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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1. Pariwisata dalam kajian Geografi  

 

Menurut seorang ilmuwan kuno yang bernama “Eratosthenes” Geografi berasal 

dari bahasa Yunani “Geographia” yang terdiri dari dua kata, yaitu geo, yang 

berarti bumi dan graphien, artinya mencitra. Maka pengertian umum Geografi 

adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi.  

 

Selanjutnya R. Bintarto dalam Sumadi (2003: 4) memberikan gambaran dan 

penekanan dalam kajian Geografi yaitu, ilmu pengetahuan yang mencitrakan, 

menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta 

mempelajari corak  yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi 

dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

 

Studi geografi pada dasarnya memiliki 3 pendekatan yang terpadu seperti yang 

dikemukakan R. Bintarto, yaitu: pendekatan keruangan, kelingkungan dan 

kewilayahan (Sumadi, 2003:12). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kewilayahan karena penelitian ini hanya mengkaji titik lokasi 

objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat yang cakupannya adalah 

kewilayahan, dengan pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai 

ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini. 
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Geografi Pariwisata adalah cabang dari pada bidang ilmu geografi yang mengkaji 

berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi karakteristik 

destinasi (objek) wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta aspek lain 

yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah (wilayah). Pariwisata dapat 

dipandang sebagai fenomena geografis. Kegiatan pariwisata akan senantiasa 

terpengaruh atau bahkan tergantung pada ciri khas yang dimiliki oleh daerah 

tujuan wisata, baik mengenai masyarakatnya ataupun daerahnya (Wardiyanta, 

2006: 50) 

 

Suwardjoko P. Warpani, 2007, menjelaskan beberapa istilah yang lebih khusus 

yang menyangkut dunia pariwisata, antara lain: 

1. Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri 

dari dua suku kata yaitu, “pari” yang berarti banyak atau berkeliling, 

sedangkan  “wisata” berarti pergi.  

2. Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi 

sumber daya alam dan tata lingkungan. 

3. Obyek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi dan 

berdaya tarik bagi wisatawan serta ditujukan untuk pembinaan cinta 

alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan. 

4. Kegiatan wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata, 

pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan cinta alam yang dilakukan di 

dalam objek wisata. 

5. Kawasan wisata alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di 

darat maupun perairan, dengan mempunyai fungsi pokok sebagai 

kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistem. 

 

Dalam penelitian ini pariwisata erat kaitannya pada struktur, bentuk, penggunaan 

lahan dan perlindungan bentang alam (landscape). Pariwisata menyebabkan 

berubahnya bentang alam menjadi kawasan budaya dalam bentuk pemanfaatan 

ruang menjadi lokasi-lokasi daerah tujuan wisata.  
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Hal ini mendorong timbulnya berbagai aktivitas yang memberikan dampak yang 

luas baik secara ekonomi, budaya, sosial, maupun alam. Sehingga peran geografi 

sebagai ilmu tata guna lahan dapat memberikan solusi bagaimana ruang dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dengan meminimalkan resiko 

kerusakan. Melihat hubungan (relationship) dan pengaruh (effect) suatu fenomena 

terhadap fenomena lain, menunjukkan bahwa pariwisata sangat relevan menjadi 

kajian geografi. 

 

2.1.2 Objek Wisata Kabupaten Pesisir Barat 

 

Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang 

berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik  

merupakan sumber daya potensial yang akan dikembangkan menjadi objek wisata 

dan merupakan kebutuhan dasar dalam industri kepariwisataan.  

 

Menurut Oka A. Yoeti (1996: 81-83), pengertian objek wisata atau lebih dikenal 

dengan istilah “tourist attractions” yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik 

bagi orang untuk mengunjungi daerah tersebut. Selanjutnya daya tarik wisata atau 

dikenal dengan istilah “attractive spontance” yaitu segala sesuatu yang terdapat 

di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan datang dan 

berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata, diantaranya: 

a. Benda-benda yang tersedia yang terdapat di alam semesta (Natural 

Amenities), diantaranya: 

1) Iklim, misalnya cuaca cerah (clean air), banyak cahaya matahari 

(sunny day), sejuk (mild), kering (dry), panas (hot), hujan (wet), dan 

sebagainya. 

