalam Budiyono (2003:44) menyatakan bahwa 

aktivitas manusia di muka bumi dimulai dengan kegiatan pengumpulan, 

perburuan, perikanan, campuran pertanian dan perternakan, kehutanan, 

kerajinan tangan dan alat rumah tangga, industri, pertambangan dan 

transportasi, serta perdagangan. Selanjutnya, Michael Chubb dalam Hari 

Karyono (1997:7) mengklasifikasikan aktivitas manusia menjadi lima hal, 

yaitu rekreasi, kebutuhan fisik, spiritual, pekerjaan dan pendidikan, serta tugas-

tugas keluarga dan kemasyarakatan. 

Dari pendapat di atas, salah satu dari aktivitas manusia adalah industri. Suatu 

industri banyak sekali jenisnya, salah satunya adalah industri pariwisata. 

Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait di bidang tersebut salah satunya juga termasuk rekreasi. Pariwisata 

dikatakan industri karena termasuk di dalamnya, perhotelan, restoran, toko 
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cendera mata, transportasi, biro jasa di bidang perjalanan, tempat-tempat 

hiburan, objek wisata, atraksi budaya, dan lain-lain (Ramaini, 1992:3). 

1. Geografi Pariwisata 

Menurut pendapat Ramaini (1992:3) geografi pariwisata adalah ilmu yang 

mempelajari antara geografi dan pariwisata, yaitu industri pariwisata seperti 

perhotelan, rumah makan, cinderamata, biro perjalanan, dan atraksi wisata. 

Dalam segi geografi seperti iklim, flora, fauna, keindahan alam, adat 

budaya, perjalanan darat, udara dan sebagainya. 

Sedangkan peranan geografi pariwisata Menurut pendapat James J Spillane 

(1997:46-47) yaitu: 

“pertumbuhan yang berimbang bagi perekonomian itu dapat terjadi sebagai 

akibat majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan 

dengan baik. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang dapat menyediakan 

kamar untuk menginap (hotel), makanan dan minuman (bar dan restoran), 

perencanaan perjalanan wisata (tour operator), agen perjalanan (travel 

agent), industri kerajinan (handicraft), pramuwisata (guiding and english 

course), tenaga terampil (tourism academy) yang diperlukan tetapi juga 

prasarana ekonomi seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan dan 

lapangan udara.” 

Cabang-cabang geografi menurut pendapat Nursid Sumaatmadja (1988:52-

53) adalah: 

“Secara garis besar, geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga cabang, 

yaitu geografi fisik, geografi manusia, dan geografi regional. Geografi fisik 

yaitu cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi 

yang meliputi tanah, air, udara dengan segala prosesnya. Kerangka kerja 

geografi fisik ditunjang oleh geologi, geomorfologi, ilmu tanah, 

meteorologi, klimatologi dan oseanografi. Geografi manusia adalah cabang 

geografi yang bidang studinya yaitu aspek keruangan gejala di permukaan 

bumi, yang mengambil manusia sebagai objek pokok. Yang termasuk 

geografi manusia yaitu: geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi 

politik, geografi pemukiman dan geografi sosial. Sedangkan geografi 
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regional adalah studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas 

aspek keseluruhan suatu wilayah.” 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan salah 

satu cabang dari geografi sosial, dimana manusia sebagai pelaku kegiatan 

pariwisata. 

 

2. Pariwisata 

Menurut Chafidd Fandeli (1995:58), Pariwisata adalah keseluruhan 

kegiatan, proses, dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalana dan 

persingahan dari orang-orang luar tempat tinggalnya serta tidak dengan 

maksud mencari nafkah. Sedangkan menurut pendapat Ramaini (1992:1) 

bahwa, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubangan dengan wisata, 

termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usah yang 

terkait di bidang tersebut. 

Melakukan perjalanan wisata merupakan salah satu alternatif pilihan 

seseorang untuk mengisi waktu senggang/liburannya. Keputusan untuk 

melakukan perjalanan wisata biasanya timbul dari diri orang tersebut atau 

ada sesuatu yang mendorong seseorang tersebut untuk melakukan 

perjalanan wisatanya. Escape merupakan salah satu pendorong wisatawan 

berkunjung ke suatu objek wisata. Escape merupakan keinginan seseorang 

untuk melakukan perjalan wisata guna untuk melepaskan diri dari kejenuhan 

dari aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Salah Wahab dalam A. Hari Karyono (1997:11) bahwa: 
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“Seseorang berusaha melepaskan dirinya dari lingkungan pekerjaan hariannya, 

suasana kebiasaan hidupnya atau hanya sekedar pergi nyepi ke tempat yang 

tenang untuk berkontemplasi mencari ilham. Pariwisata menjadi satu sarana 

untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan untuk memantapkan 

kembali keseimbangan emosi seseorang. Oleh karena itu tidak berlebihan 

apabila kegiatan pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu terapi untuk 

menyembuhkan seseorang dari rasa tegang dan stres karena kesibukan kerja 

yang cukup tinggi.”  

