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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Promosi 

1. Strategi 

Strategi adalah konsep yang mengacu pada suatu jaringan yangkompleks 

dari pemikiran, ide-ide, pengertian yang mendalam, pengalaman,sasaran, 

keahlian, memori, persepsi, dan harapan yang membimbing untuk menyusun 

suatu kerangka pemikiran umum agar kita dapat memutuskan tindakan-tindakan 

yang spesifik bagi tercapainya tujuan. Keberadaan strategi tidak terlepas dari 

tujuan yang dicapai.  

Hal ini ditunjukkan oleh suatu jaringan kerja yang membimbing tindakan 

yang akan dilakukan dan pada saat yang sama, strategi akan mempengaruhi 

tindakan tersebut. Ini berarti bahwa prasyarat yang diperlukan untuk 

merumuskanstrategi adalah meningkatkan pemahaman tentang tujuan. Artinya 

setelahkita bersama-sama memahami hakikat dan makna suatu tujuan, maka 

kitamenentukan strategi untuk mencapai tujuan. Tanpa tujuan, maka tindakan 

yang dibuat semata-mata sekadar suatu taktik yang dapat meningkat cepatnamun 

sebaliknya dapat merosot ke dalam satu masalah lain (Liliweri, 2011:239). 

Strategi merupakan simpulan taktik dalam keperluan bagaimana tujuan 

yang di inginkan dapat diperoleh atau didapat. Oleh sebab itu, strategi biasanya 

terdiri atas dua atau lebih taktik dengan anggapan yang satu lebih bagus dari yang 

lain. Dengan demikian strategi merupakan kumpulan taktik dengan maksud 

mencapai tujuan dan sasaran dari perusahaan, institusi atau badan. Bila strateginya 
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sudah benar, maka pertempuran sudah separuh dimenangkan. Sebaliknya, bila 

pelaksanaan kurang baik, pertempurannya lebih dari separuh dinyatakan kalah, 

seperti menurut Sun Tzu dalam The ArtWar. Guna memudahkan pengertian 

strategi dalam pemasaran, maka parapelaku pasar harus mengartikan strategi 

minimal sebagai sebuah gambaran besar, pandangan jarak  jauh (jangka panjang), 

cara mencapai tujuan, ringkasan taktik, pedoman taktik, platfrom dan lain-lain 

(Prisgunanto, 2006:87). 

2. Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. 

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen 

dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya (Lupiyoadi dan Hamdani, 2011:120). 

Menurut Indriyo Gitosudarmo (2008: 285) promosi adalah “ kegiatan yang 

ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka 

menjadi senang lalu membeli produk tersebut”. 

Menurut (PhilipKotler, 2008) "Promotion encompasses all the tools in the 

marketing mix whose mayor is persuasive communication". Dari kutipan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa promosi adalah agen pemasaran perusahaan untuk 

menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain yang tertarik pada suatu 

transaksi atau pertukaran barang atau jasa yang dipasarkan. Macam media komunkasi di 
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Indonesia seperti : Surat kabar, Televisi, Radio, Majalah, Buletin, Brosur, Telepon dan 

Internet.  

Kegiatan promosi ini harus dapat dilakukan sejalan dengan rencana 

pemasaran serta diarahkan dan dikendalikan dengan baik sehingga promosi 

tersebut benar-benar dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam upaya 

meningkatkan volume penjualan. Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa 

Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian 

tersebut jika dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk 

meningkatkan omzet penjualan. 

Pemasaran  pariwisata  berbeda  dengan  pemasaran  industri manufaktur 

karena ciri khusus pariwisata. Berdasarkan sejarahnya, pemasaran pariwisata di 

orientasikan pada produk. Fokus usaha pemasaran adalah menyediakan pantai 

terbaik, kamar terbaik dan sebagainya, dan mengasumsikan bahwa, karena hal-hal 

terbaik ini, wisatawan akan secara otomatis mengunjungi tempat-tempat terbaik  

tersebut. Akan tetapi bila persediaan (tempat tujuan wisata, penerbangan, hotel) 

lebih besar dari permintaan, fokusnya cenderung untuk berpindah pada orientasi 

penjualan dimana penekanannya pada bagaimana meyakinkan wisatawan untuk 

mengunjungi tempat tujuan wisata tertentu. 

