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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Strategi 

Manajemen strategis adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola 

dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana 

tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara 

jangka panjang. Salah satu fokus kajian dalam manajemen strategis ingin 

memberikan dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara 

jangka panjang. Atau sustainable termasuk dari segi profit yang stabil. Profit 

yang stabil dipengaruhi oleh stabilitas penjualan yang terus mengalami 

pertumbuhan (constant growth). 

Menurut George A. Steiner dan John B. Miner, Manajemen strategi adalah 

istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perumusan kebijakan/strategi 

puncak perusahaan dan implementasinya dalam organisasi publik dan swasta. 

Secara umum ruang lingkup manajemen strategis sangat luas baik dari segi 

internal dan eksternal. Namun secara umum ruang lingkup kajian manajemen 

strategis bergerak atas dasar pemahaman dibawah ini, yaitu : 

a. Mengkaji dan menganalisis dampak penerapan manajemen strategis 

kepada internal perusahaan khususnya pada perbaikan yang bersifat 

sustainable(berkelanjutan). 

b. Menempatkan konstruksi manajemen strategis sebagai dasar pondasi 

perusahaan dalam memutuskan setiap keputusan, khususnya keputusan 

yang berhubungan dengan profit dan ekspansi perusahaan. Artinya 

fokus kerja dalam pencapaian kedua sisi tersebut mengacu kepada 

konstruksi manajemen strategis. 
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c. Menjadikan ilmu manajemen strategis sebagai base thinking dalam 

membangun berbagai rencana termasuk rencana produksi, pemasaran, 

personalia, dan keuangan. 

Konsep manajemen strategis memang dipakai untuk membangun 

sustainable (berkelanjutan) bisnis. Dan itu salah satunya dengan memahami 

lingkungan (enviroment) khususnya lingkungan industri secara benar dan 

baik. 

Dalam sejumlah perusahaan yang sedang tumbuh, terutama perusahaan 

besar, kerangka untuk merencanakan strategi adalah proses perencanaan 

jangka panjang yang formal dan ini adalah proses yang bervariasi di masing – 

masing perusahaan, tetapi semakin berkaitan sehingga tidak mungkin dapat 

terlepaskan dari keseluruhan proses manajemen strategi. Akibatnya, 

perencanaan strategi adalah suatu cara baru untuk mengelola. 

Menurut Sondang P. Siagian, manajemen Strategi adalah serangkaian 

keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi tersebut.  

Dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi 

dan ide – ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap 

dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi 

yang menerapkannya, karena dalam arti sesungguhnya manajemen puncak 

memang terlibat dalam satu bentuk “peperangan”. Dalam merumuskan 

strategi manajemen puncak harus memperhatikan berbagai faktoryang 

sifatnya kritikal. 
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2.2 Defenisi Strategi 

 Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan organisasi dalam 

pencapaian misi, strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan 

berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pemanfaatan sumber daya 

organisasi yang di gunakan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Halim Strategi adalah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan 

mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang – peluang dan ancaman – 

ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan 

kemampuan internal. Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai 

berikut : 

a. Pengertian umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak 

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai 

penyususan suatu cara atau upaya bagaimana agar tunjuan tersebut 

dapat dicapai. 

b. Pengertian khusus  

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus – menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 

depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang 

dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 
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Unsur – unsur strategi perencanaan adalah : 

a. Metode untuk mencapai tujuan. 

b. Tolak ukur untung rugi tindakan – tindakan yang telah dilakukan. 

Menurut Effendi Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) 

dan ( manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Strategi merupakan rencana 

atau langkah tindakan organisasi atau badan usaha untuk mencapai tujuan. 

Dalam kamus sosiologi Strategi berasal dari bahasa inggris yaitu 

“strategy” yang berarti prosedur yang mempunyai alternatif pada beberapa 

tahap atau langkah. Sedangkan dalam bukunya Goerge A. Strainer Strategi 

bersala dari bahasa yunani yaitu “strategos” yang berarti jendral, oleh karena 

itu kata strategi secara harfiah berarti “seni para jendral”. Kata ini mengacu 

pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. 

Secara khusus strategi adalah “penempaan” misi perusahaan, penetapan 

sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, 

perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan 

memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama 

organisasi akan tercapai. 