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

suatu proses berpergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat 

lain diluar tempat tinggalnya tanpa maksud mencari nafkah, dan juga 

merupakan salah satu terapi untuk melepaskan diri dari kejenuhan setelah 

beraktivitas atau rutinitas sehari-hari.  

 

Selain untuk melepaskan diri dari kejenuhan, yang mendorong seseorang 

melakukan perjalanan wisata adalah untuk penyegaran kembali (relaxation). 

Relaxation ini dimaksudkan adalah dengan seseorang melakukan perjalan 

wisata orang tersebut dapat merasakan kembali kesegaran dalam dirinya baik 

itu jasmani maupun rohaninya, sehingga orang tersebut dapat melanjutkan 

aktivitasnya kembali dengan kondisi jasmani maupun rohani yang lebih fresh. 

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hari Karyono (1997:11) 

bahwa orang yang terlibat dalam suasana yang tegang dan stress, salah satu 

pelariannya adalah melakukan rekreasi atau liburan di tempat-tempat wisata. 

Mereka ingin rileks dan menikmati perubahan lingkungan dengan udara yang 

bersih, untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani agar segar dan siap 

untuk bekerja kembali.  
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Dalam melakukan perjalanan wisata, wisatawan datang ke suatu objek wisata 

karena  keinginan dalam dirinya untuk datang ke objek wisata tersebut. Dalam 

melakukan perjalanan wisatanya itu tentunya wisatawan melakukan berbagai 

kegiatan dalam rangka mengisi kegiatan wisatanya agar tidak monoton. 

Mengisi kegiatan wisatanya tersebut salah satunya adalah dengan melakukan 

berbagai permainan baik itu dengan keluarga maupun teman. Bermain dengan 

anggota keluarga maupun teman, biasanya wisatawan dapat memanfaatkan 

fasilitas yang telah tersedia di suatu objek wisata, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa wisatawan membawa perlengkapan pribadi untuk mengisi 

kegiatan wisatanya tersebut.  

 

Seperti yang dikemukakan oleh Hari Karyono (1997:34) bahwa rekreasi yang 

identik dengan bermain, dapat membantu seseorang untuk selingan setelah 

lelah bekerja atau belajar, baik bagi anak-anak maupun dewasa. Selain itu, 

Singgih Gunarsa dalam Hari Karyono (1997:34) dalam bahasannya tentang  

bermain bagi anak memberikan pendapatnya sebagai berikut: 

1. Bagi anak bermain sering mempunyai arti dalam membantu 

perkembangan anak. 

2. Dengan bermain anak melakukan kegiatan-kegiatan dengan senang hati. 

Bahkan orang dewasa pun memperoleh kesenangan dalam bermain. 

 

Berwisata bersama keluarga, teman maupun pasangan ke suatu objek wisata 

ada kepuasan maupun kesan tersendiri menghabiskan saat waktu santai/ 

liburan. Salah satu motivasi/alasan wisatawan untuk datang ke suatu objek 

wisata yaitu agar dapat memberikan kesan yang romantis (romance), 
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motivasi ini biasanya datang dari mereka yang datang bersama pasangan. 

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hari Karyono (1997:46), 

bahwa alasan orang datang ke suatu objek wisata salah satunya adalah untuk 

mendapatkan suasana romantis yang berkesan. 

 

3. Obyek Wisata 

Menurut Pendit (1990:67), obyek wisata merupakan tempat-tempat berlibur, 

beristirahat dan rekreasi guna memulihkan kembali kesehatan jasmani dan 

rohani. Wisata alam disebut juga sebagai wisata liburan dan wisata 

kesehatan karena tempat-tempat seperti ini biasanya terdapat didaerah 

pegunungan atau didaerah pantai, disamping letak geografisnya mempunyai 

pemandangan yang indah juga memiliki udara yang segar serta iklim yang 

dapat menyehakan badan. Berdasarkan pendapat di atas, obyek wisata 

merupakan suatu tempat seseorang atau sekelompok orang mengadakan 

aktivitas dengan tujuan berekreasi dan mengisi waktu senggang dengan cara 

menikmati suasana tempat obyek wisata tersebut.  