2) Bentuk tanah dan pemandangan (configuration and lanscape), tanah 

yang datar (plains), lembah pegunungan (scentic mountains), danau 

(lake), sungai (river), pantai (beach), air terjun (waterfall), gunung 
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berapi (volcanos), dan pemandangan yang menarik (panoramic 

views). 

3) Hutan belantara (the sylvan element). 

4) Flora dan fauna, seperti tanaman-tanaman yang unik (unicommon 

vegetation), burung-burung (birds), ikan (fish), binatang buas (wid 

life), cagar alam (national park), daerah perburuan (hunting and 

photographic safari), dan sebagainya. 

5) Pusat-pusat kesehatan (halth center) yang termasuk dalam kelompok 

ini, misalnya sumber air mineral (natural spring of mineral water), 

pemandian lumpur (mud baths), sumber air panas (hot spring), 

dimana kesemuanya diharapkan dapat menyembuhkan penyakit. 

b. Hasil ciptaan manusia (man-made supply), berupa benda-benda 

bersejarah, kebudayaan dan keagamaan (historical, cultural, dan 

religious), misalnya: 

1) Monument bersejarah dan sisa peradaban manusia. 

2) Museum, art gallery, perpustakaan, kesenian rakyat, handicraft. 

3) Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, upacara 

perkawinan, khitanan, dan lain-lain. 

4) Rumah-rumah ibadah, meliputi: masjid, gereja, kuil, candi, ataupun 

pura. 

c. Tata cara hidup masyarakat (way of life). Seperti: tarian, sandiwara, 

drama, upacara-upacara keagamaan. 

 

Suwardjoko P. Warpani (2007: 125), menjelaskan daerah tujuan wisata sebagai 

destinasi wisata. Kemudian mengklasifikasikan destinasi wisata menjadi beberapa 

rumpun daya tarik, yaitu: Desa Wisata, Kawasan atau Resort Wisata, Kota Wisata, 

dan Taman Nasional. 

 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bertekad untuk menjadikan Krui sebagai kota 

bahari. Laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat asli Pesisir Barat, dimana 

laut ini menjadi sumber kehidupan sehari-hari masyarakat Pesisir Barat. Jika kita 

melihat Kota Krui maka pantaslah Kota Krui tersebut sebagai “venesia van 

sumatera”. 
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Tentunya akan menjadi icon tersendiri bagi pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

Selain itu terdapat lapangan terbang yang baru diresmikan terletak di Pekon Serai, 

Kecamatan Pesisir Tengah, akan menjadi simpul transportasi wisatawan 

mancanegara. Berikut 4 daerah tujuan wisata yang telah dikembangkan oleh 

Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Pesisir Barat 

No Nama Daerah Tujuan Wisata Alamat 

1. Kawasan Konservasi Laut Daerah 

Pesisir Barat 

Pekon Muara Tembulih, Kecamatan 

Ngambur 

2. Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan  

Sukaraja Atas, gerbang masuk kawasan 

Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan 

Bengkunat Belimbing 

3. Kawasan Wisata Bahari  

Tanjung Setia  

Pekon Tanjung Setia, Kecamatan 

Pesisir Selatan 

4. Kawasan Wisata Bahari  

Labuhan Jukung 

Pekon Kampung Jawa, Kecamatan 

Pesisir Tengah 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat 2014 

 

 

 

2.1.3 Pemetaan  

 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam 

selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensi. Melalui sebuah peta 

kita akan mudah dalam melakukan pengamatan terhadap permukaan bumi yang 

luas, terutama dalam hal waktu dan biaya (Dedy Miswar, 2012: 2). 
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Peta yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta tematik. Peta Tematik 

merupakan peta yang hanya menyajikan data-data atau informasi dari suatu 

konsep/tema yang tertentu saja, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif 

dalam hubungannya dengan detail topografi yang spesifik, terutama yang sesuai 

dengan tema peta tersebut. 