Selain untuk melakukan promosi, ihak Dinas Pariwisata harus lebih pintar 

dalam mengatur biaya promosi. Karena biaya promosi merupakan alat utama 

perencanaan keuangan suatu perusahaan yang memberikan arahan serta target 

yang hendak dicapai dalam kegiatan perusahaan. 
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Berikut merupakan biaya promosi yang telah dikeluarkan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak dalam melakukan promosi dalam tiga tahun terakhir. 

Tabel  2.1 

Data Biaya Promosi 

No. Tahun Biaya Promosi Rp) 

1. 2015 5.973.572.500 

2. 2016 9.125.258.175 

3. 2017 15.909.429.963 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2017 

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat dalam melakukan kegiatan promosi 

membutuhkan biaya cukup besar. Biaya promosi setiap tahunnya terus meningkat 

sesuai keperluan serta kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Pariwisata. 

Pada tahun 2016 biaya promosi terjadi peningkatan sekitar 52% dari tahun 

sebelumnya. Begitu pula pada tahun 2017 penambahan biaya promosi terjadi 

peningkatan sekitar 74% dibanding tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya 

kegiatan yang diselenggarakan seperti Event-event tahunan antara lain yaitu Tour 

The Siak, Festival Siak Bermadah, Asean BMX dan Event tahunan lainnya yang 

memakan anggaran yang cukup besar untuk menyukseskan sehingga 

membutuhkan promosi yang lebih kiat lagi dan kreatif agar lebih menarik calon 

wisatawan. 
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3. Mengembangkan Rencana Promosi 

Promosi terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan. Ada beberapa langkah pengembangan sebuah rencana promosi. 

Langkah tersebut adalah : 

a. Memilih pemirsa (pendengar atau pembaca) yang dituju. 

Pemasaran pariwisata secara meluas melibatkan juga perantara atau 

perusahaan perantara yang beroperasi dalam saluran distribusi antara 

penghasil dan wisatawan. Kampanye promosi seringkali perlu ditujukan 

baik bagi wisatawan maupun bagi satu atau  banyak perantara yang 

terlihat.   

b. Menentukan Tujuan 

Setiap promosi yang dijalankan tentu memiliki berbagai tujuan yang 

khusus dilakukan untuk menarik konsumen. Tujuan utama Promosi 

menurut Fandy  Tjiptono  (1998:  221)  yaitu :  

1) Menginformasikan  produk  yang  dihasilkan.  

2) Membujuk pelanggan sasaran.  

3) Mengingatkan para pembeli. 

Pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan strategi promosi adalah 

untuk memberitahu atau menginformasikan, membujuk dan mengingatkan 

pembeli. Oleh karena itu, promosi yang di lakukan oleh lembaga atau perusahaan 

dapat di arahkan untuk mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap pembeli 

agar bersedia membeli.Perusahaan juga dapat mengadakan promosi lanjutan 



 17 

untuk meningkatkan pembeli tentang pengalamannya yang baik sehingga dapat 

membantu dalam mengkonfirmasikan keputusannya 

c. Mengembangkan Pesan yang Cocok 

Faktor yang rumit muncul bila kita pertimbangkan bagaimana kita 

diterima atau dirasakan oleh pasar berdasarkan faktor-faktor yang 

dianggap penting oleh pasar.Sebagai contoh, orang-orang yang ramah dan 

bersahabat adalah penting bagi wisatawan, mereka berpikir kita 

mempunyai orang-orang yang ramah dan bersahabat dibandingkan dengan 

pesaing. 

d. Memilih Media Promosi Campuran 

Banyak metode dapat digunakan agar pesan kita sampai. Metode yang 

paling banyak digunakan dalam dunia pariwisata adalah mengiklankan-

konsumen dan produsennya, menjual secara personal, publisitas atau 

humas, dan  bahan-bahan  promosi  lainnya,  seperti  poster  dan  pajangan  

di  etalase kantor.  

Komponen promosi wisata yang digunakan oleh Instansi Pemerintah 

Dinas PariwisataKabupatenSiak semua unsurnya selalu terintegrasi kedalam 

kampanye komunikasi yangspesifik.Masing-masing komponen itu mempunyai 

keunggulan dan kelemahan dalam artian biaya, ketepatan dan kemampuan 

menyampaikanpesan. 

e. Menentukan Anggaran 

Pada tahapan rencana promosi adalah tepat sekali menentukan anggaran. 