 

4. Wisatawan 

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 2 (2010:3) 

menjelaskan bahwa, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

Menurut Oka Yoeti (1997:157) pengunjung adalah orang-orang yang datang 

pada suatu negara tapi bukan untuk menetap dan hanya tinggal untuk 

sementara waktu (temporary stay) tanpa mencari nafkah di negara yang di 
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kunjunginya. Sedangkan menurut Soekadijo (1973:3), wisatawan adalah 

orang yang mengadakan perjalan dari tempat kediamamnya tanpa menetap 

di tempat yang didatanginya atau hanya sementara waktu tinggal ditempat 

yang didatanginya. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah 

orang yang datang ke suatu tempat dengan maksud untuk melakukan 

kegiatan wisata sementara waktu, dimana wisatawan tersebut bisa berasal 

dari dalam negeri (wisatawan nusantara) maupun dari luar negeri 

(wisatawan mancanegara). Wisatawan datang ke suatu tempat sangat 

ditentukan oleh motivasi dan keinginan dari diri sendiri. Pada umumnya 

tujuan wisatawan untuk berwisata adalah  mendapat kepuasan dan 

kesenangan tersendiri di suatu objek wisata yang dikunjunginya. Wisatawan 

yang ingin melakukan perjalanan wisata biasanya terlebih dahulu mencari 

tahu baik itu melalui brosur, internet, booklet dan lain sebagainya mengenai 

daerah dan objek wisata mana yang akan dikunjungi sebelum memutuskan 

untuk melakukan perjalanan wisata. 

 

5. Persepsi Wisatawan 

Persepsi adalah pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar). 

Pendapat wisatawan, opini atau kesan-kesan yang diperoleh dari wisatawan 

mengenai obyek wisata yang sedang atau merika kunjungi. Pada umumnya 

wisatawan yang telah datang berkunjung ke suatu objek wisata akan 

memiliki pendapat yang beragam terhadap objek wisata yang telah mereka 

kunjungi. 
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Persepsi yang diberikan oleh wisatawan atau pengunjug tidak sama, dan ada 

yang berpendapat positif dan ada juga yang berpendapat negatif. Apabila 

seseorang berpendapat positif terhadap suatu objek wisata maka orang 

tersebut akan senang dan berlama-lama dalam mengunjungi objek wisata 

tersebut, akan timbul keinginan untuk kembali atau bahkan sering-sering 

mengunjungi objek wisata tersebut, dan akan memberikan dampak positif 

juga kepada orang-orang yang belom pernah mengunjungi objek wisata 

tersebut baik itu keluarga, teman maupun orang lain untuk mengunjungi 

objek wisata tersebut. Sebaliknya apabila seseorang berpendapat negatif 

maka orang tersebut tidak ada keinginan untuk berkunjung lagi ke objek 

wisata tersebut dan akan mempengaruhi orang lain yang belum pernah 

berkunjung untuk tidak datang ataupun mengunjungi objek wisata tersebut. 

Jadi pendapat yang di berikan wisatawan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu objek wisata dan menarik wisatawan untuk berkunjung 

kesuatu objek wisata.  

 

6. Daya Tarik Wisata 

 

Pengertian daya tarik wisata menurut Spillane (1997:43) adalah daya tarik 

wisata bisa berupa kenampakan alam seperti flora dan fauna, bentang alam 

dan hasil budidaya manusia seperti museum, monumen, candi atau gedung 

bersejarah, obyek wisata yang mencakup manusia dan kebudayaanya seperti 

musik tradisional, tarian dan adat istiadat. 
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Adapun yang menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi lokasi objek 

wisata yaitu:  

a. Keindahan alam dengan berbagai variasinya. 

b. Kondisi iklim. 

c. Kebudayaan dan atraksinya. 

d. Sejarah yang melegendaris. 

e. Etnichcity dengan sifat kesukuannya. 

f.   Accessibility, yaitu kemudahan untuk mencapainya (James J. Spillane, 

1997:40). 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisata merupakan faktor 

utama atau potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu 

daerah tujuan wisata, dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu 

maka daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara 

profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang, pada 

umumnya daya tarik wisata berdasarkan pada sumber yang dapat 

menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, serta memiliki ciri 

khusus/spesifikasiyang bersifat khas. 

