
BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1  Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

oleh seseorang kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dimana kebijakan tersebut 

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud.Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative, secara 

positif kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam 

menangani sesuatu permasalahan. Secara negatif kebijakan publik dapat 

melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak  melakukan suatu 

tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut 

keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Beberapa definisi tentang kebijakan 

publik yang dikumpulkan dari berbagai Macam literature : 

a. Kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya 

(jhon dewey, the public and its problem, 1927) kebijakan publik 

membahas bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan public disusun  dan 

didefinisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda 

kebijakan dan agenda politik.  

b. Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan 

dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 
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menggunakan dan  mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Carl J. 

Ffrederich, man and his government, 1963). 

c. Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta 

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada 

sebagai suatu keputusan tersendiri (Richard Rose, policy making in great 

Britain, 1969). 

Menurut chaizi Nasucha (2003:37) kebijakan publik merupakan 

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke 

dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap 

dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan 

kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Definisi kebijakan publik 

di atas dapat dikatakan bahwa: kebijakan publik dibuat oleh pemeriintah yang 

berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada 

kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif 

untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan 

publik. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti 

kebijakan. Diantara para ahli yang memberikan pendapat tentang kebijakan : 

a. Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to 

do). 

b. Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang 
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diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected 

program of goals, values and practices). 

c. Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan 

adalah adanya tujuan (goal ), sasaran(objektive) atau kehendak(purpose). 

d. H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action 

intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang 

bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.  

Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda dapat 

mengacu karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik seperti dibawah ini. 

a. Kebijakan Publik merupakan arahan tindakan dari seseorang, kelompok 

ataupun pemerintah. 

b. Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor. 

c. Kebijakan Publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan 

pemerintah. 

d. Kebijakn Publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya. 

e. Kebijakan Publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah contohnya 

Undang Undang.  

f. Kebijakan Publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah contohnya 

Undang Undang 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti 

memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk: 

a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 

b. Melindungi hak-hak masyarakat. 
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c. Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat. 

d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Bukan suatu tujuan yang 

sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya 

diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja 

berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu 

diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan 

ada”faktor pendukung” yang diperlukan. 

 

2.2 Kebijakan Pariwisata  

 Nyoman S. Pendit 1990:135), segala sesuatu tindakan instansi pemerintah 

dan badan atau organiasasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan 

kepariwisataan itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah 

sehubungan dengan kebijakan pariwisata:  

a. Politik kebudayaan  

b. Politik sosial  

c. Politik dalam negeri  

d. Politik luar negeri 

 

2.3 Pariwisata 

Pariwisata secara etomologi pariwisata berasal dari dua kata yaitu “ pari” 

yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi” 

didalam kamus besar bahasa indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum 
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pariwisata merupakan suatu perjalanan yang diakukan seseorang untuk sementara 

waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud 

mencari nafkah ditimpat dikunjunginya tetapi semata-mata untuk kegiatan 

rekreasi memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Adapun pengertian 

pariwisata menurut para ahli yaitu : 

a. Menurut Richard Sihite, pariwisata ialah suatu bentuk kegiatan traveling 

atau perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau 

sementara waktu.  

b. Menurut James, pariwisata  merupakan suatu kegiatan untuk melakuakan 

perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari 

kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati 

olahraga atau istirahat dan tujuan lainnya. 

c. Menurut Herman V. Schulard, pariwisata merupakan sejumlah kegiatan 

terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian secara langsung 

berhubungan dengan masuknya orang-orang asing melalui jalur lalu lintas 

disuatu negara,kota dan daerah tertentu . 

d. Menurut Kodhyat, pariwisata merupakan suatu perjalanan dari satu tempat 

ke tempat lain yang sifatnya sementara, dilakukan perorangan maupun 

kelompok, sebagai suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan 

dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. 

e. Menurut Kusdianto, pariwisata ialah susunan organisasi, baik pemerintah 

maupun swasta yang terkait dalam pengembangan,produksi dan 
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pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang 

yang sedang berpergian. 

UU No 10 tahun 2009, yang mengatur tentang pariwisata, bahwa 

kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan 

secara sistematis, terencana terpadu berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan 

masyarakat,kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. 

UU No.10 tahun 2009 tentang pariwisata pasal 1 dinyatakan : 

a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. 

b. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan,keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan 

alam budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

c. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyaii pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, 

serta pertahanaan dan keamanan. 

d. Dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.  

