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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Manajemen Pengelolaan Pariwisata 

Manajemen pengelolaan pariwisata adalah seperangkat peran yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merujuk kepada 

fungsi yang melekat pada peran planning (perencanaan), directing 

(mengarahkan), organizing (koordinasi), dan controlling (pengawasan). 

Sedangkan Menurut intruksi presiden No. 19 tahun 1969 yang 

menyatakan bahwa parawisata atau wisata adalah kegiatan jasa yang 

memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti 

hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan 

iklim yang nyaman. 

Menurut undang-undang No.9 tahun 1990 yang menyatakan 

bahwa parawisata itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata serta 

usaha-usaha yang tertarik dibidang usaha ini. 

Koordinasi merupakan fungsi utama dan penting, fungsi koordinasi 

merujuk kepada fungsi seorang menejer untuk menerjemahkan informasi seperti 

perencanaan, pengawasan dan mengaplikasikan informasi tersebut secara 

sistematis kedalam semua fungsi manajeral yang diterjemahkan secara nyata 

dalam kegiatan pengarahan, perencanaan dan pengawasan. 

Manajemen pengelolaan parawisata harus mengacu pada prinsip-prinsip 

pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas 
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dan nilai social yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya 

serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.  

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsi-prinsip sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal danspesial 

local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan 

lingkungan. 

2. Perservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi 

basis pengembangan kawasan pariwisata. 

3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah 

budaya lokal. 

4. Pelayanan pada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan 

lokal. 

5. Memberikan dukungan dan legitimilasi pada pembangunan dan 

pengembangan parawisata jika terbukti memberikan manfaat yang fositif, 

tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata 

tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau aspektabilitas 

social walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan msyarakat.
15

 

Dalam upaya meminimalisasi berbagai dampak negatif dan 

mengoptimalkan dampak positif pariwisata lahirlah pemikiran untuk 

mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat disekitar objek 

wisata, yang kemudian dikenal dengan istilah Community Based Tourism (CBT) 

                                                           
15

 I Gde Pinata,  Pengantar Ilmu Pariwisata,  (Yogyakarta : Andi Offset , 2009), H.80-82   



32 
 

atau pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat.  Di Indonesia, penerapan 

CBT tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang  Kepariwisataan, pada Bab III pasal 5 yaitu Prinsip Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. Dimana prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan 

dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan 

Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan 

hubungan antara manusia dan lingkungan.      

b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.  

c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan 

proporsionalitas. 

d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. 

e. Memberdayakan masyarakat setempat. 

f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang 

merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta 

keterpaduan antar pemangku kepentingan.    

g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional 

dalam bidang pariwisata.  

h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Dengan demikian, Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa 

pengembangan pariwisata Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat setempat (lokal). Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

memberikan perubahan penting dalam hal pendekatan pembangunan 

pariwisata  menjadi berbasis masyarakat. 

Prinsip dasar CBT (Community Based Tourism) menurut Suansri 

(2003:12) dalam Suriany (2008) yaitu: 

1.      Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam 

industri pariwisata, 
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2.      Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek, 

3.      Mengembangkan kebanggaan komunitas, 

4.      Mengembangkan kualitas hidup komunitas, 

5.      Menjamin keberlanjutan lingkungan, 

6.      Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, 

7.      Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada 

komunitas, 

8.      Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia, 

9.      Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas, 

10.  Berperan dalam menentukan persentase pendapatan (pendistribusian 

pendapatan) dalam proyek yang ada dikomunitas. 

Sepuluh prinsip dasar tersebut harus menjadi tumpuan, arah dan prinsip dasar 

dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. 
16

 

B. Pemasaran dan manajemen pemasaran pariwisata 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli 

yang ada meupun pembeli potensial, (William J.Stanton).
17

 

 Manajemen pemasaram pariwisata adalah seluruh kegiatan untuk 

mempertemukan permintaan dan penawaran sehingga pembeli mendapatkan 

kepuasan dan penjual mendapatkan keuntungan maksimal dengan resiko 

seminimal mungkin. Pemasaran pariwisata ini merupakan hal yang sangat 

kompleks, karena produk dari industry pariwisata mempunyai ciri-ciri khas 

dibandingkan produk berupa barang. Manajemen parawistaini bisa diartikan 

sebagai upaya mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan wisatawan, serta 
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menawarkan produk wisata yangsesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

wisatawan dengan maksud agar usaha parawisata dapat memberikan pelayanan 

jasa yang maksimal kepada wisatawan.
18

 