 

7. Aksesibilitas 

 

Menurut pendapat Spillane (1997:38), aksesibiltas adalah kemampuan untuk 

mencapai suatu tujuan wisata tertentu, dapat lebih mudah atau lebih sulit 

untuk menjangkaunya. Aksesibilitas ini dapat diukur dengan beberapa 

parameter yaitu kondisi (keadaan jalan), jaringan trasportasi, waktu tempuh, 
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jarak tempuh, tingkat kemudahan lokasi objek, biaya yang dikeluarkan dan 

kesenangan. 

 

Sedangkan menurut Kusudianto Hadinoto (1996:121) agar pariwisata 

berkembang, maka suatu daerah tujuan wisata harus assessibel (bisa 

didatangi), artinya harus memiliki aksesibilitas yang tingi yaitu seperti:  

a. Pengaturan perjalanan harus nyaman, komparatif ekonomi. 

b. Apabila jarak menuju pasar wisata melebihi 250 km, maka tersedia 

angkutan nyaman dan modern, lazimnya angkutan udara maupun kereta 

api cepat agar daerah wisata bisa menerima jumlah wisatawan yang 

cukup besar. 

c. Jalan-jalan perlu nyaman dan aman, beraspal, tidak berlobang, tidak 

berdebu, dan cukup rambu-rambu lalu lintas, sedangkan kendaraan juga 

perlu nyaman dan bersih, layak digunakan (tidak rusak ditengah perjalan 

sopir bertanggung jawab). 

d. Langsung dan cepat adalah syarat wisatawan. 

e. Waktu adalah penentu perjalanan, artinya bagi perjalan jauh waktu yang 

diperlukan adalah lebih penting daripada biaya perjalan. 

 

Sedangkan menurut Bintarto (1979:117), aksesibilitas menunjukan 

kemudahan bergerak dari suatu tempat ketempat lain dalam suatu wilayah, 

aksesibilitas ada kaitannya dengan jarak. Aksesibilitas merupakan salah satu 

aspek penting yang mendukung pengembangan pariwisata, karena tanpa ada 

aksesibilitas yang baik maka aktivitas pariwisata tidak akan berjalan lancar.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek wisata yang 

mempunyai tingkat aksesibilitas tinggi dapat memberikan kemudahan 

transportasi, komunikasi, dan  informasi yang akan mempercepat kemajuan 

objek wisata tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan jalan-jalan yang baik, 

faktor lalu lintas yang lancar dengan syarat-syarat kenyamanan dan 

kelengahan, pengemudi yang sopan, ramah dan mengerti secukupnya 

bahasa asing yang lazim dipergunakan oleh dunia pergaulan dunia wisata 

dimana-mana. Jadi aksesibilitas sangat berpengaruh pada perkembangan 

suatu daerah objek wisata, karena suatu daerah yang mempunyai tingkat 

keterjangkauan tinggi akan mengalami perkembangan yang pesat dan dapat 

menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata tersebut. 

 

8. Fasilitas 

 

Menurut Spillane (1977:40) bahwa fasilitas merupakan sarana yang 

menunjang dan menambah kenyamanan wisatawan dalam berekreasi, hotel, 

rumah makan, pondok wisata, toko souvenir, telepon umum, dan tempat 

rekreasi. Fasilitas cendrung mendukung bukan mendorong dan cenderung 

berkembang pada saat yang sama atau sesudah attraction berkembang.  

 

Sedangkan menurut Gamal Suwantoro (1957:50) kebutuhan wisatawan 

terhadap fasilitas yang baik atau yang diperlukan pada umumnya adalah 

sebagai berikut:  

1) Kebutuhan akan transportasi. 

2) Kebutuhan akan penginapan dari berbagai jenis dengan tarif dan 

pelayanan yang sesuai dengan budgetnya. Fasilitas yang diperlukan 

adalah jasa akomodasi yang variabel, antaralain hotel, losmen dan jenis 

penginapan lainnya. 
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3) Kebutuhan akan makan/ minuman. Untuk memenuhi nkebutuhan 

tersebut wisatawan memerlukan jasa pangan yang menyediakan 

pelayanan makan-minum, baik merupakan makanan spesifik daerah 

setempat (local food) maupun makanan ala negara asal wisatawan. 

Sarana yang harus tersedia antaralain bar dan restaurant, rumah makan 

dan lain-lain. 

