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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual-

teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsepteori yang dijadikan sebagai 

alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam proposal ini.  

2.1  Pengertian Peranan 

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum 

paham arti dari kata tersebut. Soerjono Soekanto (1987:221) mengemukakan definisi 

peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.  

Poerwadarminta (2003:135) memberikan defenisi bahwa peranan adalah 

sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam 

tedadinya sesuatu hal atau peristiwa). 

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. 

Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan 

perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang 

berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran 
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adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat”.  

Mengenai cara pelaksanaan peranan pemerintah, Awaloedin dalam buku 

Tjokroamidjoyo (2005:18) mengklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Fungsi pengaturan dalam hal ini di subklasifikasir sebagai berikut yaitu 

penentuan kebijaksanaan, pemberian pengarahan dan bimbingan, peraturan 

melalui perijinan, pengawasan produk dan fungsi-fungsi ini adalah peraturan. 

b. Pemilikan sendiri dari usaha-usaha tertentu yang penyelenggaraan dapat 

diselenggarakan sendiri atau swasta. 

c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan tertentu. 

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang 

mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan 

fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi 

pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan 

daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah kepala daerah beserta 

jajarannya dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. 

Menurut Siagian (1992:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi 

untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat 

negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan 

dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). 
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Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara 

dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakatnya.  

Sedangkan dalam pemerintahan suatu Negara, pemerintah mempunyai peran 

dalam perekonomiannya. Menurut Adam Smith peranan pemerintah dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut: 

a) Peran Alokasi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk mengalokasikan 

sumber-sumber dan agar lebih optial penggunaannya. 

b) Peran Distribusi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk menyesuaikan 

pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. 

c) Peran Stabilisasi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan 

kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi 

yang mantap. Guritno Mangkoesebroto, (1993:2). 

2.2  Pengertian pengembangan 

Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan  pekerjaan atau jabatan 

melalui pendidikan dan latihan. Selain itu, pengembangan dalam organisasi 

merupakan usaha meningkatkan organisasi dengan mengintegrasikan keinginan 

bersama akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian tersebut. Sama 

halnya dengan pengelolaan, pengembangan dapat diartikan sebagai manajemen, 
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manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan 

melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu 

(Hasibuan, 2007: 1).  

Menurut G.R. Terry adalah manajemen suatu proses yang khas yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.   

Andrew F. Sikula berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang 

berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu 

produk atau jasa secara efisien (Hasibuan, 2007: 2).  

Dari tiga penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen itu 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, serta merupakan 

proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam pemanfaatan 

unsur-unsurnya (6 M) (Hasibuan, 2007: 3).  

Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. 

Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya 

lainnya yang dibutuhkan. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja 
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sebaik mungkin. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak, 

dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan (Siswanto, 2005: 2).  

Pengembangan (developing) merupakan salah satu perilaku manajerial yang 

meliputi pelatihan (couching) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaannya dan 

kemajuan kariernya. Proses pengembangan ini didasarkan atas usaha untuk 

mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan para 

elemen dakwah agar proses dakwah berjalan secara efektif dan efisien. 

Menurut (Yoeti, 1996 : 178). suatu daerah agar dapat dikembangkan, menarik 

wisatawan dan dapat dijadikan daerah tujuan wisata , harus memenuhi tiga syarat 

yaitu : a) something to see, artinya di daerah tersebut harus ada obyek wisata dan 

atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain, b) something 

to do, artinya di daerah tersebut banyak yang dapat dilakukan, harus ada fasilitas 

rekreasi yang dapat membuat mereka betah lebih lama tinggal di tempat tersebut, c) 

something to buy, artinya didaerah tersebut harus ada tempat belanja seperti souvenir 

dan oleh-oleh.  

Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu objek 

wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik 

mengunjunginya.  , aspek-aspek yang perlu dikaji dalam pengembangan pariwisata 

adalah meliputi Yoeti (1987:2-3): 

a. Wisatawan 

b. Transportasi 
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c. Atraksi/obyek wisata 

d. Fasilitas pelayanan 

e. Informasi dan promosi 

Pengembangan itu sendiri tidak terlepas didalamnya suatu upaya atau usaha 

pengembangan dari objek yang sudah dibangun. Karenanya pengembangan akan 

dapat dimengerti apabila kita akan memahami arti dari pembangunan itu sendiri. 