Sebagai salah satu produk pelayanan atau jasa, parawisata memiliki 

beberapa dimensi yang sangat berbeda dengan dimensi produk umumyang ada di 

pasaran sehari-hari yaitu sebagai berikut: 

1. Intangibility 

Produk layanan atau jasa bearti produk yang ditawarkan tidak berbentuk 

barang yang nyata yang bisa ditemui dipengertian produk yang bisa dilihat 

disepanjangan pasar. 

2. Perishability 

Produk jasa atau layanan parawisata tidak seperti barang-barang pabrik, 

tidak dapat disimpan untuk dijual dikemudian hari. 

3. Intespreability 

Produk jasa atau layanan seperti parawisata biasanya merupakan 

produk yang dibentuk dari berbagai produk pendukung yang terpisah-pisah. 

Jasa atau pelayanan merupakan suatu fenomena yang sangat rumit, 

dalam pengertian yang sederhana jasa dapat diartikan sebagai suatu 

pelayanan seseorang kepada orang lain atau juga dapat di artikan sebagai 

mulai dari pelayanan yang di berikan oleh manusia baik itu jasa yang dapat 

dilihat atau pun yang tidak dapat dilihat, yang hanya dapat dirasakan sampai 

kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan 
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jasa dan benda lainnya.
19

 Alat bauran pemasaran yang paling mendasar 

adalah produk, yang merupakan penawaran berwujud perusahaan kepada 

pasar, yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemasan 

produk. Pelayanan pendukung tersebut dapat memberikan keunggulan 

kompetitif dalam pasar persaingan global.
20

 

Dalam strategi pemasaran terdapat strategi acuan atau bauran 

pemasaran (marketing mix) yang menetapkan komposisi  terbaik  dari ke 

empat komponen pemasaran untuk mencapai sasaran pasar yang dituju 

sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, ke empat unsur stertegi 

acuan atau bauran pemasaran (marketing mix) adalah : strategi prodak, 

strategi harga, strategi promosi, dan strategi penyaluran atau distribusi.
21

 

a. Product (The Services) 

Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, 

nama baik tokoh yang menjual pengecer, dan pelayanan pabrik serta 

pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya.
22

 

Menurut wiliam j. Stanton yang mendefenisikan bahwa produk itu 

adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata di dalamnya sudah 
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sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestiv pabrik, prestif pengecer, dan 

pelayanan dari pabrik secara mengecer yang mungkin di terima oleh pembeli 

sebagai suatu yang bisa memuaskan keinginannya. 
23

 

Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, 

memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. 

Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli 

manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Pengertian yang ditawarkan 

menunjukkan sejumlah manfaat yang didapat oleh konsumen, baik barang 

atau jasa maupun kombinasinya. 

b. Harga (Price) 

Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nilai 

dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan 

barang. Menurut wiliam j. Stanton  harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan 

untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainya. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan 

melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan 

dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor 

utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, 

bauran ragam produk, dan pelayanan, serta persaingan. Dalam menetapkan 

harga jual produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak, 

antara lain konsumen akhir penyaluran, pesaing, pensuplai dana, para pekerja, 

dan pemerintah. Penetapan harga terdapat banyak pertimbangan yang lain di 
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gunakan dalam perusahaan dan bukan saja didasarkan kepada biaya yang 

dibelanjakan.
24

 Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan  karena tingkat 

harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis 

prodak, dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan yang diperoleh 

oleh perusahaan.
25

 

c. Promotion 

Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya 

menggunakan teknik, dibawah pengendalian penjual atau produsen, yang 

dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk 

yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun 

melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Menurut Drs. Basu 

Swastha promosional mix adalah kombinasi starategi yang paling baik dari 

variable-variabel periklanan, personal seling, dan alat promosi lainya yang ke 

semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. 