4) Kebutuhan untuk melihat dan menikamati objek wisata, atraksi wisata 

serta tour tempat-tempat yang menarik. Kunjungan wisatawan di suatu 

daerah terutama adalah karena adanya atraksi wisata yang, menarik, 

disamping rasa ingin tahu (coriouscity). Fasilitas yang diperlukan adalah 

jasa ketikan dan layanan perjalanan, seperti biro perjalanan, guide, dan 

angkutan wisata. 

5) Kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi diwaktu senggang. 

Fasilitas yang mereka perlukan adalah tempat-tempat hiburan, 

amuaementpark, entertainment, tempat golf, kolam renang, dan lain-lain. 

6) Kebutuhan akan barang-barang cindera mata yang spesifik dan khas 

buatan masyarakat setempat, yang dapat dijadikan kenang-kenangan 

perjalanannya atau untuk oleh-oleh. Untuk memenuhi kebutuhan ini 

diperlukan toko-toko cindera mata (souvenir shop) sebagai penyalur 

produk kreasi seni pengrajin setempat. 

7) Kebutuhan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi/ keperluan 

pribadi yang didorong oleh keinginan berbelanja barang-barang yang 

harganya relatif lebih murah dibanding apabila dibeli di negara tempat 

tinggal wisatawan. Fasilitas yang diperlukan adalah tersedianya toko-

toko serba ada atau toko-toko biasa dengan harga bersaing. 

 

Berdasarkan uraian di atas, untuk menyukseskan suatu daerah wisata, 

fasilitas-fasilitas seperti penginapan/ hotel, kantin/ rumah makan, pondok 

sarana buang air (MCK), tempat  ibadah, tempat parkir, wartel, kios 

souvenir, serta fasilitas rekreasi untuk berbagai kegiatan wisatawan harus 

tersedia pada setiap objek wisata. Hal ini dikarenakan wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata pada dasarnya ingin merasakan keindahan dan 

kepuasan dalam melakukan perjalanan pada lokasi objek wisata karena 

mereka berasal dari tempat yang jauh, baik dari dalam maupun luar negeri 

dengan tujuan ingin bersenang-senang, berlibur, dan untuk menambah 

wawasan tentang pariwisata. 
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9. Keadaan Keamanan 

 

Menurut Spillane (1997:72) kebutuhan dasar akan keamanan dan 

perlindungan harus dipertimbangkan dan disediakan supaya calon 

wisatawan merasa aman sebelum dan selama perjalan liburan. Kondisi 

keramah tamahan yang ditujukan oleh masyarakat tertentukan memberikan 

rasa aman tersendiri bagi pengunjung yang akan datang. Menurut Chalik 

(1994:23) wisatawan akan senang berkunjung kesuatu tempat apabila 

merasa aman, tentram, tidak takut, terlindung dan bebas dari: 

a. Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, seperti kecopetan, pemerasan, 

penodongan, penipuan dan lain sebagainya. 

b. Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainya. 

c. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang 

kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, 

alat perlengkapan atau rekreasi olaraga. 

d. Gangguan oleh masyarakat, antara lain berupa pemaksaan pedagang 

asongan tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak 

bersahabat dan lain sebagainya.  

 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keamanan yang dimaksud adalah suatu 

keadaan yang dapat memberikan perasaan aman, tenang, jauh dari tindakan 

kriminal serta nyaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke objek 

wisata tersebut. 
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10. Promosi dan Informasi 

 

Menurut Gamal Suwantoro dalam Herlina Dian Anggraeni (2003:45) 

promosi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan upaya pemasaran. 

Promosi mencakup publicitas informasi-informasi yang disebarluaskan agar 

menarik minat pengunjung. Dari suatu promosi inilah objek wisata akan 

dikenalkan atau dipropagandakan, tentu saja promosi harus didasarkan atas 

rencana tau program yang teratur atau kontinu. Promosi kedalam ditujukan 

kepada masyarakat dalam negeri dengan tujuan menggugah pandangan 

masyarakat agar memiliki kesadaran tentang industri pariwisata sehingga 

pengembangan pariwisata memperoleh dukungannya, sedangkan promosi 

keluar ditujukan pada dunia luar dimana promosi suatu objek wisata benar-

benar mengandung berbagai promosi fasilitas dan atraksi yang unik, 

menarik, dan layak disajikan pada wisatawan. 

 

Sedangkan menurut Salah Wahab (1996:151) promosi yang berdayaguna 

adalah salah satu teknik yang berhasil menerobos selera dan keinginan 

orang-orang, menciptakan citra yang mampu mempengaruhi sejumlah 

orang-orang yang harus berhasil dalam mengkomunikasikan misinya 

melalui saluran yang sangat berpengaruh dan media yang sangat efektif. 