Tujuan telah ditentukan, tema promosi ditetapkan dan media promosi telah 
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dipilih. Berdasarkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana itu semua 

dilakukan, jumlah uang yang dibutuhkan dapat ditemukan. 

f. Sasaran Promosi  

Sasaran merupakan orang-orang atau kelompok yang menjadi target 

komunikasi oleh suatu organisasi karena pihak tersebut di anggap 

memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut Onong Uchjana Effendy (1992: 10) menyebutkan bahwa sasaran 

promosi meliputi dua hal yaitu: 

1) Publik intern 

Semua orang yang bekerja pada organisasi, beberapa di antaranya 

adalah pegawai dari tingkatan paling atas sampai tingkat terendah, para 

pemegang saham dan serikat kerja. 

2) Publik ekstern 

Orang-orang di luar organisasi yang ada kaitannya dengan kegiatan 

organisasi. 

Menurut pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa sasaran promosi yaitu 

terdiri dari publik intern dan public ekstern. Sasaran adalah target kegiatan 

komunikasi timbal balik dengan penjual sehingga promosi harus di lakukan 

dengan baik terhadap sasaran promosi agar mereka merasa yakin akan produk 

yang di tawarkan tersebut. 
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1. Media Promosi (Promotion Mix) 

Berkaitan dengan promosi maka akan berkaitan dengan berbagai kegiatan 

dan model yang memiliki berbagai unsur yang dapat di kombinasikan, kondisi ini 

di namakan media promosi (promotional mix). Menurut Basu Swastha dan Irawan 

(1983: 349) memberikan definisi Promotional mix adalah kombinasi strategi yang 

paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling dan alat promosi 

yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan. 

Adapun Promotion Mix menurut Plilip Kotler adalah sebagai berikut : 

1) Periklanan (Advertising). 

Periklanan adalah semua bentuk penyajian nonpersonal, promosi ide-

ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang 

dibayar. 

2) Promosi Penjualan (Sales Promotion) . 

Promosi penjualan adalah variasi insentif jangka pendek untuk 

merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. 

3) Penjualan Perseorangan (Personal Selling). 

Penjualan pribadi atau tatap muka adalah penyajian lisan dalam suatu 

pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan 

tujuan untuk melakukan penjualan. 

4) Hubungan masyarakat (Public Relation). 
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Hubungan masyarakat adalah suatu usaha (variasi) dari rancangan 

program guna memperbaiki, mempertahankan, atau melindungi 

perusahaan atau citra produk. 

B. Manajemen Strategi 

1. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi dapat di definisikan sebagai sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi 

mencapai tujuannya. Sebagaimana di isyaratkan oleh definisi ini, manajemen 

stategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, 

keuangan/akutansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta system 

informasi computer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Tujuan 

manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai 

peluang baru dan berbeda untuk esok. (Fred R. David, 2010 :l 5)  

Jadi Manajemen strategis berkaitan dengan proses menghasilkan suatu 

rencana-rencana dan kebijakan strategik sebagai perwujudan dari strategi terapan 

yang berfungsi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang maupun 

pendek. Sebagaimana proses perencanaan yang benar yaitu dengan tahap 

Formulasi, Implementasi dan Evaluasi berkala dapat dijadikan alat improvisasi 

bagi kinerja, pencapaian dan keunggulan bersaing perusahaan. Sehingga 

manajemen strategis merupakan proses yang sangat penting bagi perusahaan 

dalam menciptakan strategi yang tepat guna dan memiliki daya ungkit bagi 

pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal. 
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Dalam perencanaan strategis terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat 

dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan 

strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi. 

2. Aspek-aspek Manajemen Strategi 

Menurut (Sukanto Reksohadiprodjo2003 : 55-56), aspek-aspek 

manajemen strategi antara lain pengungkapan visi dan misi badan usaha, 

penentuan tujuan-tujuan, menciptakan strategi, mengimplementasikan dan 

melaksanakan strategi, serta menilai kinerja dan melaksanakan penyesuaian-

penyesuaian serta tindakan korektif. 

Menurut Ramlan dalam bukunya Sukanto Reksohadi prodjo, aspek 

manajemen strategi terdiri dari : 

a. Menentukan misi organisasi. Menjelaskan kegunaan  dan  alasan  mengapa 

suatu organisasi ada. Ciri pokok produk yang ditawarkan, yang digunakan, 

konsumen yang dituju, karakter pasar, komitmen terhadap karyawan, 

filosofi  diri  serta  citra  perusahaan  yang diharapkan masyarakat.  

b. Menentukan tujuan organisasi. Apa yang hendak dicapai oleh organisasi. 

Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 

c. Menentukan strategi Intent (visi) 

1) Strech : menciptakan aspirasi dan ambisi yang dalam keadaan normal 

tidak mungkin. 