Menurut Philip kotler, promotional mix terdiri dari empat alat utama 

yaitu:  

1. Advervising (iklan) adalah setiap bentuk penyajian non- personal dan 

promosi ide-ide, barang-barang dan jasa dengan pembayaran oleh suatu 

sponsor tertentu.  

2. Sales promotion ( promosi penjualan) adalah rangsangan jangka pendek 

untuk merangsang pembeli  atau penjual suatu produk atau jasa. 

                                                           
24

  Sadono Sukirno,  Pengantar Bisnis , ( Jakarta : Kencana Prenada Group,  2006),  h. 

226  
25

Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h, 227-

228 



38 
 

3. Publity (publisitas) adalah suatu simulasi non-personal terhadap 

permintaan suatu produk, jasa, atau unit dagang dengan menyebarkan 

berita-berita komersial yang penting mengenai kebutuhan akan produk 

tertentu disuatu media yang di sebarluaskan di radio, televise, ataupun 

panggung yang tidak dibayar oleh pihak sponsor. 

4. Personal selling (penjualan pribadi) adalah penyajian lisan dalam 

pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli dengan tujuan 

melaksanakan pembelian. 

Tujuan utama dari promosi yang akan dilakukan oleh perusahaan 

secara mendasar terdiri dari beberapa alternative antara lain dapat berupa 

mengimformasikan, mempengaruhi, membujuk, dan dan mengingatkan 

sasaran konsumen tentang perusahaan dan bauran pemasarannya.
26

  

d. Distribusi atau Penyaluran 

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang  atau jasa dari produsen kepada konsumen, 

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Kegiatan distribusi 

merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan konsumsi 

suatu barang agar barang dan jasa yang ditawarkan akan sampai tepat kepada para 

konsumen sehingga kegunaan yang didapat dari barang dan jasa tersebut akan 

semakin maksimal setelah dikonsumsi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi ialah: 
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1. Faktor Pasar 

Dalam lingkup faktor ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian 

konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan 

dan kebiasaan dalam pembelian. 

2. Faktor Barang 

Pertimbangan dari segi barang bersangkut-paut dengan nilai unit, besar dan 

berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang dan pengemasan. 

3. Faktor Perusahaan 

Pertimbangan yang diperlukan disini adalah sumber dana, pengalaman dan 

kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. 

4.  Faktor Kebiasaan dalam Pembelian 

Pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan 

perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan 

dan ongkos penyaluran barang.
27

 

C. Strategi - strategi peningkatan kinerja pariwisata 

Dalam sebuah bisnis pariwisata kebijakn (polity) merupakan arah atau tuntunan 

dalam melaksanakan kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam 

sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai yang menuntun 

tindakan dari para pelaksana, baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah, 

dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut.  

Perencanaan merupakan prediksi yang memerlukan beberapa pemikiran 

presepsi akan masa depan, walaupun prediksi dapat diturunkan dari obserpasi dan 

penelitian. Perencanaan pariwisata harus mengandung nilai- nilai dan informasi 
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yangcukup untuk mengambil keputusan. Umumnya perencanaan strategis dalam 

pariwisata terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Menentukan bisnis atau usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya carikan 

oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang di masuki. 

2. Menetkan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama 

organisasi, seperti pengusaha pasar yang melibatkan pengenalan produk baru, 

tujuan dari organisasi haruslah mempunyai jangka waktu yang 

mengidentivikasikan kapan tujuan tersebut akan diwujudkan. 

3. Mengunpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam mengambil 

keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambilsangat tergantung 

kepada informasi yang di kumpulkan. 

4. Menganalisis informasi yang didapat, terutama yang berkaitan dengan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari organisasi. 

5. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktifitas yang diperlukan dalam 

rangaka mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

6. Menentukan strategi dalam mewujudkan yang telah ditentukan. 

7. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk 

memberikan dampak pada strategi yang akan diambil. 

8. Mengimplementasikan rencana. 

9. Mengontrol dan memonotor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.
28

 

D. Peningkatan dan pengembangan pariwisata 

Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan objek wisata harus ada 

dukungan penuh dari pemerintah dan pemerintah juga harus berperan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan minta wisatawan untuk mau berkunjung ke 

objek wisata tersebut, dengan dukungan pemerintah lah suatu objek wisata itu 

dapat berjalan dan berkembang seperti apa yang diinginkan dan diharapkan.  

