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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbal balik dari 

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah maupun masyarakat tuan rumah dalam 

proses menarik dan melayani wisatawan serta para pengunjung lainnya. Secara 

umum pariwisata terbagi menjadi dua jenis, yakni pariwisata alam dan pariwisata 

buatan (budaya). Pariwisata alam adalah suatu obyek wisata yang banyak 

mengacu pada kenampakan fisik di muka bumi yang beragam dan mempunyai 

keistimewaan tersendiri. Adapun wisata buatan adalah wisata yang 

menggambarkan hasil budaya manusia seperti museum, tarian maupun wisata lain 

(Pendit, 1999 dalam Dewi Pramesti, 2006).  

Beberapa alasan yang melandasi sektor pariwisata untuk dijadikan sebagai 

sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah : 

1. Makin berkurangnya sumber daya alam khususnya minyak bumi sebagai  

penghasil devisa negara tertinggi. 

2. Alam yang indah serta beranekaragamnya kebudayaan di Indonesia. 

3. Prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat 

secara konsisten (Sujali, 1989). 

Pembangunan pariwisata dimaksudkan untuk menyuguhkan suatu obyek 

yang dapat memuaskan para wisatawan, sehingga dapat memberikan suatu 

dampak yang positif terhadap pemasaran produk pariwisata di masa yang akan 

datang. Klasifikasi obyek wisata menurut Dirjen Pariwisata Republik Indonesia 

1985 (dalam Nova Amalina Zulian, 2011) adalah sebagai berikut di bawah ini. 

a. Obyek wisata alam ( Natural resourses)  

Bentuk dan wujud dari obyek wisata ini berupa pemandangan alam, seperti 

obyek wisata berwujud pada lingkungan, pegunungan, pantai, lingkungan 

hidup yang berupa flora dan fauna.  
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b. Obyek wisata budaya ( cultural resourses)  

Bentuk dan wujud dari obyek wisata ini lebih banyak di pengaruhi oleh 

lingkungan maupun manusia, seperti tarian tradisional maupun kesenian, 

upacara adat, upacara keagamaan , upacara pemakaman dan lain-lain.  

c. Obyek wisata buatan manusia ( Man made resourses)  

Bentuk dan wujud obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh upaya dan 

aktivitas manusia. Wujudnya dapat berupa museum, tempat ibadah, 

permainan musik kawasan wisata yang dibangun seperti taman mini, 

kawasan wisata ancol, dan lain sebagainya.  

Sedangkan Dirjen Pariwisata Republik Indonesia tahun 1985 membagi 

Propinsi Jawa Tengah sebagai kawasan pengembangan kepariwisataaan ke dalam 

empat bagian, yaitu:  

1. Kawasan A (Merapi-Merbabu)  

Meliputi: Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Klaten, Kab. 

Boyolali, Kab. Purworejo, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kab. 

Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Kendal, Kab. Temanggung, Kodya 

magelang, Kab. Wonosobo.  

2. Kawasan B (Demak-Rembang)  

Meliputi: Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Rembang, 

Kab. Blora, dan Kab. Grobogan. 

3. Kawasan C (Pekalongan-Tegal)  

Meliputi: Kab. Semarang, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Pekalongan, dan 

Kab. Pemalang.  

4. Kawasan D (Cilacap-Banjarnegara)  

Meliputi: Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. 

Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo. (Dirjen Par, 1985, dalam 

Atik Haryanto, 2006). 

Kabupaten Rembang adalah salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah 

yang memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi. Kabupaten Rembang terletak 

di ujung paling timur Laut Jawa Tengah, berada di antara 111° 00”-111° 30” BT 

dan 06° 30”-07° 60” LS, sebagian wilayah merupakan daerah pantai yang 
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membujur sepanjang pantai utara pulau Jawa kurang lebih sekitar 62 km. Letak 

ketinggian terendah 0 meter dan tertinggi 806 meter dari permukaan air laut 

terletak di Gunung Lasem. (Rembang dalam Angka, 2010) 

Kabupaten Rembang merupakan wilayah pinggiran yang strategis di Jawa 

Tengah, yaitu terletak pada jalur lalu lintas utara pulau jawa yang merupakan 

persimpangan jalur padat lalu lintas antara :   

 Rembang – Tuban dan Surabaya kea rah Timur 

 Rembang – Blora ke arah Selatan 

 Rembang – Pati, Semarang, Bandung, dan Jakarta ke arah Barat 

Kabupaten Rembang memiliki potensi kebudayaan, pariwisata, pemuda 

dan olahraga yang sangat besar dan tersebar, dengan didukung oleh letak 

geografis, kekayaan alam, seni, dan budaya daerah, serta ciri khas yang menarik. 