Keberhasilan pengembangan ditentukan oleh tiga factor sebagaimana dikemukakan 

oleh Yoeti (1996:303) : 

Ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan 

yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata, adanya fasilitas accessibility yaitu 

sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah 

atau kawasan wisata, terjadinya fasilitas adminities yaitu sarana kepariwsataan yang 

dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7,tentang pembangunan 

pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan 

keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan  manusia 

untuk berwisata. Pembangunan pariwisata meliputi : 

a. Industri pariwisata 

b. Destinasi pariwisata 

c. Pemasaran, dan 

d. Kelembagaan kepariwisataan. 



 
 

 
 

20 

Menurut Sujali (1989 : 41), untuk mendapatkan hasil pembangunan 

kepariwisataan yang optimal ada tiga komponen penting yang harus dipersiapkan 

yaitu : 

a. Tersedianya obyek wisata yang dapat dinikmati atau adanya atraksi yang 

dapat dilihat 

b. Tersedianya sarana transportasi dan perhubungan 

c. Komponen penunjang yang berupa akomodasi dan sarana infrastruktur. 

Pembangunan suatu obyek wisata harus dirancang dengan bersumber pada 

potensi daya tarik yang dimiliki oleh objek tersebut, dan harus mengacu pada 

berbagai kriteria kelayakan. Kelayakan yang dimaksudkan adalah kelayakan 

finansial, kelayakan ekonomi regional, kelayakan teknis dan kelayakan lingkungan 

(Gamal Suwantoro, 1997 : 20)  

2.3  Pengertian Obyek Wisata 

Menurut Gamal Suwantoro (1997 : 19) obyeksi wisata adalah merupakan 

potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. 

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan tersebut maka daya tarik wisata harus 

dirancang dan dibangun serta dikelola secara professional sehingga dapat menarik 

wisatawan untuk datang. Pada Umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada 

hal-hal sebagai berikut : 

a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman,  

dan bersih. 
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b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka 

d) Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani wisatawan yang hadir  

e) Untuk obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang 

terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau. 

Menurut Yoeti (1996 : 60), obyek wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat  

tanpa harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti pantai, danau, candi, monumen, 

gunung, pemandangan laut, dan lain-lain.  

 Adapun hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke tempat wisata 

adalah :  

a) benda yang tersedia dan tedapat di alam semesta (natural amenities) misal 

iklim, bentuk tanah dan pemandangan, hutan, flora dan fauna dan pusat 

kesehatan,  

b) hasil ciptaan manusia (man made supply), misal benda-benda yang bersejarah, 

monument bersejarah, dan sisa peradaban pada masa lampau, museum, acara 

tradisional, dan rumah-rumah ibadah, c) tata cara hidup masyarakat, misal 

bagaimana kebiasaan hidupnya dan adat istiadatnya (Yoeti, 1996 : 176) 

Gamal suwantoro (1997 : 19) menjelaskan pengusahaan obyek dan daya tarik 

wisata dikelompokkan ke dalam tiga kelompok ; 

a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam 
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b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya 

c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

 

2.4 Potensi Obyek Wisata 

Menurut Pearce (1983 : 25), faktor-faktor lokasional yang mempengaruhi 

pengembangan potensi obyek wisata adalah kondisi fisis, aksesibilitas, pemilikan dan 

penggunaan lahan , hambatan dan dukungan serta faktor-faktor lain seperti upah 

tenaga kerja dan stabilitas politik. Selain itu unsur-unsur pokok yang harus 

diperhatikan meliputi obyek dan daya tarik wisata, pra sarana wisata, sarana wisata, 

infrastruktur dan masyarakat/lingkungan (Gamal Suwantoro, 2004 : 19) 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pariwisata tersebut diatas dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a) Kondisi Fisis 

Aspek fisis yang berpengaruh terhadap pariwisata berupa iklim (atmosfer),  

tanah batuan dan morfologi (lithosfer), hidrosfer, flora dan fauna. 

b) Atraksi dan Obyek Wisata 

Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk 

mengunjungi suatu daerah tertentu, missal adalah tari-tarian, nyayian, kesenian 

daerah, upacara adat dan lain-lain (Yoeti, 1996 : 172). Obyek wisata adalah segala 

sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-

orang mau berkunjung. 
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c) Aksesibilitas 

berkaitan dengan usaha pencapaian tempat wisata. Semakin mudah tempat 

tersebut dicapai maka akan menambah minat wisatawan untuk berkunjung. 

d) Pemilikan dan Penggunaan Lahan 

Variasi dalam pemilikan dan penguasaan lahan dapat mempengaruhi lokasi 

tempat wisata, bentuk pengembangannya, dan terhadap arah pengembangannya. 