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangakaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata 

mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata keterkaitan secara 
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langsung maupun tidak langsung. Tujuan pariwisata menurut sari (2004:50) 

adalah memberikan dampak positif dan keuntungan sebesar-besarnya baik seluruh 

lapisan dan golongan masyarakat, pemerintah, swasta dan maupun wisatawan. 

Dampak positif yang diambil dari pengembangan pariwisata meliputi : 

a. Penciptaan lapangan kerja, dimana pada umumnya industri padat karya 

dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralataan. 

b. Sebagai sumber devisa asing. 

c. Pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual, disini pariwisata secara 

wajar cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri ke 

arah wilayah desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata disadari 

dapat menjadi dasar pembangunan regional.  

Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan 

pariwisata meliputi : 

a. Pariwisata dan vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan 

perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang 

atau luka (vulnerability), khususnya kalau negara tersebut sangat 

tergantung pada satu pasar asing. 

b. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-

proyek pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, 

seperti barang-barang impor, biaya promosi keluar negeri, tambahan 

pengeluaran untuk warga negara sebagai akibat dari pariwisata dan 

lainnya. 
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c. Polarisasi spasial dari industri pariwisata dimana perusahaan besar 

mempunyai kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar 

dari kelompok besar perbankan atau lembaga keuangan lain, sedangkan 

perusahaan kecil harus tergantung dari pinjaman atau subsidi dari 

pemerintah dan tabungan pribadi. Hal ini menjadi hambatan dimana terjadi 

konflik aspasial antara perusahaan kecil dan perusahaan besar.  

d. Sifat dari pekerjaan dalam industri pariwisata cenderung menerima gaji 

yang rendah, menjadi pekerjaan musiman, tidak ada serikat buruh. 

e. Dampak industrial pariwisata terhadap alokasi sumber daya ekonomi 

industri ini dapat menaikkan harga tanah dimana kenaikan harga tanah 

dapat menimbulkan kesulitan bagi penghuni daerah tersebut yang tidak 

bekerja disektor pariwisata yang ingin membangun rumah atau mendirikan 

bisnis disini. 

f. Dampak terhadap lingkungan, bisa berupa polusi air atau udara, 

kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan 

alam yang tradisional. 

Kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau disedikan untuk memenuhi pariwisata. Kawasan pariwisata dibagi 

atas dua bentuk yaitu : 

3 Kawasan pariwisata murni yaitu suatu areal yang secara khusus disediakan 

untuk menampung berbagai kegiatan pariwisata, dilengkapi dengan 

berbagai saran penunjang untuk memudahkan bagi kegiatan pariwisata, 
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diaman pengelolaannya ditangani oleh suatu badan baik pemerintah 

maupun swasta atau kerjasama pemerintah dengan swasta. 

4 Kawasan pariwisata terbuka yaitu kawasan yang bobotnya dipergunakan 

untuk pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata tersebut, kegiatan 

lainnya dari masyarakat umum seperti pertanian, perkebunan, dan lain 

sebagainya masih terbuka, yang diatur dan ditata agar mendukung 

pengembangan pariwisata  

 

2.4 Pengertian Objek Wisata  

Objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki 

sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya 

tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjung wisatawan. Menurut 

Marpaung (2002:32) adalah suatu bentukan dari aktivitas dan fasilitas yang 

berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang 

kesuatu daerah atau tempat tertentu. Menurut UU No.9 tahun 1990 tentang 

kepariwisataan, dinyatakan bahwa objek dan wisata daya tarik wisata adalah 

segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan objek dan daya 

tarik wisata yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat 

objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata. 

2.4.1 Objek dan daya tarik wisata terdiri atas : 

a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna. 

b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud 

museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, 
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wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan, taman 

rekreasi dan tempat hiburan.  

Selanjutnya objek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu : 

a. Objek wisata dan daya tarik wisata alam. 

Objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan 

alam. 

b. Objek wisata dan daya tarik budaya  

Seperti peninggalan sejarah,museum, atraksi kesenian, dn objek lain yang 

berkaitan dengan budaya. 

c. Objek wisata dan daya tarik pada minat khusus wisatawan itu 

sendiri,misalnya olahraga, memancing dan lainlain.  