Menurut coulter strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang 

ditunjukan untuk mencapai tujuan  (goal) dan menyesuaikan sumber daya 

organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan 

industri. 
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Demikian ciri – ciri strategi yang utama adalah : 

a. Goal-ditrected action, yaitu aktifitas yang menunjukkan apa yang 

diinginkan organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya. 

b.  Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya) 

c.  Serta memperhatikan peluang dan tantangan. 

Menurut Ahmad S. Adnanputra Strategi adalah bagian terpadu dari suatu 

rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perncanaan 

(planning) yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar 

manajemen. 

Selanjutnya menurut robbins strategi adalah penentuan ari tujuan dasar 

jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan dan penrimaan dan 

serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber – sumber yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tujuan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian 

strategi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

strategi pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya atau langkah – 

langkah tindakan tertentu yang ditempuh lembaga atau organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

Menurut Sondang P. Siagian ada dua tingkat strategi yaitu : 

a. Strategi pada tingkat korporasi merupakan tanggung jawab kelompok 

orang yang menduduki posisi manajerial puncak. 

b. Strategi yang sifatnya diserahkan kepada para manajer yang 

bertanggung jawab atas satu fungsi tertentu seperti produksi, 
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pemasaran, keuangan, dan akunting, hubungan masyarakat dan lain 

sebagainya. 

Menurut Schendel dan Charles Hofer, Higgins menjelaskan adanya empat 

tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut master strategy yaitu : Enterprise 

strategy, Corporate strategy, Business strategy dan Functional strategy. 

Tingkat – tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi 

isyarat bagi setiap pengambilan keputusan tertinggi bahwa mengelola 

organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi 

juga hendaknya memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut 

ekonomi. 

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan 

yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah 

tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan 

yang diingin tercapai. 

Menurut Grant strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan 

manajemen, yaitu : 

a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan 

Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi 

merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan 

hubungan antara keputusan – keputusan yang diambil oleh individu 

atau organisasi. 
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b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi 

Sebagai salah satu peranan penting strategi sebagai sarana 

koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah 

bagi perusahaan. 

c. Strategi sebagai target 

Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk 

menetukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. 

Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi 

penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi 

perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai 

target  perusahaan.  

Menurut Boyne dan Walker ada dua faktor yang mempengaruhi atau yang 

menjadi penentu strategi yaitu faktor eksternal dan faktor internal.  

2.3 Analisis SWOT 

 Menurut Rangkuti (2014:19), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat menimalkan 

kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengembaliam 

keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis 

(steategic planner) harus menganalisis faktor – faktor strategis perusahaan 

(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat 
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ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk 

analisis situasi ini adalah analisis SWOT. 

Analisis SWOT ini banyak digunakan dalam ilmu manajemen bisnis 

(business management) yang diterapkan untuk melakukan evaluasi kondisi 

persaingan usaha dan kemudian melakukan perumusan strategi 

pengembangan perusahaan (Freddy Rangkuti, 1997). Sejak dimulainya era 

otonomi daerah di Indonesia, analisis SWOT ini mulai pula banyak 

digunakan dalam ilmu perencanaan pembangunan khususnya dalam 

penyusunan Renstra dan RPJM. 

SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strengths dan 

weaknesses, serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang 

dihadapi didunia bisnis. Analisis SWOT  membandingkan antara faktor 

internal dengan faktor eksternal.  

Berikut ini merupakan penjelasandari SWOT menurut David dan Freddy 

Rangkuti (2009: 47), yaitu : 

1. Kekuatan (strengths) 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan – 

keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing dan 

kebutuhan pasar yang diharapkan perusahaan dapat dilayani. Kekuatan 

adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan di pasar. 
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2. Kelemahan (weaknesses) 

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber 

daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif dapat berupa 

fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan 

keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan 

perusahaan. 

3. Peluang (oppoetunities) 

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam 

lingkungan perusahaan. Kecenderungan – kecenderungan penting 

merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan 

meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau 

pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. 

4. Ancaman (threats)  

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam 

lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama 

dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu 

utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. 

Dengan menggunakan keempat unsur SWOT tersebut secara rinci dan 

kalau mungkin dalam bentuk kuantitatif, maka analisis tentang kondisi dan 

permasalahan sosial ekonomi suatu daerah atau institusi akan semakin jelas 

dan konkret.  