Berkembangnya suatu objek wisata juga tidak terlepas dari usaha-usaha 

yang dilakukan melalui kerjasama kepariwisataan dan masyarakat, karena 

peningkatan dan pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha 

yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana 
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prasaran, barang, dan jasa fasilitas yang diperlukan guna untuk melayani 

kebutuhan wisatawan. Selainitu dalam meningkatkan dan mengembangkan 

pariwisata juga harus memperhatikan kualitas lingkungan, adapun prinsip-prinsip 

peningkatan dan pengembangan perencanaan kepariwisataan adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan pengembangan keparawisataan haruslah merupakan suatu 

kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembagunan 

perekonomian Negara. 

2. Menggunakan pendekatan terpadu 

3. Berada dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah  tersebut secara 

keseluruhan 

4. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan wisata harus didasarkan pada 

penelitian atas faktor geografisnya, tidak hanya berdasakan pada faktor 

administrasi saja 

5. Memperhatikan faktor ekologi 

6. Memperhatikan faktor social yang ditimbulkan 

7. Perencanaan parawisata di daerah yang dekat kawasan industry, perlu 

diperhatikan pengandaan fasilitas hiburan guna mengantisifasi jam kerja 

buruh yang singkat dimasa yang akan datang 

8. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan kemungkinan peningkatan 

kerja sama dengan Negara lain dengan prinsip saling menguntung   

 

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat pengunjung untuk mengunjungi 

Pobjek wisata 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat pengunjung 

pada objek wisata yaitu:  

a. Faktor Internal Penyebab Kurangnya Minat pengunjung Berwisata 

1. Faktor kualitas produk  menurun 
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Turunnya kualitas produksi akan mengakibatkan kekecewaan dari 

pembeli atau bagi pengunjung dalam objek wisata. Hal ini merupakan 

kepercayaan konsumen terhadap barang produksinya, sehingga dapat 

menyebabkan turunnya penjualan atau turunnya jumlah peminat pada 

objek wisata. 

2. Service atau pelayanan yang diberikan bertambah jelek 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkayan kegiatan, karena 

ituia merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara 

rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam 

masyrakat. Secara umum pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui 

system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi 

kepentingn orang lain sesuai dengan haknya. 
29

 

Salah satu kelancaran dalam suatu perdagangan bergantung pada 

pelayanan yang diberikannya. Begitu juga dengan objek wisata kalu 

pelyanan yang diberikan kepada pengunjung semakin tidak baik maka 

pengunjung tidak akan mau untuk berkunjung lagi ke objek wisata 

tersebut. Maka suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan 

perdagangan akan kesulitan, jika service yang diberikannya kurang baik. 

3. Turunnya kegiatan sales promosi 

Pada umumnya suatu perusahaan yang ingin mempercepat proses 

peningkatan penjualan, akanmelaksanakan kegiatan sale promosi. Dan bila 
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mana dirasakan penjualan sudah besar dan sesuai dengan yang diingainkan 

serta sudah cukup mantap, maka pada umumnya perusahaan akan 

menurunkan kegiatan sales promosinya sekedar untuk dapat 

mempertahankannya. 

Meskipun demikian seringkali penurunan kegiatan sales promosi 

tersebut diikuti oleh penurunan pendapatan penjualan. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa kemungkinan, minsannya penurunan kegiatan sales promosi 

tersebut dilakukan disaat yang kurang tepat. 