Sebagai upaya mempertahankan,  memacu volume wisatawan serta 

mempertahankan posisi pasar yang diperlukan dari saingan karena 

munculnya negara-negara dan dari daerah-daerah wisata baru maka 

diperlukan suatu teknik promosi pariwisata yang baik, yaitu: 

a. Promosi beranjak dari produksi dan berkaitan dengan upaya memacu 

kemungkinan penjualannya. 
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b. Promosi biasanya dilakukan dengan perantaraan media seperti: iklan, 

publisitas dengan segala macam caranya, hubungan masyarakat. 

c. Promosi sendiri tidak cukup, karena terutama terkait dengan penyebaran 

informasi dan memacu penjualan dengan cara agak terpotong 

d. Promosi tidak mencakup kebijakan secara menyeluruh karena promosi 

tidak dapat dengan sendirinya memberi umpan balik memperbaiki 

produk. 

e. Promosi akan meliputi seluruh kegiatan yang direncanakan, yang 

termasuk didalamnya penyebaran informasi (periklanan, film, brosur, 

buku panduan, poster, dan sebagainya). 

f.   Promosi dilakukan melalui beragam saluran media massa surat kabar, 

bioskop, radio, TV, pengirimna surat dan lain-lain kepada wisatawan real 

maupun yang masih potensial, terutama orang asing. Kegiatan ini 

dimaksudkan mengirim berita dan mempengaruhi calon wisatawan agar 

berminat datng ke suatu daerah tujuan wisata atau supaya memanfaatkan 

jasa tertentu. 

 

Menurut Happy Marpaung (2000:57) sistem informasi pariwista (tourism 

information system) adalah pengembangan pola prosedur untuk 

mengumpulkan dan mendatakan informasi pariwisata berikut 

penyebarluasannya kepada mereka yang membutuhkan informasi ini. 

Sistem informasi pariwisata sangat penting dalam kegiatan pariwisata, 

terutama dalam pemasaran pariwisata. Karena melalui sistem informasi 

pariwisata inilah konsumen dapat mengetahui jenis atraksi dan kegiatan apa 

yang dapat dilakukan ditempat yang akan dikunjunginya sebagai gambaran 

awal bagi mereka untuk menimbulkan motivasi melakukan perjalanan. 

Sementara itu tersedianya informasi juga sangat tergantung pada sumber 

formal dan informal. Sumber formal terdiri dari majalah, brosur dari biro 

perjalanan berpariwisata yang dialami dari daerah/tempat wisata yang telah 

dikunjunginya. Oleh karena itu promosi dan informasi berperan penting 

dalam menarik wisatawan agar dapat berkunjung kesuatu objek wisata. 
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Berdasarkan pendapat di atas, pesan yang disampaikan harus dapat 

menyadarkan dan bisa mempengaruhi. Promosi mencakup publisitas 

informasi-informasi yang disebarluaskan agar menarik minat pengunjung, 

dari sutu promosi inilah objek wisata akan dikenalkan dan dipropagandakan, 

tentu saja promosi ini harus didasarkan atas rencana atau program yang 

teratur dan kontinu. 

 

B. Kerangka Pikir 

Keberadaan objek wisata sangat perlu bagi manusia dalam memperoleh 

semangat, kesenangan, kesegaran pikiran setelah melakukan kegiatan atau 

aktivitas sehari-hari. Pada umumnya wisatawan berkunjung ke objek wisata 

karena daya tarik wisata yang ada di daerah tersebut yang diduga dapat 

memberikan kepuasan tersendiri setelah bekunjung ke suatu objek wisata. 

 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pada umum pengunjung yang datang ke objek wisata Gunung Dempo 

berasal dari berbagai kalangan baik itu pelajar, mahasiswa, maupun 

masyarakat umum. modal utama suatu objek wisata agar dapat menarik 

Persepsi Wisatawan 

 Obyek wisata Gunung Dempo: 

a. Daya Tarik Objek Wisata 

b. Aksesibilitas 

c. Fasilitas 

d. Keamanan 

e. Promosi dan Informasi 
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minat wisatawan berekreasi adalah daya tarik/atraksi wisata yang disediakan 

atau disunguhkan, aksesbilitas menuju objek wisata tersebut, adanya 

fasilitas penunjang, keamanan pada objek wisata serta adanya promosi dan 

informasi tentang objek wisata tersebut.  

 