Karena itulah, analisis SWOT ini lazim pula digunakan sebagai alat untuk 

melakukan evaluasi diri (self evaluation) terhadap suatu institusi tertentu. 

Perlu dicatat disini bahwa analisis SWOT ini akan menjadi baik dan dapat 
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dipercaya bila mana penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman tersebut dilakukan secara jujur dan transparan tanpa ditutupi atau 

dinilai secara berlebihan.  

2.4 Pariwisata 

Pariwisata sebenarnya bukanlah fenomena baru di dunia. Menurut 

Spinllane (1985:9), pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban 

manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan 

ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata 

merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, 

namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal 

(pitana:1994). Menurut Undang – undang no 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu pari yang berarti banyak, 

penuh atau berputar – putar, dan wisata yaitu perjalanan, jadi pariwisata 

adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya (Idris Abdurahman, 

1998:71). 

Menurut Mc. Intosh dan Goelder, pariwisata adalah ilmu atau seni dan 

bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung termasuk 

didalamnya berbagai akomoditsi dan catering yang dibutuhkan dan diminati 

oleh pengunjung. 



22 
 

 

Menurut James J. Spinllane, pariwisata adalah perjalanan dari suatu 

tempat ke tempat lainnya dan bersifat sementara, dilakukan perorangan 

ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam 

dimensi sosial budaya dan ilmu. 

Terdapat beberapa istilah yang menggambarkan wisata di antaranya 

excursion, trip, journey, dan piknik. Pariwisata mempunyai daya dobrak yang 

relatif tinggi untuk merusak kebudayaan masyarakat, khususnya di daerah 

pariwisata. Pariwisata mendatangkan serangkain dampak, baik yang bersifat 

positif maupun negatif yang bisa langsung dirasakan oleh manusia sebagai 

faktor sentralnya. Menurut Dogan (dalam Pitana, 1994:3) dampak dari 

pariwisata terhadap ekonomi sosial, dan budaya sangat bervariasi antara satu 

daerah dengan daerah lain. 

Kepariwisataan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap mobilitas 

social vertikal. Perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pengembangan 

sektor pariwisata telah menyebabkan tumbuhnya kelas – kelas baru, yang 

senantiasa berada dalam situasi kompetitif dengan kelas menengah yang telah 

ada sebelumnya.  

2.5 Otonomi Daerah dalam Pengembangan Pariwisata 

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, hasil revisi dari UU No.32 tahun 

2004 pasal 1 angka 5 memberi definisi otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urrusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  
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Mengacu pada definisi normative dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka 

unsur otonomi daerah adalah : 

1. Hak; 

2. Wewenang; 

3. Kewajiban Daerah Otonom; 

Ketiga hal tersebut dimaksud untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Didalam UU No. 23 tahun 2014 yang dimaksud hak dalam konteks 

otomomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada pasal 21 dalam 

menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

2. Memilih pimpinan daerah. 

3. Mengelola kekayaan daerah. 

4. Mengelola aparatur daerah. 

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelola sumberdaya alam dan 

sumber daya lainya yang berada didaerah. 

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah. 

8. Mendapatkan hak  yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 
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2.6 Sarana dan Prasarana Pariwisata 

2.6.1 Sarana Pariwisata (Tourism Suprastructure) 

a. Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Suprastructure) 

Sarana Pokok Pariwisata adalah perusahaan yang menyediakan 

fasilitas pelayanan kepada wisatawan ditempat yang dituju. Yang 

termasuk di dalamnya yaitu: 

a.  Travel agent atau tour operator, 

b.  Tourist transportation, 

c.  Hotel dan akomodasi lainnya, 

d.  Usaha Jasa Boga dan Catering Service 

e.  Obyek dan atraksi wisata. 

b. Sarana Pelengkap (Suplementing Tourism Suprastructure) 

Sarana Pelengkap adalah perusahaan atau tempat yang 

menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang berfungsi sebagai 

pelengkap sarana pokok kepariwisataan, tetapi fungsi yang terpenting 

adalah untuk membuat agar wisatawan dapat lebih lama tinggal di 

suatu daerah tujuan wisata. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah: 

a. Sarana olah raga 

b. Sarana ketangkasan 

c.  Sarana Penunjang (Supporting Tourism Suprastructure) 

Sarana Penunjang adalah perusahaan yang dapat menunjang sarana  

pelengkap dan sarana pokok yang berfungsi bukan saja membuat 

wisatawan lebih lama tinggal tetapi yang lebih penting adalah untuk 
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membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan uangnya atau 

membelanjakan uangnya di tempat tujuan. Sarana penunjang ini tidak  

mutlak, karena tidak semua tamu membutuhkan pelayanan tersebut  

seperti night club, casino. 