4. Penetapan harga yang terlalu tinggi 

Faktor harga juga sangat mempengaruhi  pengunjung untuk 

berwisata, harga memungkinkan konsumen atau pengunjung 

membandingkan nilai, menstimulasi produk dan permintaan dan 

mengalokasikan sumber-sumber menjadi penggunan yang lebih produktif 

dalam penyelesaian dan penetapan harga menggunakan strategi. Apabila 

penetapan harga yang terlalu tinggi, hal in dapat menyebabkan pelanggan 

enggan untuk membeli barang karena harga yang terlalu mahal.
30

 Begitu 

juga dengan objek wisata jika harga yang diberikan kepada pengunjung 

terlalu mahal, maka pengunjung enggan untuk mau berkunjung lagi  ke 

objek wisata tersebut. Maka hal ini dapat menyebabkan turunnya jumlah 

pendapatan dan berkurangnya jumlah pengunjung yang berkunjung ke 

objek wisata tersebut. Aspek yang dapat mempertimbangkan dalam 
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strategi penyelesaian dan penetapan harga yaitu: Aspek geografis, Diskon 

harga, Penetapan  harga promosi, dan penetapan harga distriminasi.
31

 

5. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai 

Seperti yang kita ketahui, saat ini sarana dan prasarana yang ada di 

tempat wisata sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan untuk maju dan 

berkembangnya objek wisata itu sendiri. Mulai dari sarana Transportasi, 

keamanan, kebersihandan kenyamanan ditempat wisata itu sendiri, 

fasilitas-fasilitas yang memadai untuk para pengunjung. Hal-hal tersebut 

tentu menjadi salah satu faktor yang tak bisa diremehkan, apalagi oleh 

pemerintah daerah. Seperti transportasi atau kendaraan umum memang 

seharusnya disediakan oleh pemerintah agar para wisatawan baik lokal 

maupun asing dapat dengan leluasa mencapai satu objek wisata.  

Permasalahan yang menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya 

minat pengunjung berwisata adalah keamanan, kenyamanan, kebersihan 

serta prasarana  dari tempat wisata itu sendiri hal ini dianggap menjadi 

faktor yang cukup signifikan atau hal yang mendominasi pengunjung tidak 

mau lagi berkunjung ke objek wisata tersebut.
32

 

6. Aspek manajemen yang kurang bagus 

manajemen kinerja merupakan suatu proses komunikasi yang 

berlangsung terus menerus yang dilakukan berdasarkan kemitraan antara 

seorang pekerja dengan penyelia langsungnya yang menyangkut 

membangun harapan dan pemahaman yang jelas tentang fungsi kerja 
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penting yang diharapkan dilakaukan pekerja. Manjemen kinerja 

merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari 

organisasi,tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelolah 

kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar dan persyaratan-persyaratan 

kopetensi recana yang telah disepakati.
33

. 

Manajemen kinerja ini juga menentukan maju dan berkembangnya 

suatu perusahaan, meningkat atau menurunnya pendapatan suatu 

perusahaan juga ditentukan oleh manajemen kinerjanya, pada Objek 

Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang menurunnya pendapatan dan 

berkurangnya jumlah pengunjung yang mau berkunjung di Objek Wisata 

Taman Rekreasi Stanum Bangkinang sangat dipengaruhi oleh manajemen 

kirerja yang dimiliki oleh objek wisata. Manajemen kinerja yang dimiliki 

oleh objek wisata ini kurang bagus karena kurangnya dana dan juga sarana 

prasarana yang disediakan oleh pemerintah kepada objek wisata. Karena 

manajemen kinerja seperti ini lah objek wisata stanum bangkinang 

mengalami penurunan pendapatan dan jumlah pengunjung yang begitu 

banyak.
34

 

b. Faktor Eksternal Penyebab Kurangnya Minat Berwisata 

1. Perubahan selera konsumen atau pengunjung 

Selera konsumen sewaktu-waktu akan dapat berubah dan hal ini 

tidak hanya terbatas pada barang-barang mode. Begitu juga dengan objek 

wisata perubahan selera pengunjung juga dipengaruhi oleh bagus atau 
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tidaknya barang-barang ataupu produk-produk yang disediakan oleh objek 

wisata tersebut. Semakin bagus produk yang diberikan oleh pihak objek 

wisata maka semakin banyak jumlah peminat yang mau untuk berkunjung 

ke objek wisata tersebut. 

2. Munculnya saingan baru atau objek wisata baru 

Dengan munculnya saingan baru maka berarti konsumen memiliki 

pilihan yang lebih banyak. Baik dalam kualitas, sevice, harga dan 

sebagainya. Begitu juga dalam objek wisata munjulnya  pesaing dari objek 

wisata lain maka pengunjung akan memilih tempat untuk berwisata lebih 

banyak, yang mengakibatkan kurangnya jumlah pengunjung untuk 

berkunjung ke objek wisata tersebut. 