 

Alat bantu yang digunakan dalam pemetaan ini menggunakan GPS untuk 

menentukan titik sebaran objek pada saat dilakukan observasi di lapangan. Global 

Positioning System (GPS) merupakan sistem penentuan koordinat dan radio 

navigasi yang berbasis satelit. Sistem ini memungkinkan kita untuk mengetahui 

posisi geografis yaitu berupa lintang, bujur, dan ketinggian di atas permukaan laut 

(Abidin, 2002: 4).  

 

Titik sebaran objek yang telah tersimpan di dalam GPS digunakan sebagai dasar 

pembuatan peta persebaran objek wisata alam. Sistem pengolahan data spasial 

dapat dilanjutkan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) 

dengan menggunakan sistem ini maka pengolahan data akan lebih cepat dan 

akurat (wikipedia, 2014). 

 

2.1.4 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan ilmu pengetahuan yang berbasis 

pada perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memberikan bentuk digital 

dan analisisa terhadap permukaan geografi bumi sehingga membentuk suatu 

informasi keruangan yang tepat dan akurat (Agus suryantoro, 2013: 2). 
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Menurut Bernhardsen dalam Rosana (2003: 67), mendefinisikan:Sistem Informasi 

Geografi adalah sistem komputer yang digunakan untuk akuisisi (perolehan) dan 

verifikasi, kompilasi, penyimpanan, perubahan (updating) manajemen dan 

pertukaran, manipulasi, pemanggilan dan presentasi, serta analisis data geografis. 

 

Pendapat yang lain tentang SIG adalah sistem informasi yang mendasarkan pada 

kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memberi dan mengambil 

kembali, memanipulasi dan menganalisis data (Stanley Aronoff dalam Eddy 

Prahasta, 2009: 116).  

 

Dari beberapa pengertian diatas mengenai Sistem Informasi Geografi (SIG) atau 

Geographic Information System (GIS) dapat ditarik kesimpulan bahwa  SIG 

digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat terhadap data penelitian 

ini. Data yang besar, diolah lebih cepat, efisien dan dapat ditayangkan kembali 

karena data tersimpan dalam bentuk digital.  

 

Data yang digunakan dalam SIG merupakan data spasial. Data merupakan raw 

material untuk suatu informasi yang memiliki referensi ruang kebumian 

(georeference). Sedangkan Informasi adalah data yang telah diproses menjadi 

bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang 

bermanfaat (Listumbinang Halengkara: 5).  
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Selanjutnya SIG terdapat beberapa model data , yaitu : 

1) STRUKTUR DATA  

Berdasarkan struktur/modelnya, data SIG dapat dibagi menjadi 2 

macam: 

a. Data Raster 

Menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial menggunakan 

struktur matriks piksel-piksel yang membentuk grid. 

b. Data Vektor 

Menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial menggunakan 

titik , garis, dan area (polygon), dimana bentuk dasar representasi 

didefinisikan oleh koordinat kartesian 2 dimensi (x,y) (Listumbinang 

Halengkara: 13). 

 

2) KOMPONEN DATA 

Data spasial/SIG merupakan data yang unik, dimana selalu memiliki 2 

komponen, yaitu: 

a. Data Grafis atau Geometri 

Menggambarkan kenampakan permukaan bumi (titik, garis, area, piksel, 

grid) yang berkoordinat. 

b. Data Atribut 

Tabel yang menggambarkan karakteristik, kualitas, atau hubungan 

kenampakan pada peta (data grafis). 

 

3) BENTUK/TIPE DATA SPASIAL 

Bentuk data spasial itu sendiri terdiri dari 3 elemen (untuk keperluan 

peta) yaitu : 

a. Titik (dimensi nol [point]) menerangkan lokasi atau tempat sesuatu 

berada atau terjadi, misal lokasi rumah yang digambarkan dengan titik di 

tepi jalan. 

b. Garis (satu dimensi [line atau polyline]) menerangkan obyek di muka 

bumi yang memanjang baik nyata maupun tidak, misal jalan, sungai, dan 

yang tidak nyata seperti batas administrasi.  

c. Area disebut juga polygon (dua dimensi [area]) menerangkan obyek 

yang berupa luasan dan mempunyai batas, seperti pulau, kabupaten, 

desa, sawah, hutan, dan sebagainya (Eddy Prahasta, 2009: 194-197).  