2.6.2 Prasarana Pariwisata (Tourism Infrastructure) 

  Prasarana Pariwisata adalah semua fasilitas yang tersedia serta 

memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar 

sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 

  Prasarana kepariwisataan tidak berbeda dengan prasarana dalam 

perekonomian pada umumnya, karena kegiatan pariwisata tidak bisa 

dilepaskan dari aspek ekonominya. Yang termasuk ke dalam prasarana 

umum adalah: 

1.     Sistem penyediaan air bersih, 

2.     Pembangkit tenaga listrik, 

3.     Jaringan jalan raya, 

4.     Pelabuhan udara, pelabuhan laut, 

5.     Terminal, 

6.     Stasiun kereta api, 

7.     Kapal penyeberangan, 

8.     Jaringan telekomunikasi, 

9.     Rumah sakit, 

10.    Perbankan, 

11.    Kantor Pos, 
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12.    Kantor Polisi, 

13.    Apotik, dll. 

2.7 Pemasaran dan Promosi Pariwisata 

2.7.1 Pemasaran 

perspektif utama pemasaran kottler (2006) terdiri perbincangan 

mengenai konsep price (harga), product (produk),place (pasar), 

promotion (promosi). Konsep ini menempatkan manusia sebagai subjek 

utamanya.  jadi harga yang ditetapkan terhadap suatu produk tidak saja 

menjadi pertimbangan terhadap nilai barang yang dijual, namun 

mempertimbangkan pula apakah harga barang itu nantinya dapat 

dibayar oleh orang ketika dia menginginkan produk tersebut. Apabila 

orang merasa harga itu terlalu mahal artinya, nilai barang itu rendah 

bagi orang tersebut bila dibandingkan dengan nilai harga barang itu. 

Sebaliknya, apabila orang merasakan nilai produk itu sangat tinggi atau 

sangat bermanfaat bagi dia, maka harga tidak menjadi masalah baginya 

atau dengan kata lain harga menjadi lebih rendah bila dibandingkan 

dengan nilai barang itu. 

Herawan (2007) mengembangkan konsep pemasaran Kotler (2006) 

menjadi sembilan elemen penting pemasaran, yaitu: brand, 

differentiation, positioning, segmentation, targeting, marketing mix, 

selling, service, dan process. Sehubungan itu, dengan sembilan elemen 

pemasaran, hermawan (2007), menjelaskan bahwa brand is everything 

(segalanya). Keliru apabila brand diterjemahkan hanya sebagai sebuah 
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logo dan simbol, karena dalam pemasaran, brand adalah bukti dari 

sebuah nilai yang dibentangkan sebagai pelanggan. 

Lumsdon (Vellas & Becherel, 2008) mendefenisikan pemasaran 

pariwisata sebagai berikut; “ sebagia proses manajemen yang membuat 

perkiraan dan memuaskan kehendak pengunjung yang ada dan calon 

pengunjung secara lebih efektif dari impor atau destinasi pesaing. 

Perubahan manajemen didesak oleh laba, dan manfaat bagi masyarakat 

atau keduanya; jalan mana pun yang di tempuh, tergantung, dari 

interaksi antara wisatawan dan impor. Ini juga berarti menyelamatkan 

kebutuhan lingkungan dan masyarakat serta merupakan inti sari dari 

kepuasan pelanggan. Hal – hal tersebut tidak dapat lagi di anggap 

sebagai suatu yang terpisah satu dengan lainnya”. 