3. Pengaruh faktor fisikologi 

Apabila suatu produk dikatakana bahwa didalam produk mengandung 

racun yang dapat mempengaruhi faktor fisikologis, walaupun kualitas 

produk tidak berubah, service terhadap pelanggan tidak turun, harga tidak 

di naikkan dan sebagainya, hal ini juga dapat mengakibatkan penjualan 

dan pendapatan menurun walaupun pemberitaan itu tidak benar.   

4. Adanya tidakan dari pesaing 

Kualitas produksi tidak berubah, service pada pelanggan tidak 

beribah, harga jual tetap dan sebagainya, ternyata pendapatan dapat 

menurun ataupun jumlah pengunjung menurun dalam objek wisata. Hal ini  

dapat terjadi karena adanya tindakan dari pesaing, minsalnya memberikan 
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service yang baik, menurunkan produksinya, dan lain sebagainya.
35

 Hal ini 

dapat mengakibatkan pengunjung tidak mau berkunjung ke objek wisata 

ini lagi karena di objek wisata lain lebih murah dibandingkan objke wisata 

stanum ini, dan pengunjung akan lebih memilih ke tempat wista yang lebih 

murah, yang mengakibat kan pedapatan dan pengunjung ikut menurun. 

5. Kurangnya peran pemerintah pada objek wisata 

Objek wisata akan jau lebih berkembang, jauh lebih maju dan 

banyak diminati oleh wisatawan-wisatawan apabilah pemerintah ikut 

dalam upaya membangun objek wisata yang baik, baik itudalam 

memberikan dana, fasilitas-fasilitas yang baik dan juga memberikan 

produk-produk yang ada di objek wisata itu dengan produk yang 

berkualitas bagus yang dapat mengambangkan dari obje wisata tersebut. 

Dengan ke ikut sertaan pemerintah dalam mengelolah objek wisata maka 

semakin maju dan berkembang la objek wisata itu, karena peran dari 

pemerintah itu sangat penting dalam objek wisata supaya bisa 

berkembang, karena dana, promosi serja jaringan yang dimiliki oleh 

pemerintah itu jauh lebih luas jangkupan nya untuk mengembangkan 

objek wisata ini. 

6. Tempat Wisata yang Kurang Menarik 

Tempat wisata yang kurang menarik sangat mempengaruhi 

pengunjung untuk melakukan kunjungan ke tempat wisata, karna tempat 

wisata yang menarik dan tempatnya indah bias membuat hati para 
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pengung atau para wisatawan merasa lebih puas dan lebih senang datang 

ke tempat wisata itu, dan pengunjung akan senang untuk berkunjung lagi 

ke tempat wisata itu, tempat wisata yang kurang menawik sangat 

mempengaruhi terhadap jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke 

tempat itu dan juga dengan berkurangnya jumlah pengunjung yang 

berkunjung ke tempat wisata itu akan merugikan bagi perusahaan itu 

sendiri. 

F.  Konsep Pengelolaan Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang 

Menurut Pandangan Ekonomi Islam 

Isalam adalah agama yang sempurna dan agama yang lengkap yang berarti 

mengurusi semua hal dalam hidup manusia, slam mampu menyeimbangkan hal 

dunia dan hal akhirat dan antara habblum minallah ( hubungan dengan Allah) dan 

hablum minannas (hubungan sesama manusia). Ajaran islam lengkap karena 

Islam agama yanga terakhir sehingga harus mampu memecahkan berbagai 

masalah besar manusia.  

Agama Islam datang untuk merubah banyak pemahaman yang keliru dan 

menyimpang yang dibawa akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan 

dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman umat 

terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk 

berjalan-jalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukumannya atau 

zuhud dalam dunianya. Agama Islam datang untuk menghapuskan pemahaman 

negatif yang berlawanan dengan makna wisata, kemudian Islam datang untuk 

meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkan dengan tujuan-tujuan yang 

mulia diantaranya yaitu: 
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1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya syafar atau 

wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-

bulan tertentu, yang disyariatkan umrah ke Baitullah Ta‟ala dalam setahun. 