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis memberikan batasan objek 

wisata adalah yang dapat dilihat, dirasakan serta dinikmati oleh manusia sehingga 

menimbulkan perasaan senang dan kepuasan jasmani maupun rohani sebagai 

suatu hiburan. Berdasarkan pengertian pengembangan dan obek wisata diatas, 

pengembangan objek wisata dapat diartikan usaha atau cara untuk membuat jadi 

lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia sehingga 

semakin menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan menarik 

wisatawan untuk berkunjung. Gamal Suwantoro (1997:57) menulis mengenai pola 

kebijakan pengembangan objek wisata yang meliputi : 

a. Prioritas pengembangan objek 

b. Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan. 
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c. Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan objek wisata perlu 

diperhatikan tentang prasarana pariwisata, sarana wisata, infrastruktur 

pariwisata dan masyarakat sekitar objek wisata tersebut. 

Daya tarik wisata disebut juga dengan objek wisata merupakan potensi 

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke sesuatu daerah tujuan wisata 

yaitu : 

4 Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam 

5 Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. 

6 Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan maka daya tarik wisata 

harus di rancang dan dibangun. Di kelola secara propesional sehingga menarik 

wisatawan untuk datang. Membangun suatu objek wisata arus di rancang dengan 

sedemikian rupa berdasarkan keteria tertentu.Umumya daya tarik suatu objek 

wisata berdasarkan pada : 

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

dan bersih  

b. Adanya eksebilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c. Adanya ciri khusus, spesifikasi yang bersifat langka. 

d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan 

yang hadir. 

e. Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam 

pengunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dsb. 
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f. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

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

terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.  

2.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengunjung Menurut Gamal 

Suwantoro, SH (2008:19). 

a. Objek dan Daya Tarik Wisata 

 Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka daya tarik wisata 

harus dirancang dan dibangun / dikelola secara profesional sehingga dapat 

menarik wisatawan untuk datang membangun suatu objekc wisata harus 

dirancang sedemikan rupa berdasarkan kriteria tertentu.  

b. Prasarana Wisata    

 Sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak 

dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, 

seperti jalan, listrik, air dan lain-lain. Untuk kesiapan objek-objek wisata 

yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana 

wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan 

kondisi objek wisata yang bersangkutan. 

c.  Sarana wisata 

 Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati 

perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata 

maupun objek wisata tertentu harus di sesuaikan dengan kebutuhan 

wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  
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d. Tata Laksana / Infrastruktur 

Situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik berupa 

sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan 

dibawah tanah. 

e. Masyarakat / Lingkungan 

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik 

wisata akan mengundang kehadiran wisatawan. Masyarakat di sekitar 

objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan 

sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. 

Lingkungan alam sekitar objek wisatawan perlu diperhatikan dengan 

seksama agar tidak rusak dan tercemar. 

 

2.5  Otonomi Daerah  

Mariun (1979:53), Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk 

membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. 

Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi 

daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai 

dengan kebutuhan setempat. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut 

adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dipertanggung jawabkan.Dengan 

demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk 
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menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan 

penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas.  

Menurut Dr. M. Mas‟ud Said (2008:23) Tiga makna berbeda dari otonomi 

daerah yaitu: dekonsentrasi (deconcentration) dimana pemerintah pusat 

menempatkan para pegawainya di level pemerintah, pendelegasian (delegation) 

dimana pemerintah pusat secara bersyarat mendelegasikan kekuasaannya kepada 

pemerintah daerah namun dengan tetap memiliki kesanggupan untuk mengambil 

kekuasaan itu kembali dan secara keseleruhan tetap memiliki dominasi kekuasaan 

atas pemerintah daerah, dan devolution (devolution) dimana pemerintah pusat 

secara aktual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah. 

Menurut UU No 32 tahun 2004 defenisi otonomi daerah adalah 

hak,wewenang dan kewajiban dari daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Tujuan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut: 

a. agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat 

pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar 

b. agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi 

daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya 

c. agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan 

memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunya kekhususan 

sendiri.  
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Berikut adalah prinsip-prinsip Otonomi Daerah: 

a. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah diberikan kebebasan dalam 

mengurus serta mengatur berbagai urusan pemerintah yang mencakup 

kewenangan pada semua bidang pemerintahan, kecuali kebebasan terhadap 

bidang politik luar negeri, agama, keamanan, moneter, peradilan, 

keamanan, serta fiskal nasional.  

b. Prinsip otonomi nyata. Daerah diberi kebebasan dalam menangani 

berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta 

kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, 

berkembang dan sesuai dengan potensi yang ada dan ciri khas daerah . 

c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang dalam 

sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan yang ada dan 

maksud dari pemberian otonomi, yang pada dasarnya guna untuk 

memperdayakan daerahnya masing-masing termasuk dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.  