Seaton dan Benelt (Vellas & Becherel, 2008), mengindentifikasi 

lima ciri penting pemasaran pariwisata : 

a. Memilki filsafah yang berorientasi pada pelanggan 

b. Menggunakan prosedur dan konsep analisis  

c. Memanfaat teknik pengumpulan data 

d. Memilki struktur organisasi 

e. Berada pada wilayah keputusan strategik dan fungsi 

Dalam pemasaran, produk barang yang dijual adalah barang – 

barang nyata, dapat disentuh, dapat dilhat, dan dapat diperiksa sebelum 

dibeli.  Pelayanan dilakukan akan dinilai berdasarkan hasil dari 

pengalaman yang menyenangkan atau sebaliknya. Akan tetapi, 
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kebanyakan produk pariwisata mempunyai unsur – unsur yang tidak 

nyata, seperti hotel atau kapal terbang, tetapi pariwisata menawarkan 

pelayanan, karena itu produk pariwisata terdiri dari atas aspek 

pelayanan. Tidak seperti barang nyata, kesempatan menyewakan kamar 

dan kesempatan menyewakan tempat duduk dalam pesawat terbang 

tidak dapat disimpan untuk digunakan pada masa akan datang. Produk 

pelayanan dikatakan dapat hilang atau tidak dapat disimpan (Valles & 

Becherel, 2008). 

Produk pariwisata bukan usaha pelayanan tunggal. Produk ini terdiri 

dari atas beberapa sub produk  yang melengkapi. Produk pelayanan 

secara keseluruhan mutunya tergantung komponenn yang saling 

melengkapi. Kekurangan dari salah satu subproduk akan berpengaruh 

pada produk akhir. Hal ini masi merupakan satu dari kesulitan besar 

untuk memuaskan para pelaku pemasaran pariwisata.  

2.7.2 Promosi Pariwisata  

Promosi merupakan kegiatan yang lebih banyak mencakup 

mendistribusikan promotion materials, seperti film, slides, 

advertisement, brochures, booklets, leaflets, folders, melalui bermacam-

macam saluran (channel) seperti: TV, radio, majalah, bioskop, direct-

mail baik pada “potential tourist”, yaitu sejumlah orang yanag 

memenuhi syarat minimal untuk melakukan perjalanan pariwisata, 

karena memiliki banyak uang, keadaan fisik masih kuat, hanya belum 

mempuanyai waktu senggang untuk bepergian sebagai wisatawan 
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maupun “actual tourist”, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan 

pariwisata ke suatu daerah tujuan tertentu; dengan tujuan mentransfer 

informasi dan mempengaruhi calon-calon wisatawan untuk berkunjung 

ke suatu daerah tujuan wisata. 

Promosi pariwisata yang dimaksud di sini adalah kampanye dan 

propaganda kepariwisataan yang didasarkan atas rencana atau program 

yang teratur dan secara kontinyu. Ke dalam, promosi ini ditujukan 

kepada masyarakat dalam negeri sendiri dengan maksud dan tujuan 

menggugah pandangan masyarakat agar mempunyai kesadaran akan 

kegunaan pariwisata baginya, sehingga industri pariwisata di negeri ini 

memperoleh dukungan. Ke luar, promosi ini ditujukan kepada dunia 

luar dimana kampanye penerangan ini benar-benar mengandung 

berbagai fasilitas dan atraksi yang unik dan menarik yang dapat 

disajikan kepada sang wisatawan (dalam Pendit, 1999 : 23). 

Adapun komunikasi dalam kegiatan promosi dapat dibagi dalam tiga 

bagian penting, yaitu: 

1. Harus ada komunikator yang bertindak sebagai sender 

2. Harus ada reciever yang akan menerima berita dari 

komunikator 

3. Harus ada alat untuk menyampaikan message berupa channel 

yang bertindak sebagai media saluran berita. 

Komuniaktor atau sender tidak lain adalah produsen perusahaan-

perusahaan industri pariwisata yang bekerjasama dengan tourist 
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organization lainnya. Mereka inilah yang bertanggung jawab terhadap 

pemasaran produk yang dihasilkan industri pariwisata di daerahnya. 

Mereka harus tahu dan menyadari kualitas produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen yang menjadi pasarannya. Selain itu, mereka juga 

harus merumuskan berita (messages) yang akan disampaikan kepada 

calon konsumen (reciever). Untuk itu pula perlu direncanakan 

pembuatan “promotional materials” yang baik agar kesan terhadap 

produk yang dihasilkan memenuhi keinginan “potential concumers” 

yang diharapkan akan membelinya atau mengunjungi suatu daerah 

tujuan. 