2) Foresight : prediksi masa depan dengan mempertimbangkan 

kecendrungan teknologi, perilaku konsumen, lingkungan dan 

sebagainya. 
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3) Leverage : bagaimana menciptakan pengaruh yang lebih besar dengan 

sumber daya yang dimiliki saat ini. 

3. Proses Manajemen Strategi 

Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, proses 

manajemen strategi dapat dibagi dua secara garis besar, yaitu perencanaan 

strategis (strategic planning) dan implementasi strategi (strategic 

implementation). Sedikit berbeda menurut Suwarsono Muhammad, bahwa 

manajemen strategi, secara metodologis terdiri dari tiga proses utama yang saling 

kait mengait dan tidak terputus, yakni proses perumusan (formulasi), proses 

implementasi (eksekusi) dan proses pengawasan (pengendalian) 

strategi.(Suwarsono  Muhammad, 2004 : 6). 

Selanjutnya menurut Hunger dan Wheelen, Fred R. David, Arvind Platak  

dalam bukunya Husein Umar, proses manajemen strategi terdiri dari beberapa 

bagian, yaitu: misi, tujuan organisasi, strategi organisasi, lingkungan, strategi 

dankebijakan fungsional, program, anggaran, dan prosedur kerja, evaluasi dan 

pengendalian. 

C. Manajemen Sumber Daya manusia 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Drs. Malayu SP Hasibuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efesien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Sedangkan menurut Michel J. Jucius Manajemen Personalia adalah Lapangan 

manajemen yang yang bertalian dengan perencanaan, pengorganisasian dan 
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pengendalian bermacam-macam fungsi pengadaan, pengembangan, pemeliharaan 

dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa. (Khairunsyah Purba, 2008 : 8) 

Menurut Veithzal Rivai dalam buku (Suwatno & Donni J.P, 2014 : 29) 

Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang 

meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun 

kepegawaian. Karena SDM merupakan dianggap semakin penting perannya 

dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil 

penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang 

disebut MSDM.  

Manajemen Sumber daya Manusia yang disingkat MSDM adalah Suatu 

Ilmu atau cara bagaimana mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu 

dapat digunakan secara maksimal sehinngga tujuan (goal) dapat tercapai secara 

maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah 

manusia,, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian 

MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dll. 

2. Komponen Manajemen Sumber Daya Manusia  

a. Pengusaha 

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk 

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan tergantung pada laba 

yang dicapai perusahaan tersebut. 

b. Karyawan 
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Karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapatkan 

kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Mereka wajib 

dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak 

mendapatkan kompensasi sesuai dengan perjanjian.Posisi Karyawan 

dalam suatu perusahaan dibedakan atas karyawan operasional dan 

karyawan manajerial (pimpinan). 

1) Karyawan Operasional : Setiap orang yang secara langsung harus 

mengerjakan sendiri pekerjaannya dengan perintah atasannya. 

2) Karyawan manajerial : Setiap orang yang berhak memerintah 

bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dan 

dikerjakan sesuai dengan perintah.  

3. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

MSDM mengatur dan menetapkan dan menetapkan program kepegawaian 

yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job describtion, job 

specikation, job requiretmant dan job evaluation. 

b. Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan berdasrkan 

asas the right man in the right place and the right man in the right job. 

c. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan 

pemberhentian. 

d. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada 

masa yang akan datang. 
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e. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan. Dll 

Peranan MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi 

untuk memimpin unsure manusia ini sangat sulit dan rumit. Tenaga kerja manusia 

selain mampu, cakap dan terampil juga tidak kalah pentingnya kemauan dan 

kesungguhan mereka untuk bekerja efektif dan efesien. Kemampuan dan 

kecakapan kurang berarti jika tidak di ikuti moral kerja dan kedisiplinan karyawan 

dalam mewujudkan tujuan. 

4. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan utama dari manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk 

meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi 

dalam rangka tercapainya produktivitas organisasi yang bersangkutan. Tujuan ini 

dapat di jabarkan ke dalam 4 tujuan yaitu : 

a. Tujuan Masyarakat  

Untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal kebutuhan dan tantangan-

tatangan yang timbul dari masyarakat. Suatu organisasi yang berada 

ditengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat bagi 

masyarakat. Oleh sebab itu suatu organisasi mempunyai tanggung ajwab 

dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak 

negatif terhadap masyarakat. 

b. Tujuan Organisasi 

Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada, perlu 

memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara 

keseluruhan. MSDM bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, 
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melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu 

tujuan  organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu suatu unit atau 

bagian manajemen sumber daya di suatu organisasi di adakan  untuk 

melayani bagian-bagian organisasi tersebut. 

c. Tujuan fungsi 

Untuk memlihara kontribusi bagian-bagian lain agar mereka 

melaksanakan tugasnya secara optimal, dengan kata lain setiap SDM atau 

karyawan dalam organisasi itu menjalankan fungsinya dengan baik. 

d. Tujuan personel 

Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan-tujuan 

pribadinya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan-tujuan 

pribadi karyawan seharusnya dipenuhi dan ini sudah merupakan motivasi 

dan pemeliharaan terhadap karyawan itu. 

D. Objek Wisata 

1. Pengertian Objek Wisata 

 Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada didaerah tujuan wisata yang 

merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat 

tersebut. Dikatakan obyek wisata bukan hanya ciptaan Tuhan tetapi juga 

merupakan buatan manusia, sehingga suatu obyek wisata dapat mengupayakan 

sendiri daya tariknya, disiapkan dan dirancang dari awal dengan mengetahui 

alasan-alasan orang melakukan wisata, sehingga daya tarik tersebut memang di 

minati oleh wisatawan. (Marlina,2013) 
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Wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek 

dan daya tarik. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 

Pada garis besarnya, objek wisata berwujud objek atau barang-barang mati baik 

yang diciptakan oleh manusia sebagai hasil seni dan budaya ataupun yang berupa 

gejala-gejala alam yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh para 

wisatawan. 

2. Potensi Objek Wisata 

Menurut Damardjati dalam Dewi (2004: 11), potensi dapat diartikan: 

Segala hal dan keadaan, baik yang nyata dan dapat diraba, maupun yang tidak 

teraba, yang digarap, diatur, dan disediakan sedemikian rupa sehingga dapat 

bermanfaat atau dimanfaatkan atau diwujudkan sebagai kemampuan. 

Uraian diatas dapat dijabarkan bahwa potensi objek wisata terjadi karena 

suatu proses, dapat disebabkan oleh proses alam maupun karena disebabkan oleh 

proses budidaya manusia yang selanjutnya dapat di gunakan sebagai suatu 

kemampuan untuk meraih sesuatu. Potensi alam yang dimiliki oleh suatu objek 

wisata merupakan kekuatan yang paling besar untuk menarik pengunjung. Untuk 

menetapkan apakah potensi tersebut mempunyai potensi wisata yang dapat 

menarik pengunjung, maka perlu dilakukan penilaian berdasarkan variabel-

variabel yang telah ditentukan.  
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E. Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

 Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi agar 

memperoleh kesenangan. Kebutuhan manusia banyak macam dan ragamnya. 

Perjalanan wisata salah satu untuk memuaskan kebutuhan itu. Istilah pariwisata 

berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu 

perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena 

suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang mengahasilkan upah. 

Dengan demikian dapat di katakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu 

perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain 

untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. 

Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk 

kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya. (Gamal 

Suswantoro, 2001: 3). 

Pariwisata atau Turisme merupakan Kegiatan perjalanan seseorang atau 

segerombolan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat di kota lain atau 

negara lain dalam jangka waktu tertentu. ( Tuhu. N, 2008: 1 ) 

Sesuai pendapat Melntosh & Gopta dalam Pendit (2006: 34) bahwa 

pariwisata adalah “Gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interakasi 

wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan ruamh serta masyarakat tuan rumah dalam 

proses memerintah dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung 

lainnya”. 
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Pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara 

dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya serta segala 

sesuatu yang berhubungan denganwisata, termasuk pengusahaan objek dan daya 

tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan di bidang tersebut. Menurut 

Cahyadi & Gunawijaya (2009: 7), industri pariwisata terbentuk dari 7 unsur, yaitu 

informasi wisata, biro perjalanan, transportasi, aksesibilitas, destinasi wisata, 

atraksi wisata, dan unsur penunjang (seperti pendidikan pariwisata maupun 

pemasaran).  

2. Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan Pariwisata harus merupakan pengembangan yang 

berencana secara menyeluruh, sehingga dapat di manfaatkan oleh masyarakat baik 

dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Pengembangan pariwisata harus di 

laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menarik jumlah wisatawan yang 

semakin banyak secara terus menerus sehingga akan merupakan aset penting 

dalam pembangunan, baik bagi negara dan bagi kabupaten siak khususnya yang 

bertujuan memajukan perekonomian rakyat. 