Potensi kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang dapat dikembangkan. 

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Obyek Wisata Tahun 2005-2010 

No. Obyek Wisata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Taman Rekreasi 

Pantai Kartini 
264.318 288.557 250.143 276.586 213.049 236.795 

2. Museum Raden 

Agung Kartini 
3.862 3.484 2.467 1.898 2.836 4.908 

3. Hutan wisata Sumber 

Semen 
13.812 9.572 17.605 8.277 - - 

4. Wahana Wisata 

Kartini Mantingan 
29.897 36.838 53.295 50.192 51.387 23.138 

5. Makam Raden 

Ageng Kartini  
33.312 29.611 34.066 43.568 48.550 26.384 

Jumlah 341.889 338.451 357.576 382.521 315.882 291.225 

Pertumbuhan - -1.01% 5,65% 6,98% -17,44% -7,80% 

Sumber : Data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. 

Rembang, 2010 

Melihat dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat banyak obyek wisata 

yang terdapat di Kabupaten Rembang, antara lain Taman Rekreasi Pantai Kartini, 

Museum Raden Agung Kartini, Hutan Wisata Sumber Senen, Wahana Wisata 

Kartini Mantingan dan Makam Raden Ageng Kartini. Jumlah kunjungan pada 

setiap obyek mengalami perubahan dari tahun 2005-2010. 
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Dari sekian banyak obyek wisata di Kabupaten Rembang, Taman Rekreasi 

Pantai Kartini adalah obyek wisata yang paling banyak dikunjungi selama tahun 

2005-2010, di karenakan letaknya sangat strategis yang berada di sepanjang jalur 

pantura dan di dukung dengan mudahnya akses menuju obyek wisata sehingga 

wisatawan yang ingin berkunjung dapat dengan mudah datang ke obyek tersebut. 

Dari tabel 2 di ketahui bahwa dari beberapa obyek wisata di Kabupaten Rembang, 

Taman Reakreasi Pantai Kartini adalah obyek wisata yang memberikan jumlah 

pendapatan terbesar dari sekian banyak obyek yang ada. Pada tahun 2005 jumlah 

pendapatan dari obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini senilai Rp. 

634.127.220,-. Jumlah ini lebih besar diantara obyek-obyek wisata yang ada. Dan 

pada tahun 2010 Taman Rekreasi Pantai Kartini jumlahnya meningkat sangat 

tajam hingga mencapai Rp. 950.000.000,-. 

Tabel 1.2. Jumlah Pendapatan Tempat Rekreasi di Kabupaten Rembang 

Tahun 2005-2010 

No. Obyek Wisata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Taman Rekreasi 

Pantai Kartini 
634.127.220 648.915.000 715.748.100 794.966.385 831.666.700 950.000.000 

2 
Museum Raden 

Ageng Kartini 
3.862.000 3.629.000 3.639.000 3.768.000 6.074.000 9.124.000 

3 
Hutan Wisata 

Sumber Semen 
3.685.650 2.871.450 4.871.450 3.935.000 - - 

4 

Wahana Wis 

ata Kartini 

Mantingan 

26.070.240 22.102.560 22.102.560 15.875.150 22.106.700 17.989.860 

5 
Makam Raden 

Ageng Kartini 
- - - - - - 

Jumlah 676.745.110 677.518.010 744.361.110 814.609.535 859.847.400 977.113.860 

Pertumbuhan - 0,11% 9,87% 9,44% 5,55% 13,63% 

Sumber : Data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Rembang, 2010.  

Dengan melihat Tabel 1 dan 2, pengunjung yang paling banyak dan 

pendapatan yang paling besar adalah obyek wisata Taman Rekreasi Pantai 

Kartini. Dengan demikian obyek wisata Taman Reakreasi Pantai Kartini 

merupakan obyek wisata yang paling diminati wisatawan dibanding dengan obyek 

wisata yang lainya yang ada di Kabupaten Rembang, yaitu seperti Museum Raden 
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Ageng Kartini, Hutan Wisata Sumber Semen, Wahana Wisata Kartini Mantingan, 

Makam Raden Ageng Kartini. 

Dengan melihat latar belakang seperti yang sudah dijelaskan diatas maka 

penulis mencoba mengambil penelitian dengan  judul “Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Motivasi Wisatawan Berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai 

Kartini Kabupaten Rembang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik wisatawan yang berkunjung ke Taman Rekreasi 

Pantai Kartini? 