Satu lagi yang peranannya adalah sangat menentukan juga yaitu 

penyalur (channel) yang diharapkan dapat menyampaikan message bagi 

potential consumers. Dengan dapat dipengaruhinya potential tourist ini 

diharapkan mereka menjadi actual tourist yang segera akan melakukan 

perjalanan pariwisata. Sejalan dengan uraian tersebut diatas juga kita 

mengenal “promotion intruments” yang paling banyak digunakan, 

antara lain (Yoeti, 1996 : 188) : 

a. Advertising 

Advertising merupakan cara yang tepat untuk memberikan 

hasil produk kepada konsumen yang sama sekali belum mereka 

kenal. Keuntungan penggunaan advertising ini terutama karena 

dapat menjangkau banyak orang melalui media massa, seperti 

surat kabar, majalah, tv, radio dan bioskop. Tugasnya adalah 

untuk melancarkan pekerjaan channel yang ditunjuk (travel 
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agent/tour operator) dan dapat memudahkan kegiatan personal 

selling pada masing-masing perantara.  

b. Sales Support 

Sales Support dapat diartikan sebagai bantuan pada penjual 

dengan memberikan semua bentuk promotion materials yang 

direncanakan untuk diberikan pada umum atau travel trade 

yang khusus ditujukan sebagai perantara. Promotion materials 

dibuat secara lengkap dan mendetail semua informasi tentang 

transport, akomodasi, bar dan restoran, hiburan, atraksi dan 

souvenir shop. Macam “sales support” yang terpenting, 

misalnya brosur-brosur, leaflets, wall-poster, dan dapat pula 

dengan jalan memberikan “point of sale advertising”. Semua 

promotion material ini dikirim secara periodik kepada 

intermediateries (perantara) seperti hotel representative, travel 

agent dan tour operator lainnya. 

c. Public Relation 

Dalam pengertian sehari-hari “public realtion” dikenal 

dengan arti hubungan masyarakat, yaitu suatu bagian atau seksi 

dalam suatu perusahaan atau organisasi yang tujuannya sebagai 

juru bicara bagi perusahaan dengan pihak lain yang 

memerlukan keterangan tentang segala sesuatu mengenai 

perusahaan, tentunya apa yang hendak diberitahukan tersebut 

haruslah atas sepengetahuan Dewan Direksi atau pimpinan 

yang ditunjuk sepanjang release yang diberikan dapat 
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mengharumkan nama baik perusahaan tersebut. Public relation 

tugasnya adalah memelihara hubungan dengan dunia luar 

perusahaan, memberi informasi yang diperlukan, 

mengusahakan agar ada kesan baik terhadap perusahaan 

sehingga mempunyai goodwill dalam masyarakat. Fungsinya 

ialah memberikan release pada umumnya atau mereka yang 

memerlukan seperti wisatawan, petugas riset atau pihak 

kejaksaan maupun kepolisian.  

Adapun promosi itu sendiri dapat diklasifikasikan kedalam dua 

bagian, yaitu : 

a. Promosi langsung 

Sasaran terakhir dari semua kegiatan pemasaran dan promosi 

ialah orang- orang yang akhirnya megeluarkan uang untuk 

mengadakan perjalanan wisata: si calon wisatwan atau 

wisatawan potensial. Berhasil-tidaknya promosi kepariwisataan 

akan kelihatan dari banyaknya jumlah orang yang sungguh-

sungguh membeli produk pariwisata yang dipromosikan. Untuk 

tujuan tersebut, makin besar daya tarik produk pariwisata 

makin baik. Untuk keperluan itu pada waktu-waktu tertentu 

yang tepat diadakan kegiatan promosi. 