 

2.6   Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan dasar pijakan 

dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan dari penelitian terdahulu 

adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari 

topik penelitian yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
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pengunjung. Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

dianggap relevan dengan penelitian, sebagai berikut:  

a. Berdasarkan Penelitian Epi Syahadat (2015) dengan judul penelitian 

“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman 

Nasional Gede Pangrongo (Tngp)” masalah dalam penelitian ini yaitu 

jumlah kunjugan ke Taman Nasional Gede Pangrongo dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor objek, dan 

daya tarik wisata alam dan faktor keamanan. Berdasarkan hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor 

objek dan daya tarik wisata alam, dan faktor keamanan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengunjung akan tetapi tidak 

secara nyata (tidak signifikan) dari keempat faktor tersebut faktor 

keamanan yang mempunyai pengaruh signifikan (nyata). 

b. Berdasarkan Penelitian Nurul Ilmi (2016) dengan judul penelitian 

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tentang Usaha Pariwisata 

(Studi Pengembangan Danau Wisata Bandar Kayangan Lembah Sari)” 

Masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah 

kota sehingga pengembangan terkendala, dampaknya daya ketertarikkan 

pengunjung atau wisatawan berkurang. Berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan yang dilakukan PD pembangunan yaitu dengan 

menggunakan teknik pengembangan pariwisata dan menjadikan tolak ukur 

terhadap keperluan dan pelengkap wisata danau buatan seperti fasilitas, 

menyediakan konsep baru, wahana permainan. 



 28 

c. Berdasarkan Penelitian M. Ridwan (2014) dengan judul penelitian “Peran 

Dinas Pariwisata dan Olah Raga dalam Meningkatkan Kunjungan 

Wisatawan Di Kota Payakumbuh” Masalah dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam 

Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Kota Payakumbuh serta untuk 

mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota 

Payakumbuh. Berdasarkn hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Peran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan 

Kunjungan Wisata di Kota Payakumbuh Sudah Baik.  

d. Berdasarkan penelitian Meiliza Damayanti, 2015. Mengenai analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat kunjung ulang pada pemandian 

air panas guci di kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling sebanyak 150 responden, menggunakan analisis 

structural equatoon model (Sem). HasiL penelitian yaitu mutu produk 

berpengaruh terhadap daya tarik produk. Pemandian air panas lebih 

meningkatkan kualitasnya sehingga jumlah pengunjung meningkat. 

e. Berdasarkan penelitian M. Akrom K, 2014. Mengenai analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi wisatawan di pantai cahaya weleri kabupaten 

Kendal. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 dengan menggunakan 

teknik accidental sampling. Hasil dari penelitian analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi wisatawan adanya fasilitas dan pendapatan yang 

tersedia sehingga berpengaruh pada jumlah pengunjung. 
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Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini 

adalah indikator – indikator penelitian terdahulu yng berbeda dengan penelitian 

penulis, teori yang digunakan juga terdapat perbedaan. Permasalahan yang di teliti 

juga berbeda. Serta perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian. 

 

2.7 Definisi Konsep 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam 

pengertian konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka dirumuskan 

beberapa konsep yang akan di uji dengan teknik pengukuran. Adapun 

pengukurannya sebagai berikut:  

a. Pengaruh adalah hasil dari sikap yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok untuk membangun suatu kepercayaan sehingga melalukan 

perbuatan sesuai apa yang di pinta. 

b. Pengunjung adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata atau 

sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang.  

c. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang 

merupakan daya tarik agar orang mau datang berkunjung ketempat 

tersebut. 

 

2.8 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut untuk 



 30 

memudahkan memahami serta menyamakan pikiran terhadap konsep-konsep yang 

digunakan. 