2. Bagaimana potensi obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini? 

3. Faktor dominan apa yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Taman 

Rekreasi Pantai Kartini? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian di Pantai Kartini Kabupaten Rembang ini memiliki tujuan 

untuk: 

1. Menganalisis karakteristik wisatawan yang berkunjung ke Taman Rekreasi 

Pantai Kartini. 

2. Menganalisis potensi obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini. 

3. Menganalisis faktor  yang paling dominan menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai Kartini. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi pada khalayak umum berkaitan dengan 

kepariwisataan yang ada di Pantai Kartini. 

2. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi pengembangan 

kepariwisataan di Kabupaten Rembang. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan 

untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata 

untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk 

memenuhi keinginan yang beranekaragam (Oka A. Yeti, 1996 dalam Shobaril 

Yuliadi, 2010). 

Pengertian wisatawan menurut Gamal Suwantono (2004) adalah 

pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. 

Sedangkan menurut R.G. Soekadijo (2000) wisatawan adalah orang yang 

mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang 

didatanginya atau tinggal sementara waktu saja di tempat yang dikunjungi. 

 Menurut Samsuridjal (1997) terdapat beberapa jenis wisata antara lain: 

1. Wisata untuk rekreasi 

Jenis wisata ini tergolong yang paling populer. Kebanyakan wisatawan yang 

menggemari wisata ini hanya menikmati keindahan alam. 

2. Wisata bahari 

Yang termasuk dalam jenis wisata bahari ini seperti; menyelam (diving), 

berselancar (surfing), berlayar, dan memancing. 

3. Wisata alam 

Jenis wisata ini banyak menarik kaum remaja karena mempunyai unsur 

petualangan, seperti; mendaki gunung yang tinggi, bukit yang terjal, gua-

gua yang dalam, dan sungai yang deras untuk kegiatan arung jeram. 

Keindahan alam negeri kita dengan berbagai flora dan faunanya merupakan 

salah satu daya tarik utama pariwisata Indonesia. 

4. Wisata budaya 

Jenis wisata ini juga merupakan daya tarik bagi wisatawan asing yang 

berkunjung ke Indonesia. Bali dan Toraja yang mempunyai budaya yang 

unik disukai wisatawan dari mancanegara. Kehidupan masyarakat terasing 

di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Irian Jaya 
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(Papua) yang masih mempunyai tradisi kehidupan zaman dahulu 

mengundang minat wisatawan etnik. 

5. Wisata olahraga 

Berbagai pertandingan olahraga baik yang bertaraf nasional maupun 

internasional menarik perhatian wisatawan untuk melihatnya. Karena itu 

adalah menjadi kehormatan bagi suatu Negara menjadi tuan rumah suatu 

pertandingan atau pekan olahraga bertaraf internasional seperti Olympiade, 

World Cup, dan Thomas Cup. 

6. Wisata bisnis 

Kemajuan ekonomi dewasa ini menyebabkan perdagangan tidak terbatas di 

lingkungan suatu kota atau suatu daerah saja. Para usahawan yang bergerak 

di bidang ekspor-impor seringkali membutuhkan secara langsung hubungan 

dengan relasi yang berbeda sehingga saling mengunjungi. Dalam rangka 

melakukan kegiatan bisnis inilah sekaligus usahawan tersebut menikmati 

perjalanan seperti halnya wisatawan lain. 

7. Wisata Konvensi 

Semakin banyaknya simposium, sidang, konferensi yang diadakan di 

berbagai negara merupakan salah satu pendorong bagi kalangan tertentu 

untuk bepergian. Motivasi bepergian ini melahirkan suatu bentuk wisata 

tersendiri yang dikenal dengan wisata konvensi. 

8. Wisata jenis lain 

Sesuai dengan keinginan masyarakat yang beraneka ragam, perkembangan 

jenis wisata semakin banyak. Kini mulai poluler, apa yang disebut dengan 

wisata sejarah, arkeologi, berburu, safari, fotografi, bulan madu dan 

sebagainya. Jenis-jenis lain mungkin akan terus berkembang menurut 

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang semakin merasakan keperluan 

berwisata. 