Cara-cara yang lazim digunakan untuk keperluan itu yang 

terpenting adalah sebagai berikut : 

a. Peragaan (display), misalnya ruma adat, pakaian 

tradisional, gambar-gambar. Dengan peragaan itu 
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produk dan tempat penjualannya lebih mudah dapat 

dikenal oleh calon konsumen/wisatawan. 

b. Barang cetakan (prospectus, leaflet, folder, tourism 

map, guide book, booklet, atau brochure) yang 

disebarkan ke pasar. Berbagai informasi dan imbauan 

dapat dicantumkan didalamnya. 

c. Pameran khusus dan event, berupa benda-benda 

kebudayaan, pertunjukan kesenian dan sebagainya, 

yang dapat ditingkatkan menjadi pekan atau bulan 

pariwisata, yang dapat diadakan di daerah pasar 

maupun di daerah tujuan wisata sendiri. 

d. Pemberian rabat selama jangka waktu tertentu, biasanya 

diberikan selama waktu promosi 

e. Pemberian hadiah khusus selama waktu promosi kepada 

konsumen/wisatawan, misalnya tas perjalanan, karcis 

bebas untuk atraksi di daerah pariwisata, dan 

sebagainya. 

b.  Promosi tidak langsung (dealer promotion) 

 Promosi tidak langsung pertama-tama ditujukan kepada 

penyalur produk pariwisata, seperti biro perjalanan umum dan 

cabang-cabangnya, agen perjalanan, organisasi-organisasi 

perjalanan, dan sebagainya.  Tujuan promosi kepada penyalur 

ialah : 
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1. Menarik perhatian mereka pada komponen-komponen 

produk pariwisata yang ditawarkan dan membuat 

mereka bersedia untuk menjualkannya dalam produk 

pariwisata yang mereka susun; 

2. Menciptakan kondisi dan menyediakan sarana bagi 

mereka untuk menyusun produk pariwisata yang tepat 

untuk dijual kepada konsumen/wisatawan. 

Cara-cara yang banyak digunakan untuk keperluan 

tersebut antara lain : 

1. Pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan 

2. Publikasi dalam majalah-majalah profesi yang 

beredar di daerah perusahaan penyalur 

3. Kunjungan kepada perusahaan-perusahaan 

penyalur 

4. Pertemuan-pertemuan dengan perusahaan penyalur 

untuk memberi informasi 

5. Menyelenggarakan temu-karya (workshop) 

6. Mengundang wakil-wakil perusahaan penyalur 

untuk mengunjungi daerah tujuan wisata. 

Promosi dengan cara-cara semacam itu yang cocok juga dapat 

dilakukan terhadap orang-orang yang berpengaruh atas pengambilan 

keputusan oleh wisatawan potensial untuk mengadakan perjalanan, 

seperti politisi, artis dan bermacam- macam tokoh umum nasioanal 
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maupun internasional yang pernah mengunjungi suatu atraksi wisata. 

Seringnya juga terdapat tokoh-tokoh yang menarik, seperti artis-artis 

terkenal dalam suatu derah pariwisata akan membuat daerah pariwisata 

yang bersangkutan menjadi lebih menarik. Dari cara-cara promosi 

tersebut, jelaslah bahwa ada promosi yang diadakan di daerah pasar dan 

ada yang diadakan di daerah tujuan wisata. Berhasil tidaknya promosi 

dapat diukur dari banyakna informasi yang diminta dan besarnya 

volume kedatangan wisatawan (Soekadijo, 1996:241-244). Semua 

klasifikasi pariwisata tersebut tidak akan ada tanpa adanya wisatawan, 

begitu pula semua kegiatan kepariwisataan dianggap gagal jika tidak 

dapat mendatangkan wisatawan. Sebaliknya begitu ada wisatawan yang 

mengunjungi objek-objek pariwisata dan memanfaatkan jasa-jasa yang 

ada pada pariwisata, maka semua kegiatan itu mendapat arti 

kepariwisataan dan lahirlah berbagai jenis dan macam pariwisata. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu  yang dapat di 

gunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan  dengan penelitian sekarang ini: 

1. Etty Mardiyah (2014) dengan judul “Strategi Promosi Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan 

Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Pada Event Wisata 

Bono” dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui 

Bagaimana strategi promosi dan fasilitas sarana prasarana Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan 

dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada event wisata Bono. 
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Serta Apa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi promosi Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan 

dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada event wisata Bono 

dan Seberapa efektif kegiatan promosi yang digunakan Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan 

dalam mempromosikan objek wisata Bono. 