Bentuk Penguasaan lahan antara lain : a) lahan Negara/pemerintah, b) lahan 

masyarakat dan c) lahan pribadi (Pearce, 1983 : 34) 

e) Sarana dan Prasarana Wisata 

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan 

pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung. Prasarana 

kepariwisataan ini berupa prasarana perhunbungan, komunikasi, istalasi listrik, 

persediaan air minum, sistem irigasi, sistem perbankan dan pelayananan  

kesehatan (Yoeti, 1995 : 181) 

f) Masyarakat 

Pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan 

penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata (Gamal 

Suwantoro, 2004 : 23) 

Sujali (1989 : 11), mengemukakan bahwa potensi obyek wisata terjadi karena 

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

budidaya manusia. Suatu tempat dapat menjadi suatu obyek wisata harus mempunyai 

suatu potensi yang dapat menarik pengunjung. Potensi tersebut dapat berupa 
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kenampakan alam alami yang dimiliki oleh tempat tersebut ataupun suatu 

obyek/kenampakan yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini stakeholderyang 

bertanggung jawab terhadap obyek wisata tersebut. 

2.5 Pandangan Islam 

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal 

manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang 

mulia. Wisata dalam pemahaman sebagain umat terdahulu dikaitkan dengan upaya 

menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat 

badan letuh sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang 

untuk menghapuskan pemahaman negative yang berlawanan dengan (makna) wisata.  

Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut Rihlah artinya aktivitas 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Pariwisata secara 

etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun atas dua suku kata: “pari” dan 

“wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali berputar-putar, lengkap. Wisata berarti 

perjalanan, bepergian. Dari sisi tujuannya ada empat kategori rihlah yaitu: rihlah 

tijarah (wisata bisnis), rihlah ilmiyah (wisata ilmiyah), rihlah dakwah (wisata 

penyebaran agama), rihlah diplomasiyah (wisata kenegaraan atau diplomasi). (Tafsir 

Pase, 2001). 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 
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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. 

Dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan denagn ilmu dan pengetahuan. 

Pada pemulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu 

dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Bghdady menulis kitab yang terkenal 

„Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits‟, di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang 

melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari suatu hadits saja. Di 

antaranya adalah apa yang telah di ucapkan oleh sebagian tabiin terkait dengan 

firman Allah Ta‟ala: 

 

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, 

melewat, ruku, sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat 

munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan bergembiralah 

orang-orang mukmin itu. “(QS. At-Taubah: 112) 

  

Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan 

peringatan. Dalam Al-Qur‟anulkarim terdapat peintah untuk berjalan di muka bumi di 

beberapa tempat. Allah berfirman: 
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Artinya:“Katakanlah:‘Berjalanlah di muka bumi,, kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.“ (QS.Al-

An‟am:11) 

 

Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah 

berdakwah dijalan Allah Ta‟ala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang 

diturunkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Itulah tugas para Rasul 

dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para sahabat, semoga 

Allah meridhai mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menyebar 

kleujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka 

kepada kalimat yang benar. Kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti 

wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung. 

Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk 

merenungi keindahan ciptaan Allah Ta‟ala, menikmati indahnya alam nan agung 

sebagai pendorong jiwa untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan 

memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai 

semangat kerja baru. Allah subhanahu wa ta‟ala berfirman: 
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 Artinya:  Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, makan perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian 

Allah jadikan sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. (QS. Al-Ankabut:20). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

M Bayu Pratomo (2016) dengan judul Program Pengembangan Objek 

Wisata di Kota Padang, penelitian ini bertujuan untuk  

1. Untuk menganalisis Program Pengembangan Objek Wisata di Kota Padang. 

2. Untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi Program 

Pengembangan Objek Wisata di Kota Padang 

Permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan objek wisata di Kota 

Padang yaitu:  

1. Belum optimalnya pengelolaan objek wisata dari Dinas  

2. Fasilitas pendukung objek wisata belum memadai 

3. Kurangnya peran masyarakat 

4. Belum optimalnya promosi yang dilakukan dinas 

5. Program kegiatan dinas belum berjalan dengan baik. 

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti 

terdahulu yaitu dari pelaksanaan upaya pengembangan objek wisata Kota Padang 
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ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu keterbatasan dana, minimnya 

dana yang hanya berasal dari APBD membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Padang hanya berfokus pada penataan pantai Padang dan objek wisata lain 

masih menunggu para investor, sehingga pengembangan objek wisata Kota Padang 

belum berjalan secara menyeluruh dan belum maksimal dalam pengerjaannya. Faktor 

lain yang mempengaruhi dalam pengembangan adalah pembebasan lahan, di Kota 

Padang sendiri pembebasan lahan sangat lah susah, dikarenakan warga setempat 

masih belum mau memberikan lahannya tersebut, untuk di Kota Padang tanah 

sepenuhnya milik pemerintah namun ada juga  milik kaum ulayat atau warga. Oleh 

karena itu Dinas perlu adanya sosialisasi atau ganti rugi kepada warga pemilik tanah 

agar pengembangan objek wisata tersebut dapat dilaksanakan. 