Dalam perencanaan pengembangan obyek wisata harus diperhatikan 

penyediaan fasilitas dan pelayanan yang merupakan unsur – unsur pemasukan 

yang diperlukan oleh wisatawan. Adapun fasilitas – fasilitas dalam pelayanan 

yang diperlukan oleh wisatawan antara lain : 
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1. Atraksi (daya tarik) 

Berbagai jenis atraksi dapat mendorong wisatawan untuk mengunjungi 

suatu obyek wisata dan menghabiskan waktu liburnya di suatu daerah. 

Atraksi merupakan inti dari suatu obyek wisata yaitu : atraksi alami (seperti 

pegunungan, flora dan fauna), atraksi buatan manusia (seperti bangunan 

bersejarah) serta atraksi kultural (seperti musik, kesenian rakyat dan tarian). 

2. Transportasi 

Pelayanan transportasi antar daerah wisata merupakan faktor yang penting 

di samping transportasi di daerah wisata itu sendiri. Di daerah wisata, jenis 

transportasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu : khusus ditunjuk untuk 

wisata seperti bus wisata untuk berpergian dari satu lokasi ke lokasi lain 

serta transportasi publik yang fungsi utamanya malayani masyarakat umum. 

3. Akomodasi 

Akomodasi dengan sendirinya dibutuhkan dan merupakan faktor sangat 

penting. Jenis akomodasi meliputi akomodasi komersial seperti : hotel dan 

motel serta akomodasi pribadi seperti : villa/rumah peristirahatan. 

4. Fasilitas Pendukung 

Dalam mendukung keberadaan suatu obyek wisata, diperlukan fasilitas 

pendukung antara lain berupa toko/jasa yang berorientasi melayani 

wisatawan seperti : toko souvenir ataupun toko/jasa lain seperti : apotek, 

toko swalayan, toko pakaian, bank dan rumah sakit/dokter. 

5. Infrastruktur 

Infrastruktur yang memadai dibutuhkan untuk menunjang fasilitas dan 

pelayanan di atas. Selain infrastruktur transportasi (jalan, tempat parkir, 

bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan) diperlukan juga infrastruktur 

publik. (Pearce, 1981 dalam Sujali, 1989). 

Langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu potensi obyek wisata 

pantas untuk dikembangkan atau mendapat urutan prioritas. Langkah ini 

dilaksanakan dengan harapan nantinya akan menghasilkan pembangunan obyek 

wisata yang optimal, oleh karena itu evaluasi potensi yang perlu dilakukan adalah 

dengan mengadakan langkah-langkah: 
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1. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan 

potensi obyek/kawasan yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai 

dengan ketersediaan dana. 

2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini mempunyai latar 

belakang pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau kesalah 

pahaman antar wilayah administrasi yang terkait. 

3. Pengukuran jarak antar potensi, pekerjaan ini untuk mendapatkan 

informasi tentang jarak antar potensi, sehingga perlu adanya peta agihan 

potensi obyek wisata. Dari peta ini dapat diperoleh informasi yang dapat 

digunakan untuk menentukan potensi mana yang cukup sesuai untuk 

dikembangkan (Sujali, 1989). 

Menurut Wahjosumidjo (1994) motivasi adalah suatu proses psikologis 

yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan 

yang terjadi pada diri seseorang. Secara operasional definisi motivasi wisatawan 

adalah suatu dorongan psikologis seseorang untuk melakukan suatu perbuatan 

atau aktivitas sebagai salah satu tujuan untuk memenuhi keputusan berwisata. 

Retno Hastuti (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Potensi 

Wisata Alam Pantai di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Gunung Kidul” 

bertujuan untuk (1) mengetahui potensi kepariwisataan alam di daerah penelitian. 

(2) Mengetahui Faktor penghambat / kendala – kendala geomorfologis yang 

menyebabkan perbedaan jumlah pengunjung di daerah penelitian. 

 Analisis yang digunakan dalah analisis deskriftif dengan pendekatan 

geografi yaitu tentang keruangan, ekologi dan komplek wilayah. Teknik sampling 

yang digunakan adalah dengan cara stratified sampling dengan bentang lahan 

sebagai stratanya.  

Dan dari hasil analisis maka dapat diketahui bahwa penelitian tersebut 

dapat muemberikan gamabaran tentang unsur – unsur geografis yang dapat 

menciptakan suasana obyek itu bertambah menarik dan unsur – unsur geografis 

yang menjadi kendala atau penghambat. Analisis ini dilakukan untuk mencari 

potensi dengan cara memberikan skor terhadap kelas kualitas panorama, kelas 

fasilitas penunjang dan kelas fasilitas pendukung. Kelas kualitas panorama, 
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fasilitas penunjang dan fasilitas pendukung yang mempunyai kelas tinggi diberi 

sekor 3, yang mempunyai kelas sedang diberi sekor 2 dan yang mempunyai kelas 

rendah diberi sekor 1. Potensi pariwisata didasarkan jumlah total skor jumlah 

fasilitas  pendukung, jumlah fasilitas penunjang dan kualitas panoramanya. 