2. Winda Gurvenita (2012) dengan Judul “Manajemen Strategi Dinas 

Pariwisata Seni Dan Budaya Dalam Pengembangan Wisata Di 

Kabupaten Karmun”. Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab 

sebelumnya mengenai Manajemen Strategi Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Karimun dapat 

disimpulkan : 

a. Manajemen Strategi Dinas pariwisata Seni dan Budaya dalam 

Pengembangan Wisata di Kabupaten Karimun belum maksimal 

yakni dilihat dari formulasi strategi yang memiliki kelemahan, 

tidak terimplementasinya kebijakan manajemen strategi dan 

tidak dilakukannya evaluasi dan pengendalian secara 

menyeluruh sehingga pariwisata di Kabupaten Karimun kurang 

berkembang.  

b. Faktor yang mempengaruhi Manajemen Strategi Dinas 

Pariwisata Seni dan Budaya dalam Pengembangan Wisata di 

Kabupaten Karimun rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, 

belum terbenahi dan tertatanya sarana dan prasarana objek 

wisata yang ada, pemasaran pariwisata yang belum tepat sasaran 
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terhadap peningkatan kunjungan pariwisata, dan kurangnya 

peningkatan karakter dan budaya masyarakat di Kabupaten 

Karimun.  

3. 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 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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2.9 Pandangan Islam Terhadap Pariwisata  

 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 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. 
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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: 

                     

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 
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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: 

                  

             

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). 

 

2.10 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalaam penelitian ini, 

maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 

a. Strategi Menurut Effendi pada hakikatnya adalah perencanaan 

(planning) dan ( manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Strategi 

merupakan rencana atau langkah tindakan organisasi atau badan usaha 

untuk mencapai tujuan. 
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Menurut coulter strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi 

yang ditunjukan untuk mencapai tujuan  (goal) dan menyesuaikan 

sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi 

dalam lingkungan industri. 

b. Pariwisata Menurut James J. Spinllane, pariwisata adalah perjalanan 

dari suatu tempat ke tempat lainnya dan bersifat sementara, dilakukan 

perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, 

keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu. 

c. Pemasaran menurut Lumsdon (Vellas & Becherel, 2008) 

mendefenisikan pemasaran pariwisata sebagai berikut; “ sebagai 

proses manajemen yang membuat perkiraan dan memuaskan 

kehendak pengunjung yang ada dan calon pengunjung secara lebih 

efektif dari impor atau destinasi pesaing. Perubahan manajemen 

didesak oleh laba, dan manfaat bagi masyarakat atau keduanya; jalan 

mana pun yang di tempuh, tergantung, dari interaksi antara wisatawan 

dan impor. Ini juga berarti menyelamatkan kebutuhan lingkungan dan 

masyarakat serta merupakan inti sari dari kepuasan pelanggan. Hal – 

hal tersebut tidak dapat lagi di anggap sebagai suatu yang terpisah satu 

dengan lainnya” 

d. Promosi pariwisata yang dimaksud di sini adalah kampanye dan 

propaganda kepariwisataan yang didasarkan atas rencana atau 

program yang teratur dan secara kontinyu. Ke dalam, promosi ini 

ditujukan kepada masyarakat dalam negeri sendiri dengan maksud dan 

tujuan menggugah pandangan masyarakat agar mempunyai kesadaran 
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akan kegunaan pariwisata baginya, sehingga industri pariwisata di 

negeri ini memperoleh dukungan. Ke luar, promosi ini ditujukan 

kepada dunia luar dimana kampanye penerangan ini benar-benar 

mengandung berbagai fasilitas dan atraksi yang unik dan menarik 

yang dapat disajikan kepada sang wisatawan (dalam Pendit, 1999 : 

23). 

2.11 Indikator Penelitian 

Tabel 2.1  

Indikator Penelitian 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Strategi 

pengembangan 

objek wisata  

1. Pengelolaan 

pengembangan 

objek wisata 

1. Peningkatan sarana 

dan prasarana  

2. Pengembangan 

pemasaran pariwisata 

bono 

3. Pengembangan 

destinasi pariwisata 

2. Perlindungan  

zona objek wisata 

1. Melindungi zona – 

zona objek wisata 

bono  

Sumber : peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 6 tahun 2015 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2  

Kerangka Pemikiran 

 

Strategi 

Pengembangan 

Objek Wisata 

Pengelolaan 

pengembangan 

objek wisata 

Perlindungan zona 

objek wisata 

1. Peningkatan sarana 

dan prasarana 

2. Pengembangan 

pemasaran 

pariwisata bono 

3. pengembangan 

destinasi pariwisata 

1. Melindungi zona – 

zona objek wisata 

bono 