Menurut Suswantoro (2004:19) unsur pokok yang mendapat perhatian 

guna menunjang pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata yang 

menyangkut perencanaa, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya 

meliputi 5 unsur yaiu : Objek wisata dan daya tarik wisata, Prasarana wisata, 

Sarana wisata, Tata laksana/infrastruktur dan Masyarakat/lingkungan. 

Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, 

menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. 
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Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan 

usaha-usaha yang padat karya, yang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja 

dibandingan dengan usaha lain. 

Dampak positif yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas 

pengembangan pariwisata yaitu berupa pajak daerah maupun bukan pajak lainnya. 

Sektor pariwisata memberikan konstribusi kepada daerah melalui pajak daerah, 

laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah berupa 

pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata 

memberikan konstribusi berupa pajak hotel dan restaurant, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak minuman beralkohol, serta pajak manfaat air bawah tanah. 

Belanja wisatawan didaerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan 

pendapatan pemerataan bagi masyarakat setempat secara langsung maupun tidak 

langsung melalui dampak beragenda. Dimana daerah pariwisata dapat menambah 

pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, 

pramuwisata dan barang-barang souvenir. Dengan demikian, pariwisata harus 

dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut. 

3. Sarana dan Parasarana Pariwisata 

a. Sarana Pariwisata, Kita menegenal ada tiga macam sarana pariwisata satu 

dengan yang lainnya saling melengkapi. Dalam hubungan usaha setiap 

negara untuk membuat wisatawan lebih banyak datang, lebih banyak 

tinggal, lebih banyak mengeluarkan uangnya ditempat yang dikunjunginya, 

maka ketiga sarana ini sangat memegang peranan penting. Ketiga sarana 

yang dimaksud adalah: 
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1) Sarana Pokok fungsinya adalah menyediakan fasilitas pokok yang dapat 

memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Sarana semacam ini 

harus diadakan, pembangunannya harus diarahkan, apalagi dalam rangka 

hendak menarik lebih banyak wisatawan. Seperti tempat parkir, mushola, 

MCK dan Warung makan. 

2) Sarana Pelengkap fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama 

tinggal ditempat atau didaerah yang dikunjunginya. Seperti fasilitas 

untuk berolahraga, baik dimusim dingin maupun musim panas seperti : 

Wartel, Penginapan dan Bangunan untuk menikmati objek atau shelter. 

Jadi harus ada sesuatu yang dapat dilakukan di tempat yang dikunjungi, 

sehingga tidak ada perihal yang membuat wisatawan cepat bosan di 

tempat tersebut. 

3) Sarana Penunjang adalah fasilitas yang diperlukan wisatawan, agar 

wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya ditempat yang 

dikunjunginya tersebut. Seperti restoran, art shop, pasar seni, tempat 

hiburan dan rekrasi.  

b. Prasarana Pariwisata, yang dimaksud dengan prasarana (infrastructure) 

adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat 

berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi fungsinya untuk melengkapi 

sarana pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana 

mestinya.  

Macam-macam Prasarana Pariwisata Antara Lain : 
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1) Prasarana perhubungan seperti : jaringan jalan raya dan jaringan rel 

kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan 

stasiun kereta api. 

2) Instalasi tenaga listrik dan instalasi penjernih air. 

3) Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan dan 

perkebunan. 

4) Sistem telekomunikasi seperti : telepon,internet, pos, televisi dan radio. 

5) Pelayanan kesehatan, keamanan dan prasarna ekonomi. 

F. Pandangan Islam Terhadap Pariwisata 

Di dalam Al-Quran diperoleh banyak isyarat untuk melakukan aktivitas 

pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan 

pendapatan individu, masyarakat dan income bagi negara. Bahkan ada beberapa 

daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor 

pariwisata yang dapat menghasilkan income yang banyak. Misalnya daerah yang 

memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan 

prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya, 

maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan. 