Ketut Muderana dan Wayan Suryathi (2007) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wisatawan Asing dalam 

Menentukan Prioritas Kunjungannya ke Kuta dan Sanur, Pasca Bom II di Bali” 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan faktor intrinsik yang 

mempengaruhi motivasi wisatawan asing dalam menentukan prioritas 

kunjungannya ke Kuta dan Sanur, pasca Bom II di Bali serta mengetahui ada 

tidaknya perbedaan faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi 

wisatawan asing dalam menentukan prioritas kunjungannya ke Kuta dan Sanur, 

pasca Bom II di Bali. 

Teknik yang dipakai dalam pengambilan data adalah teknik sampling non-

probability sampling, yaitu dengan teknik pengambilan sampel tanpa peluang atau 

peluang individu menjadi sampel tidak diketahui. Salah satu teknik yang dipakai 

adalah accidental sampling yaitu teknik atau metode penarikan sampel secara 

kebetulan. 

Berdasarkan analisis maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

bahwa ditinjau dari faktor intrinsik, prioritas wisatawan asing ke Kuta adalah 

menengok keluarga atau teman, sedang wisatawan ke Sanur dipengaruhi oleh 

keinginan berlibur, sehingga dari uji hipotesis diperoleh hasil ada perbedaan yang 

nyata faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi wisatawan asing ke Kuta dan 

Sanur, pasca Bom II di Bali. Ditinjau dari faktor ekstrinsik, prioritas wisatawan 

asing ke Kuta dan Sanur adalah sama yaitu karena keindahan pantainya, sehingga 

dari uji hipotesis diperoleh hasil tidak ada perbedaan yang nyata faktor-faktor 

ekstrinsik yang mempengaruhi wisatawan asing ke Kuta dan Sanur, pasca Bom II 

di Bali.  

Dewi Kusuma Sari (2011) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang” 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan 
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pengunjung obyek wisata Pantai Sigandu, mengestimasi besarnya nilai ekonomi 

yang diperoleh pengunjung obyek wisata Pantai Sigandu, menentukan strategi 

upaya pengembangan obyek wisata Pantai Sigandu. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan untuk data sekunder, telah 

digunakan metode dokumentasi dari pihak-pihak terkait. 

Dengan travel cost method menunjukkan bahwa dari enam variabel 

dalam penelitian yaitu biaya perjalanan Pantai Sigandu, biaya perjalanan obyek 

wisata lain (Pantai Widuri), penghasilan, pendidikan, umur, dan jarak, yang 

berpengaruh secara signifikan pada frekuensi kunjungan ke Pantai Sigandu ialah 

variabel biaya perjalanan Pantai Sigandu, biaya perjalanan obyek wisata lain 

(Pantai Widuri), penghasilan, dan jarak pada tingkat signifikansi 5%. Valuasi 

ekonomi untuk Pantai Sigandu ialah Rp 26.739.188.00 dengan nilai surplus 

konsumennya per tahun ialah Rp. 353.838,07 Sedangkan pada pendekatan AHP, 

menunjukkan bahwa alternatif yang diambil dalam Pengembangan Pantai Sigandu 

secara overall adalah pengembangan Pantai Sigandu sebagai obyek wisata 

primadona Kabupaten Batang dengan nilai bobot 0,128, Program Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan nilai bobot 1,108, dan memberikan 

sarana dan nilai bobot 0,103. 
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Penulis Judul Tujuan Penelitian Metode Hasil 

Retno Hastuti (2005)                      Analisis Potensi Wisata Alam Pantai 

di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten 

Gunung Kidul 

 Mengetahui Potensi Kepariwisataan alam di 

daerah penelitian 

 Mengetahui Faktor Penghambat / kendala-

kendala geomorfologis yang menyebabkan 

perbedaan pengunjung di daerah penelitian 

 

 Survei dan analisi data sekunder  Daerah penelitian mempunyai tiga potensi yaitu tinggi, 

sedang dan rendah 

 Faktor yang mempengaruhi terhadap perbedaan kunjungan 

wisata adalah industri pariwisata dan sarana penunjang 

Ketut Muderana dan Wayan 

Suryathi (2007) 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Wisatawan Asing dalam 