2. Dalam pemahaman Islam wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetauan, pada 

permulaan Islam telah ada perjalanan yang sangat agung dengan tujuan 

mencari ilmu dan menyebarkannya. 

3. Wisata dalam Islam adalah mengambil pembelajaran dan peringatan, dalam Al-

qur‟an terdapat perintah berjaln di muka bumi dibeberapa tempat. 

4. Wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah SWT  dan menyampaikan 

kepada manusia cahaya yanga diturunkan kepada muhammad SWA, dan untuk 

mengajak manusia kepada kebaikan dan mengajak kepada kalimat yang benar. 

5. Pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan 

ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam dan sebagai mendorong jiwa 

manusia untuk menguatkan keimanan terhadap kekuasaan sang pencipta dan 

memotivasi manusia kepada kewajiban hidup didunia. 

Agama Islam menghalalkan umatnya untuk berniaga dan berbisnis, 

bahkan Rasulullah SAW adalah seorang saudagar yang sangat terpandang pada 

zamannya. Sejak muda beliau terkenal dengan kejujurannya dalam berdagang 

“sepanjang perjalanan sejarah, kaum muslimin merupakan simbol sebuah amanah 

dan dibidang perdagangan, mereka berjalan di adab islamiah,” ungkapan syeh 

Abdul Aziz bin Fathi as- Sayyid Nada dalam Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al 

quran dan Sunnah. 
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Di dunia sekarang telah membuka mata secara lebar dan meyakini bahwa 

sektor pariwisata adalah salah satu jantung kemajuan ekonomi suatu negara selain 

kemajuan bisnis dan perbankan. Pariwisata tentu sangatlah penting dalam 

ekonomi sebuah negara karena keberadaannya menambah lahan bisnis bagi 

masyarakat disekitar tempat pariwisata. Bisnis inipun menjadi semakin 

bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan tempat pariwisata pada umumnya, 

seperti cenderamata, penginapan, tempat makan dan  transportasi. Seperti yang 

kita tahu bahwa Islam mengatur kehidupan seorang muslim disetiap aktivitasnya, 

aktivitas harian, bulanan maupun tahunan, jadi sektor pariwisata juga telah diatur 

batasan-batasannya oleh Islam. Hal itu disebabkan pariwisata sangat berpengaruh 

pada kehidupan ekonomi seorang muslim, seperti berpengaruhnya terhadap 

ekonomi global ataupun ekonomi Islam.
36

 Dalam mengelolah objek wisata juga 

harus dengan pengelolaan yang dianjurkan oleh agama Islam tidak boleh 

bretentangan dengan yang dianjurkan oleh 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 sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan 

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

membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam 

datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan 

(makna) wisata. Ibnu Hani dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang 

                                                           
36

 Http://Iescfeuiiyogya.Blogspot.Co.Id/2013/05/Pariwisata-Dalam-Kaca-Mata-

Besar.Html 

 

http://iescfeuiiyogya.blogspot.co.id/2013/05/pariwisata-dalam-kaca-mata-besar.html
http://iescfeuiiyogya.blogspot.co.id/2013/05/pariwisata-dalam-kaca-mata-besar.html


51 
 

seseorang yang bepergian atau bermukim di suatu kota, mana yang lebih anda 

sukai? Beliau menjawab: "Wisata tidak ada sedikit pun dalam Islam, tidak juga 

prilaku para Nabi dan orang-orang saleh, Ibnu Rajab mengomentari perkataan 

Imam Ahmad dengan mengatakan: "Wisata dengan pemahaman   ini telah 

dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-

sungguh    tanpa didasari ilmu. Diantara mereka ada yang kembali ketika 

mengetahui hal itu. Kamudian Islam datang untuk meninggikan pemahaman 

wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Diantaranya 

yaitu:  

1.  Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar -atau 

wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada 

bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta‟ala dalam satahun. 

2. Wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah 

ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan 

menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Bagdady menulis kitab yang terkenal 

„Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits‟, didalamnya beliau mengumpulkan kisah orang 

yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadits 

saja. Diantaranya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian tabiin terkait 

dengan firman Allah SWT  dalam Al-qur‟an surat At-Taubah (9) : 112  
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Artinya: ”Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang 

memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh 

berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara 

hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu”. 

3. Wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-

Qur‟anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa 

tempat.  Terdapat dalam  Al-Quran surat  Al-An‟am (6) : 11 

                     

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, Kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." 

4. Wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah Ta‟ala, dan 

menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Muhammad 

SAW. 

5. Wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah 

SWT menikmati indahnya alam yang agung sebagai pendorong jiwa manusia 

untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi 

menunaikan kewajiban hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai 

semangat kerja baru. Ekonomi Islam adalah sebuah system ekonomi yang 
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menjelaskan segala fenomena tentang prilaku pilihan dan pengambilan 

keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktifitas ekonomi dengan 

mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam. Ilmu ekonomi berasal 

dari ide, gagasan, dan pemikiran  yang kemudian diekperimentasikan dan di 

kembangkan menjadi teori dan model.
37

 

Dalam kajian Islam wisata dapat dikelompokkan dalam dua aspek yaitu: 

1. Wisata rohani 

2. Wisata jasmani 

Wisata jasmani adalah dapat berupa menyaksikan keindahan alam yang 

ada di alam ini. Hal ini merupakn suatu keharusan yang harus kita pelajari. 

Agama Islam datang untuk merubah banyak pemahaman yang keliru dan 

menyimpang yang dibawa akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan 

dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman umat 

terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk 

berjalan-jalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukumannya atau 

zuhud dalam dunianya. Agama Islam datang untuk menghapuskan pemahaman 

negatif yang berlawanan dengan makna wisata, kemudian Islam datang untuk 

meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkan dengan tujuan-tujuan yang 

mulia diantaranya yaitu: 

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya syafar atau 

wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-

bulan tertentu, yang disyariatkan umrah ke Baitullah Ta‟ala dalam setahun. 
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2. Dalam pemahaman Islam wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetauan, pada 

permulaan Islam telah ada perjalanan yang sangat agung dengan tujuan 

mencari ilmu dan menyebarkannya. 

3. Wisata dalam Islam adalah mengambil pembelajaran dan peringatan, dalam Al-

qur‟an terdapat perintah berjaln di muka bumi di beberapa tempat. 

4. Wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah SWT  dan menyampaikan 

kepada manusia cahaya yanga diturunkan kepada muhammad SWA, dan untuk 

mengajak manusia kepada kebaikan dan mengajak kepada kalimat yang benar. 

5. Pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan 

ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam dan sebagai mendorong jiwa 

manusia untuk menguatkan keimanan terhadap kekuasaan sang pencipta dan 

memotivasi manusia kepada kewajiban hidup didunia. 

 nantinya manusia dapat mengungkapkan tentag keagungan, kebesaran dan 

kemuliaan sang pencupta, yang kemudian akan takjup dan terpesona dan akan 

memuji dengan pujian yang paling dalam.  

Menurut hukunnya para ulama masih terdapat perbedaan pendapat tentang 

hokum yang mengaturnya yaitu: 

1. Mubah yaitu berpergian dengan tujuan untuk berdagang dan untuk 

menyegarkan kembali pikiran-pikiran yang tegang serta kepentingan yang 

bersifat duniawi lainya. 

2. Wajib yaitu bepergian untuk menunaikan ibadah haji, berjihat dan hijrah ke 

tempat yang aman. 
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3. Sunnah yaitu berpergian dalam melakukan umrah. Jadi menurut islam 

bepergian dengan menikmati keindahan dunia yang mamp menambah tingkat 

keimanan seseorang kepada sang pencipta merupakan mubah hukumnya. 

Menurut ijmak kaum muslilin orang yang melakukan perjalanan atau 

bepergian harus memperhatikan hal-hal sebagi berikut. 

a. Agar memperlakukan peminta dengan lemah lembut 

b. Agar menghindari perselisihan, pertengkaran dengan orang banyak 

c. Agar mampu menjaga perkataan dengan caci maki 

d. Tidak diperbolehkan berbuat maksiat pada objek tersebut 

e. Agar mampu menjaga kebersihan lingkungan 

 