Firman Allah  dalam surah Al-“Ankabut ayat 19-20 yang berbunyi : 

ِسيٌٌ﴿91﴾ ىٌاللَّوٌٌَِي َل كٌٌََع ِل ٌذََٰ نٌَّ ۚ   ِإ هٌُ يُد ِع بخِدئٌٌُاللَّوٌٌُاْلخَلخقٌٌَُثٌَُّي  ُ يخفٌٌَي اٌَك َروخ  َ َوَلٌخٌي  َأ

ةٌٌَ َأ نخِشئٌٌُالنَّشخ  ُ ۚ   ُثٌَّاللَّوٌٌُي َلخقٌَ أٌٌَاْلخ َد يخفٌٌََب ُرواٌَك انخُظ َرخضٌٌَِف ُيواٌِفٌٌاْلخ ٌِس لٌخ ُق

دٌٌِيرٌٌٌ﴿02﴾ ءٌٌٍَق ٌَشيخ ٌُكلٌ  ىٌَٰ َل ٌاللَّوٌٌََع نٌَّ ۚ   ِإ رٌٌَةٌَ ِخ  اْلخ
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Terjemahannya : 

 Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 

(manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (19) Katakanlah : 

"Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan 

(manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. 

Sesungguhnya  Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (20). 

 Di dalam surat Al-„Ankabut ayat 19-20 menegaskan bahwa manusia perlu 

mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan 

sejarah dan kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia 

bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di 

dunia akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah sebagai hakim 

yang Maha Adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Dan peradaban yang 

pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi yang datang 

sesudahnya. 

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 109 : 

ٌ مخ َل فَ  ۗ  ٌَأ َرىٌَٰ ٌالخُق ِل ىخ ٌَأ نخ ٌِم مخ يخِه َل وِحيٌِإ ٌُن اًَّل ٌرَِج َّلَّ َكٌِإ بخِل ٌقَ  نخ اٌِم َن لخ رخَس اٌَأ َم وٌَ

ارٌُ َد ۗ  ٌَوَل مٌخ ِه بخِل ٌقَ  نخ ٌِم يَن ٌالَِّذ ُة َب اِق ٌَع اَن ٌَك يخَف ٌَك ُروا نخُظ  َ ي ِضٌفَ  َرخ ٌاْلخ ُيواٌِف ِس  َي

ونٌَ﴿921﴾ ُل ِق عخ ٌتَ  ََل َف ۗ  ٌَأ ا وخ ٌات ََّق يَن لَِّذ ٌِل ٌر ي خ ٌَخ َرِة ِخ  اْلخ
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Terjemahannya : 

”Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang 

Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah 

mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang 

sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat 

adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu 

memikirkannya?" 

Demikian pula di dalam surah Yusuf ayat 109 secara tegas menganjurkan 

agar menelusuri berbagai negeri. Ini merupakan isyarat bahwa manusia perlu 

mengenal budaya masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kebudayaan suatu 

masyarakat tidak dapat dipahami secara holistik tanpa terlibat langsung di 

dalamnya. Ayat ini juga menegaskan betapa banyak umat terdahulu telah 

dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka kepada ayat-ayatnya. Karena itu 

manusia harus menggunakan daya pikirnya untuk menemukan kebenaran, dan 

sekaligus meyakini kebenaran berita yang disampaikan al-Quran. 

Allah  SWT juga berfirman dalam surah Ar-Rum Ayat 41 : 

ٌَلَعلَُّهمخٌٌَظَهرٌَ ٌبَ عخَضٌالَِّذيٌَعِمُلوا ٌأَيخِديٌالنَّاِسٌلُِيِذيَقُهمخ ٌَكَسَبتخ ٌِبَا ِر ٌَوالخَبحخ ٌِفٌالخبَ ر  الخَفَساُد

 ﴾19﴿يَ رخِجُعوَنٌ

Terjemahnya: 

"Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian 



 35 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar".  (QS. 

ar-Rum: 41). 

Surat al-Rum ayat 41 menyatakan bahwa kehancuran yang terjadi di 

permukaan bumi adalah karena kecerobohan dan tindakan manusia sendiri. 

Kandungan ayat-ayat ini menjelaskan bahwa manusia dapat menyaksikan 

langsing kehancuran di belahan berbagai dunia sebagai akibat dari perilaku 

negatif manusia. Terjadinya bencana alam seperti banjir, polusi udara, air dan 

tanah serta erosi adalah akibat perbuatan manusia yang tidak beriman. 

 Namun demikian pernyataan al-Quran yang menjelaskan tentang 

pariwisata berakhir pada keinginan Allah swt untuk memberikan kesadaran 

kepada makhluknya yang diberi amanat sebagai khalifah agar dapat mengetahui 

kebenaran dan kebesaran serta kemahakuasaan-Nya Allah swt. 