Menentukan Prioritas Kunjungannya 

ke Kuta dan Sanur, Pasca Bom II di 

Bali 

 mengetahui ada tidaknya perbedaan faktor 

intrinsik yang mempengaruhi motivasi 

wisatawan asing dalam menentukan prioritas 

kunjungannya ke Kuta dan Sanur, pasca Bom II 

di Bali 

 mengetahui ada tidaknya perbedaan faktor-faktor 

ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi 

wisatawan asing dalam menentukan prioritas 

kunjungannya ke Kuta dan Sanur, pasca Bom II 

di Bali 

 teknik sampling non-probability 

sampling 

Ditinjau dari faktor intrinsik, prioritas wisatawan asing ke Kuta 

adalah menengok keluarga atau teman, sedang wisatawan ke 

Sanur dipengaruhi oleh keinginan berlibur, sehingga dari uji 

hipotesis diperoleh hasil ada perbedaan yang nyata faktor-faktor 

intrinsik yang mempengaruhi wisatawan asing ke Kuta dan Sanur, 

pasca Bom II di Bali. Ditinjau dari faktor ekstrinsik, prioritas 

wisatawan asing ke Kuta dan Sanur adalah sama yaitu karena 

keindahan pantainya, sehingga dari uji hipotesis diperoleh hasil 

tidak ada perbedaan yang nyata faktor-faktor ekstrinsik yang 

mempengaruhi wisatawan asing ke Kuta dan Sanur, pasca Bom II 

di Bali.  

Dewi Kusuma Sari (2011) Pengembangan Pariwisata Obyek 

Wisata Pantai Sigandu Kabupaten 

Batang 

 mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 

permintaan pengunjung obyek wisata Pantai 

Sigandu 

 mengestimasi besarnya nilai ekonomi yang 

diperoleh pengunjung obyek wisata Pantai 

Sigandu 

 menentukan strategi upaya pengembangan 

obyek wisata Pantai Sigandu. 

 purposive sampling Dengan travel cost method menunjukkan bahwa dari enam 

variabel dalam penelitian yaitu biaya perjalanan Pantai Sigandu, 

biaya perjalanan obyek wisata lain (Pantai Widuri), penghasilan, 

pendidikan, umur, dan jarak, yang berpengaruh 

secara signifikan pada frekuensi kunjungan ke Pantai Sigandu 

ialah variabel biaya perjalanan Pantai Sigandu, biaya perjalanan 

obyek wisata lain (Pantai Widuri), penghasilan, dan jarak pada 

tingkat signifikansi 5%. Valuasi ekonomi untuk Pantai Sigandu 

ialah Rp 26.739.188.00 dengan nilai surplus konsumennya per 

tahun ialah Rp. 353.838,07Sedangkan pada pendekatan AHP, 

menunjukkan bahwa alternatif yang diambil dalam Pengembangan 

Pantai Sigandu secara overall adalah pengembangan Pantai 

Sigandu sebagai obyek wisata primadona Kabupaten Batang 

dengan nilai bobot 0,128, Program Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan nilai bobot 1,108, dan 

memberikan sarana dan fasilitas pada investor dengan nilai bobot 

0,103. 

Bagus Adetya Putra (2013) Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Wisatawan Berkunjung ke 

Taman Rekreasi Pantai Kartini 

Kabupaten Rembang 

 Mengetahui Faktor Apa Saja yang 

Berpengaruh Pada Banyaknya Wisatawan 

Yang Berkunjung Di Daerah Penelitian. 

 Mengetahui Karakteristik Wisatawan Yang 

Berkunjung Ke TRP Kartini. 

 Mengetahui potensi obyek wisata TRP Kartini. 

 Survey (wawancara, kuesioner, 

observasi) dengan teknik 

accidental samling dan di dukung 

dengan teknik skoring 

----- 

Tabel 1.3. Perbandingan Peneliti dengan Penelitian Sebelumnya 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan disetiap daerah untuk 

menompang pembangunan nasional, dengan demikian bayak pariwisata yang 

dikelola sedemikian rupa supaya daya jual semakin tinggi. Semakin hari sektor 

pariwisata semakin berkembang selain sektor-sektor yang lain. Peluang pangsa 

pasar terhadap pariwisata juga besar, sehingga industri pariwisata berkembang 

dengan pesat.  