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan yang penulis teliti terletak pada 

daerah dan lokasi objek wisata, yaitu Kota Padang dengan Objek Wisata Gunung 

Padang, sedangkan penulis meneliti pada Objek Wisata Lembah Harau yang terletak 

di Kbupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini memaparkan tentang apa saja program 

pengembangan dari pemerintah untuk mengembangkan Objek Wisata Gunung 

Padang ini, sedangkan penulis meneliti tentang Peranan Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam 

Mengembangkan Potensi Objek Wisata Lembah Harau. 
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Annisa Rahmi (2015) dengan judul Pengembangan Kawasan Wisata Resort 

Akar Berayun Lembah Harau Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui gambaran tentang pengembangan kawasan wisata resort Akar 

Berayun Lembah Harau oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga (Budparpora) Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.  

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga (Budparpora) dalam pengembangan kawasan wisata resort 

Akar Berayun Lembah Harau di Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.  

Masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Masyarakat belum mempunyai kesadaran tentang kepariwisataan secara benar 

dan objektif (masih negative thinking)  

2. Objek wisata berada pada lahan konservatif yang dikelola oleh BKSDA (Badan 

Konservatif SDA). Dinas mengalami kesulitan melakukan koordinasi karena 

dipengaruhi berbagai kepentingan.  

3. Taman wisata alam berbaur dengan lingkungan masyarakat Nagari Harau dan 

Nagari Tarantang sehingga sulit untuk membatasi antara wisatawan dengan 

masyarakat yang berdomisili.  

4. Sarana yang tersedia di lokasi belum lengkap sehingga pengunjung tidak 

terlayani dengan baik.  

5. Promosi tentang objek wisata belum maksimal  
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6. Banyaknya plastik yang bertebaran dikawasan taman wisata dampak kunjungan 

wisatawan kewilayah ini yang agak mengganggu dari segi K-3 (Kebersihan, 

Keindahan, Kesehatan)  

7. Adanya kuburan masyarakat dalam kawasan taman wisata.  

Dari hasil penelitian di atas yang berjudul pengembangan kawasan wisata 

resort Akar Berayun Lembah Harau oleh Dinas Kebudayaan pariwisata Pemuda dan 

Olahraga, penulis menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut :  

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Wisata Resort Akar Berayun Lembah 

Harau di Kabupaten Limapuluh Kota belum maksimal dan program-program yang 

telah ditetapkan belum terealisasi dengan baik. Faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Pengembangan Kawasan Wisata Resort Akar Berayun Lembah Harau di 

Kabupaten Limapuluh Kota adalah adanya keuangan daerah yang terbatas 

dikarenakan dana hanya berasal dari APBD Kabupaten saja. Kemudian terkendala 

karena faktor alam yang menyebabkan kekeringan pada air terjun Lembah Harau 

setiap musim kemarau hal ini menyulitkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan 

Olahraga mempromosikan wisata Lembah Harau kepada tamu yang datang pada musim 

kemara. Padahal air terjun adalan atraksi utama dari kawasan ini. Selanjutnya disebabkan 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dikarenakan 

masyarakat yang masih banyak negative thinking terhadap kultur budaya yang akan 

berkembang.  

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti pada 

Instansi  yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, 
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serta kawasan wisatanya juga sama karena objek wisata Akar Berayun merupakan 1 

dari 3 bagian kawasan wisata yang berada dalam Taman Wisata Lembah Harau. Dan 

penulis meneliti dari Objek wisata Lembah Harau itu sendiri sedangkan penelitian 

terdahulu meneliti pada bagian dari objek wisata Lembah Harau ini. 