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi telah menimbulkan berbagai 

kesadaran baru yang semakin meningkat terhadap problema sosial, ekonomi dan 

lingkungan yang semakin mengglobal dalam desa buana. Pariwisata international 

yang hanya mengedepankan komersialisme, eksploitasi sumber daya alam, seks, 

jalinan kemitraan usaha jasa (travel, transportasi, akomodasi, hiburan, 

entertainment) menemui titik kejenuhan. Pada gilirannya kepuasan yang dicari 

ternyata tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja, akan tetapi 

kebutuhan rohani/spiritual juga menjadi tuntutan tersendiri. Untuk itu pariwisata 

mengalami pergeseran nilai dari pariwisata yang identik dengan maksiat menjadi 

maslahat untuk pemenuhan spiritual. Dengan mengalihkan objek wisata ke 

tempat-tempat yang dianggap sakral dalam kepercayaan agama, seperti perjalanan 



 36 

umrah plus tujuan Palestina, Turki, Yarussalem, Bukhara, Yordania atau ke 

Mesir, negerinya Firaun. 

Dalam hal ini termasuk baik yang tertuang dalam Undang-undang RI No. 

9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyebutkan antara lain dalam pasal 1 (1) 

wisata adalah kegiatan perjalanan sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan 

secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik 

wisata; lebih jauh di dalam ayat (3) pariwisata adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan wisata, termasuk penguasaan objek dan daya tarik wisata serta 

usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. 

G. Defenisi Konsep 

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas , maka di perlukan defenisi konsep. 

1. Strategi promosi merupakan kegiatan komunikasi dengan konsumen yang di 

lakukan melalui penyampaian pesan tentang kondisi suatu produk. 

2. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan  dalam  merumuskan,  

mengimplementasikan,  serta mengevaluasi  keputusan-keputusan  lintas  

fungsional  yang  memampukan sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

4. Objek Wisata adalah Sesuatu yang dapat menjadikan daya tarik bagi seseorang, 

atau calon wisatawan untuk mau berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata, hal 

yang di maksud dapat berupa keindahan alam, budaya, kesenian dan lain-lain 
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5. Pariwisata adalah Kegiatan perjalanan seseorang atau segerombolan orang dari 

tempat tinggal asalnya ke suatu tempat di kota lain atau negara lain dalam 

jangka waktu tertentu. 

H. Konsep Operasional  

Operasional adalah suatu informasi yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengikuti suatu variable yang merupakan hasil penjabaran sebuah konsep 

(Wardiyanta, 2006). 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

variabel Indikator Sub Indikator 

Stategi Promosi 

Objek Wisata 

Sejarah Istana 

Siak Asserayah 

Al Hasyimiah 

di Kabupaten 

Siak 

 

Iklan(Advertising) 

a. Media Cetak,  

b. Media Elektronik 

c. Media Web. 

Promosi 

Penjualan(Sales 

Promotion) 

a. Brosur 

b. Leaflet 

c. Booklet 

d. Pameran 

e. Tas Belanja 

f.  Stiker 

g. Pin. 

Penjulan 

Perseorang(Personal 

Selling) 

a. Kejelasan dalam menyampaikan 

informasi 

b. Kemampuan berkomunikasi 

c. Terbuka dalam memberikan 

pelayanan. 

Hubungan Masyarakat 

(Public Relation) 

a. Kerjasama dengan Hotel 

b. Kerjasama denganObjek Wisata 

c. Kerjasama denganPemerintah 

d. Kerjasama dengan Masyarakat. 

Sumber: Philip Kotler 2008 hal. 172 
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I. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang di peroleh dari eksplorasi 

teori yang di jadikan rujukan konseptional, maka dapat di susun kerangka teori 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stategi Promosi Objek Wisata Sejarah Istana Siak Asserayah Al 

Hasyimiah di Kabupaten Siak 

 

Media Cetak, Media Elektronik 

dan Media Web 

Iklan 

(Advertising) 

Promosi 

Penjualan 

(Sales 

Promotion) 

Brosur, Selebaran, Buku, 

Pameran, Tas Belanja,Stiker dan 

Pin.  

Peningkatan 

Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan 

 

Penjualan 

Perseorangan

(Personal 

Se4lling) 

Kejelasan dalam menyampaikan 

informasi, Kemampuan 

berkomunikasi, dan Terbuka 

dalam memberikan pelayanan. 

Hubungan 

Masyarakat 

(Public 

Relation) 

 

Kerjasama dengan Hotel, 

Kerjasama denganObjek Wisata, 

Kerjasama denganPemerintah dan 

Kerjasama dengan Masyarakat. 