Terkait dengan pariwisata pemerintah mempunya peran aktif dalam 

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepariwisataan, sehingga dengan 

adanya kebijakan tersebut diharapkan pengolahan pariwisata bisa berjalan dengan 

maksimal. Karena ketika pariwisata tersebut berjalan atau berkembang dengan 

baik maka akan berdampak positif terhadap khususnya daerah setempat. Hal 

tersebut akan tergantung dari pengelola pariwisata tersebut, baik pihak swasta 

maupun pemerintah, akan tetapi tetap tidak terlepas dari kebijakan pemerintah 

yang ada. 

Untuk menjaga kegiatan kepariwisataan tetap berjalan secara maksimal 

maka diperlukan kesinergisan semua pihak baik itu pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan serta pihak pengelola pariwisata. Hal yang terpenting yang harus 

diperhatikan terutama menjaga dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada 

sehingga daya tarik atau daya jual pariwisata semakin besar. 

Berdasarkan penelitian beberapa ahli lembaga kepariwisataan, 

pertumbuhan kepariwisataan menunjukkan kemajuan yang meyakinkan. 

Pertumbuhan tersebut pada masa-masa yang akan datang mempunyai 

kecenderungan akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

penunjang, terutama kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

meningkatnya waktu luang, hubungan sosial budaya yang sudah maju, 

transportasi yang lancar. Serta meningkatnya partisipasi pemerintah. Dengan 

meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan, maka tingkat perkembangan akan 

semakin baik, terutama kelancaran proses pembangunan nasional umumnya dan 

pembangunan daerah khususnya karena tingkat pendapatan juga meningkat.  



14 

 

 
 

  1
2
 

Pengembangan obyek wisata di indonesia sangat diperlukan dalam 

kerangka perkembangan pariwisata nasional dan dapat berfungsi sebagai acuan 

pemerataan pembangunan didaerah yang sekaligus untuk menciptakan 

kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan 

bagi masyarakat disekitar obyek wisata. Strategi pengembangan obyek wisata 

merupakan salah satu dari produk wisata yang sangat penting dan mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata sebagai penarik 

kunjungan wisatawan ke daerah tujuan untuk lebih mengetahui dan menikmati 

keunikan maupun keindahan yang terdapat pada obyek.  

Obyek wisata di Kabupaten Rembang mempunyai potensi untuk 

mengalami perkembangan, oleh karena itu perlu dibuat klasifikasi potensi masing-

masing obyek wisata yang terdiri dari potensi internal maupun eksternal dari 

obyek wisata tersebut. Dengan diketahuinya kalsifikasi potensi masing masing 

obyek, maka akan dapat ditentukan prioritas pengembangan obyek. Potensi wisata 

dibagi atas potensi wisata eksternal dan potensi wisata internal. Potensi wisata 

eksternal merupakan potensi yang terdapat di luar obyek wisata tersebut, 

sedangkan potensi wisata internal adalah potensi yang terdapat di dalam obyek 

wisata.  

Untuk kondisi pantai kartini sendiri bisa dikatakan obyek yang terbaik 

dibandingkan dengan obyek-obyek lain yang ada di Kabupaten Rembang, hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang ke pantai Kartini. Kemudian 

juga obyek yang paling besar memberikan pemasukan kepada daerah 

dibandingkan obyek yang lain.  Dari pernyataan diatas belum bisa diketahui yakni 

berkaitan dengan motivasi yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi 

banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pantai Kartini. Pantai Kartini tergolong 

jenis wisata alam karena obyeknya adalah pantai, untuk mengetahui penyebab 

banyaknya wisatawan yang berkunjung terlebih dahulu harus mengetahui 

bagaimana kebijakan pemerintah daerah tentang kepariwisataan serta bagaimana 

sistem pemasaran pengelola terhadap pangsa pasar, sehingga menimbulkan daya 

tarik yang tinggi terhadap wisatawan pantai Kartini. 
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 Untuk mendapatkan informasi itu semua perlu mengumpulkan data dari 

berbagai sumber dan jenis data  karna hal seperti ini tidak cukup kalau hanya 

mengandalkan hasil pengamatan dilapangan saja. Setelah mendapatkan data 

kemudian menganalisis data yang ada untuk mengetahui, bagaimana sistem 

pemasaran dan kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan, kemudian untuk 

mendapatkan gambaran bagaimana kondisi potensi/daya tarik obyek wisata pantai 

Kartini. 
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- Fasilitas Wisata 
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kunjungan 

 

1. Liburan/ 

hiburan 

2. Pendidikan/
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3. Motivasi 

lain 

 

Analisis Tabel 
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1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai dengan 

teknik accidental sampling dan di dukung dengan teknik skoring. Teknik 

accidental sampling  yaitu teknik yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data 

pada saat itu juga. Responden di penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung 

ke oyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini, serta pengelola obyek wisata. 