 Indra Gunawan (2013) dengan judul “Peranan Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten 

Pelalawan (Studi Pengembangan Wisata Bono)”. Dari penelitian ini penulis bertujuan 

untuk mengetahui peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Pelalawan (studi pengembangan 

Wisata Bono). Dan berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 

hambatan dalam Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Dalam Pengembangan wisata di Kabupaten Pelalawan (Studi Pengembangan Wisata 

Bono) ini antara lain : Penyusunan rencana, dan pelaksanaan program wisata bono 

yang dilakukan Dians Pariwisata belum berjalan dengan optimal karena program 

yang telah disusun belum bisa, di lakukan semuanya karena kurangnya anggaran 

untuk pengembangan wisata bono ini, Pelaksanaan koordinasi dan pengernbangan 

wisata, bono Dinas Pariwisata kurang melakukan koordinasi dengan pihak terkait 

seperti masyarakat setempat, pihak investor. Menyusun rencana, kerja dan program 

pembangunan sarana dan prasarana wisata bono terlihat sarana yang ada kurang bisa 

mendukung program pengembangan seperti sarana jalan yang kurang lancar dan 

belum lengkapnya tanda ada arah jalan.  
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  Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada daerah dan 

objek wisatanya, Penelitian terdahulu ini meneliti Objek Wisata Bono yang berada di 

Kabupaten Pelalawan, sedangkan penulis meneliti pada Objek Wisata Lembah Harau 

yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Persamaannya yaitu meneliti tentang 

peranan dari Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Objek Wisata itu sendiri. 

2.7  Defenisi Konsep  

Definisi Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Melalui konsep, peneliti 

di harapkan menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan istilah untuk 

beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama dengan yang lainnya 

Adapun konsep yang penulis deskripsikan yaitu 

1. Peranan merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau 

kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep 

tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi 

peranan adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara 

dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Peranan yang dimaksud adalah peran 

kepala daerah beserta jajarannya dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 

dan peranan dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota di 

lakukan oleh Dinas Kebudayaaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga. 
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2. Pengembangan Objek Wisata Lembah Harau merupakan proses 

pengembangan dan penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam 

menyelenggarakan kepariwisataan di kawasan Lembah Harau, dengan tujuan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mewujudkan Kabupaten Lima 

Puluh Kota menjadi objek wisata unggulan di Sumatera Barat. 

3. Pengembangan pariwisata adalah suatu proses, cara, perbuatan 

mengembangkan atau pembangunan pariwisata secara bertahap dan teratur 

yang menjurus kepada sasaran yang di kehendaki, dengan memperhatikan 

alokasinya dengan memperhatikan sumberdaya yang ada.  

4. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam 

melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang di lakukan dari suatu 

tempat ke temoat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan dengan 

keinginan yang beraneka ragam yang menimbulkan pengaruh ekonomi, 

social, budaya, politik dan hankam nasional untuk di manfaatkan bagi 

kepentingan pembangunan, peneletian inidi sebutkan perjalanan yang di 

lakukan seorang indifidu atau kelompok ke Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 

Objek Wisata Lembah Harau. 
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2.8  Konsep Operasional 

Operasional merupakan suatu oenelitian yang memberitahukan bagaimana 

cara mengukur suatu variable, sehingga melalui pengukuran dapat di ketahui 

indicator-indikator sebagai pendukung untuk analisis dari variable tertentu. 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Peranan Dinas 

Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga dalam 

mengembangkan Objek 

Wisata Lembah Harau. 

a. Planning(perencanaan) a. Meningkatkan 

aksesbilitas, fasilitas 

umum dan fasilitas 

wisata. 

b. Meningkatkan daya 

tarik destinasi wisata 

yang ramah lingkungan. 

 b. Organizing (Organisasi) a. Menyediakan SDM 

pariwisata yang 

berkualitas dan 

masyarakat sadar 

wisata. 

b. Membentuk organisasi 

atau kelompok dalam 

masyarakat atau 

pedagang. 

 c. Actuating (Pergerakan) a. Mengoptimalkan pasar 

wisata melalui promosi 

dan kemitraan 

pariwisata. 

b. Meningkatkan peluang 

investasi pada destinasi 

wisata. 

 d. Controlling 

(Pengawasan) 

a. Pengawasan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah agar 

mencapai pembangunan 

pariwisata. 

b. Pengawasan 

kebersihan. 

Sumber : Data olahan dari penulis 
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2.9  Kerangka Pemikiran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peranan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Mengembangkan 

Potensi Objek Wisata Lembah Harau 

 

Bagaimana peranan Dinas 

Pariwisata Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten Lima 

Puluh Kota dalam 

mengembangkan potensi objek 

wisata Lembah Harau?  

 

 Apa saja faktor penghambat 

yang di hadapi Dinas Pariwisata 

Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

dalam mengembangkan potensi 

objek wisata Lembah Harau?  

 

Indikator : 

a) Planning (perencanaan) 

b) Organizing (organisasi) 

c) Actuating (penggerakan) 

d) Controling (pengawasan) 

Tujuan Pembangunan Objek Wisata 

Lembah Harau 

 