 

Dalam Sistem Informasi Geografi (SIG) terdapat beberapa sub-sistem yang saling 

berkaitan (Eddy Prahasta, 2009: 118), yaitu: 

a) Data Input: Sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, 

mempersiapkan dan menyimpan data spasial dan atributnya dari 

berbagai sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggung jawab 

mengonvensikan atau mentranspormasikan format-format data aslinya 

ke dalam format (native) yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang 

bersangkutan. 
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b) Data Output: Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau 

menghasilkan keluaran (termasuk mengekspornya ke format yang 

dikehendaki) seluruah atau sebagian basis data (spasial) baik dalam 

bentuk softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, grafik, report, 

peta dan lain sebagainya. 

c) Data Management: Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial 

maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data 

sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau retrieve (di-load 

ke memori), di-update dan di-edit. 

d) Data Manipulation dan Analysis: Sub-sistem ini menentukan 

informasi-informasi yang dapaat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sub-

sistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-

fungsi dan operator matematis dan logika) dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

Beberapa contoh aplikasi-aplikasi pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (Eddy 

Prahasta, 2009: 3-6) diantaranya: 

 Aplikasi di bidang pendidikan yaitu, penentuan kesesuaian lokasi 

pendidikan, sistem informasi pendidikan/akademis dan sebagai alat 

bantu pemahaman dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografi 

untuk siswa.  

 Aplikasi SIG di bidang pariwisata yaitu dalam inventarisasi daerah 

pariwisata dan analisis potensi daerah unggulan untuk pariwisata. 

 Aplikasi SIG di bidang sumber daya alam yaitu dalam inventarisasi, 

manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam, dan 

sebagainya. 

 Aplikasi SIG di bidang perencanaan yaitu dalam perencanaan pemukiman 

transmigrasi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, 

perencanaan lokasi dan relokasi industri, pasar, pemukiman, dan 

sebagainya. 

 Aplikasi SIG di bidang kependudukan atau demografi yaitu dalam 

penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan/sensus, dan 

sosek (sosial dan ekonomi) sistem informasi untuk kepentingan pemilihan 

umum dan sebagainya. 
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2.1.5 Kegunaan Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam Pemetaan Objek 

Wisata Alam 

 

Sistem Informasi Geografi (SIG) memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat 

baik dalam memvisualkan data spasial berikut atribut-atributnya sehingga banyak 

orang yang mengaplikasikan Sistem Informasi Geografi (SIG) diberbagai disiplin 

ilmu misalnya di bidang pendidikan, pariwisata, sumber daya alam, perencanaan 

dan kependudukan.  

Dalam penelitian ini pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) di bidang 

pariwisata berguna sebagai inventarisasi daerah pariwisata dan deskripsi potensi 

daerah unggulan untuk pariwisata. Dengan demikian faktor-faktor lingkungan 

pariwisata yang mempengaruhi distribusi, dan kekayaan potensi wisata dapat 

diperoleh secara berkala, cepat dan dengan cakupan daerah yang luas. 

 

2.2 Kerangka Pikir 

 

Sebaran objek-objek wisata alam perlu disajikan dalam bentuk peta. Peta sebaran 

objek-objek wisata alam ini memiliki arti yang penting, karena melalui peta 

keberadaan setiap objek wisata alam dapat diketahui tanpa langsung datang ke 

wilayah tersebut.  

 

Penyajian peta tematik berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) guna 

mendukung pengembangan inventaris daerah pariwisata dan analisis potensi 

daerah unggulan pariwisata, dari data kepariwisataan akan dapat lebih maksimal 

dibandingkan penyajian data secara konvensional.  
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Setelah peta dibuat maka dilakukan deskripsi dan analisis persebaran area melalui 

hasil peta yang telah dibuat. Keberadaan setiap objek wisata alam yang terdapat di 

suatu wilayah tidak tersaji dalam satu tampilan informasi, tetapi harus dikunjungi 

terlebih dahulu oleh wisatawan. Sehingga menyulitkan bila tidak memiliki 

gambaran tentang jarak dan arah objek wisata di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. 

Karena keterbatasan tersebut maka penelitian ini akan memberikan gambaran 

sebaran dan berbagai jenis objek wisata dalam konsep pemetaan digital dengan 

judul “Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