Tabel 2.1 

Gambaran Operasional Konsep Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Faktor Yang 

Mempengarui Daya 

Tarik/Minat 

Pengunjung 

terhadap Objek 

Wisata  

1. Objek dan Daya Tarik       

Wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prasarana Wisata 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sarana Wiasata 

1. Adanya sumber daya 

yang dapat menimbulkan 

rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih 

 

2. Adanya aksesbilitas yang 

tinggi untuk dapat 

mengunjunginya 

 

3. Adanya ciri khusus/ 

spesifikasi yang bersifat 

langka 

 

4. Adanya sarana / 

prasarana penunjang 

untuk melayani para 

wisatawan yang hadir 

 

5. Objek wisata alam 

mempunyai daya tarik 

tinggi karena keindahan 

alam pegunungan, 

sungai, pantai, pasir, 

hutan, dan sebagainya 

 

6. Objek wisata budaya 

mempunyai daya tarik 

tinggi karena memiliki 

nilai khusus dalam 

bentuk atraksi kesenian, 

upacara-upacara adat 

 

Sumber daya alam dan 

sumber daya buatan 

manusia yang mutlak 

dibutuhkan oleh 
wisatawan dalam 

perjalananya di daerah 
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4. Tata laksana/ Infrastur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Masyarakat/ lingkungan 

 

tujuan wisata. 

 

Berbagai sarana wisata 

yang harus disediakan 

didaerah tujuan wisata. 

 

6 Sistem pengairan, 

distribusi air bersih, 

sistem pembuangan air 

limbah yang membantu 

sarana objek wisata 

7 Sumber listrik dan energi 

serta jaringan 

distribusinya yang 

merupakan yang 

terselenggarakannya 

penyediaan sarana wisata 

yang memadai 

8 Sistem jalur angkutan dan 

terminal yang memadai 

dan lancar akan 

memudahkan wisatawan 

untuk mengunjungi objek 

wisata. 

9 Sistem komunikasi yan 

memudahkan para 

wisatawan untuk 

mendapatkan informasi 

maupun mengirimkan 

informasi secara cepat 

dan tepat. 

 

1. Masyarakat disekitar 

objek wisata yang akan 

menyambut kehadiran 

wisatawan tersebut dan 

sekaligus akan 

memberikan layanan 

yang diperlukan oleh 

para wisatawan. 

2. Lingkungan alam di 

sekitar objek wisatapun 

perlu diperhatikan 

deng\an seksama agar 

tidak rusak dan tercemar. 
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3. Wisata menjadi harapan 

semua pihak untuk 

mendorong 

pengembangan 

pariwisata yang pada 

akhirnya akan 

menigkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Sumber: Gamal Suwantoro, S. 2004 

 

2.9 Pemanfaatan Alam Terhadap Pandangan Islam  

Pemahaman wisata dalam islam adalah untuk merenungi keindahan 

ciptaan Allah Ta‟ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong 

jiwa manusia unuk menguatkan keimanan terhadap keesaan allah dan memotivasi  

menunaikan kewajiban hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai 

semangat kerja baru. Ketika Allah menyebut „berjalanlah di muka bumi‟, itu 

artinya Allah mengingatkan kita kepada alam ini, sehingga ada wisata alam. 

Banyak hal di alam ini dapat dijadikanobjek wisata, karena Allah menciptkan 

alam ini dengan kekhasan yang berbeda-beda. Allah subhanahu wata‟ ala 

berfirman:   

                           

      

 

Artinya:  Dan carilah, pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada 
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orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS, Al-

Qashash: 28) 

                       

                

 

Artinya:  Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 

langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 29) 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana 

hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

riset (Umar, 2002:208). Untuk memperjelas jalannya penelitian yang 

dilaksanakan, maka penulis merasa perlu menyusun kerangka pemikiran 

mengenai konsepsi tahap-tahap penelitian secara teoritis dibuat berupa skema 

sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian.Berikut adalah gambaran kerangka berpikir dalam 

penelitian yang dilakukan. 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengungjung terhadap 

Objek Wisata Danau Bandar Kayangan di Kota Pekanbaru 

 

Strategi Objek Wisata dalam 

Mempertahankan Minat 

Pengunjung 

1. Objek dan daya tarik wisata 

2. Prasarana Wisata 

3. Sarana Wisata 

4. Tata laksana / Infrastruktur 

5. Masyarakat / Lingkungan 

 

Meningkatkan Minat Pengunjung Terhadap Objek 

Wisata  Danau Bandar Kayangan Kota Pekanbaru 

 