Teknik Skoring yaitu proses pemberian penilaian relatif antara 1 sampai 3 pada 

tiap variabel penelitian kemudian menjumlahkan seluruh total skor pada tiap 

variabel penelitian. Adapun variabel yang di gunakan : 

1. Potensi eksternal 

- Aksesibilitas 

- Fasilitas Wisata 

- Jarak Dari Pusat Kota 

- Dukungan untuk Pembangunan 

2. Potensi Internal  

- Kondisi Obyek Wisata (kondisi fisik dan kebersihan pantai) 

- Kualitas Obyek Wisata (keindahan obyek wisata) 

1.7.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara terhadap responden. 

Responden yang dimaksud adalah wisatawan dan pengelola obyek wisata 

serta menyangkut pada sarana dan prasarana pariwisata di daerah penelitian. 

Sedangkan data sekunder adalah Monografi Kabupaten Rembang dan profil 

daerah Kabupaten Rembang. 

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melengkapi data, penulis menggunakan teknik mengumpulkan 

data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap pihak terkait yang berkepentingan di 

lingkungan pariwisata Taman Rekreasi Pantai Kartini (pengelola obyek 

wisata). 



18 

 

 
 

  1
2
 

2. Kuesioner 

Untuk mengisi kuesioner dilakukan wawancara secara langsung terhadap 

sampel penelitian (wisatawan). 

3. Observasi 

Observasi dilakukan guna memperoleh data tambahan di lapangan. 

1.7.3. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

data dengan tabel frekuensi, teknik skoring dan klasifikasi. Tabel frekuensi 

digunakan untuk menganalisis faktor dominan yang menarik wisatawan 

untuk berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai Kartini. Teknik skoring 

digunakan untuk memberikan penilaian pada masing-masing variabel dalam 

penelitian sehingga di dapatkan potensi internal dan eksternal pada obyek 

wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini. Klasifikasi digunakan untuk 

menentukan klasifikasi tingkat potensi obyek wisata yang dimulai dengan 

tahapan: 

a. Pemilihan Variabel Penelitian 

Langkah penting dalam suatu penelitian adalah menentukan 

variabel penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi 

nilai (Singarimbun, 1987). Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel 

potensi yaitu : 

1. Potensi obyek wisata (Potensi Internal) 

2. Potensi kawasan wisata (Potensi Eksternal) 

Menjelaskan tiap variabel yang dipilih dengan klasifikasi tinggi, 

sedang dan rendah, pengelompokkan data dari tiap variabel dilakukan 

dengan berbagai cara sesuai jenis-jenis bentuk data, model klasifikasi 

pada tahap ini dilakukan dengan tidak teratur, artinya disesuaikan 

dengan data yang ada. 

b. Skoring 

Adalah proses memberikan penilaian relatif atau skor 1 sampai 

3. Adapun dibeberapa variabel sekor diberikan 1 sampai 2 
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Tabel 1.4. Variabel Penelitian dan Skor Potensi Obyek Wisata 

(Potensi Internal) 

 
No. Indikator Variabel Kriteria Skor 

1 Kualitas obyek 

wisata 

a. Atraksi/daya tarik 

utama obyek 

wisata 

 Atraksi penangkap 

wisatawan (tourist 

catcher) 

 Atraksi penahan 

wisatawan 

1 

 

 

2 

b. Kekuatan atraksi 

komponen obyek 

wisata 

 Kombinasi komponen 

alami atau buatan yang 

dimiliki kurang mampu 

mempertinggi kualitas 

dan kesan obyek 

 Kombinasi komponen 

alami atau buatan yang 

dimiliki obyek mampu 

mempertinggi kualitas 

obyek 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

c. Kegiatan wisata 

di lokasi wisata 
 Hanya kegiatan yang 

bersifat pasif 

(menikmati yang sudah 

ada) 

 Meliputi kegiatan pasif 

dan kegiatan yang 

bersifat aktif 

(berinteraksi dengan 

obyek) 

1 

 

 

 

2 

d. Keragaman 

atraksi 

pendukung 

 Obyek belum memiliki 

atraksi pendukung 

 Obyek memiliki 1-2 

atraksi pendukung 

 Obyek memiliki lebih 

dari 2 macam atraksi 

pendukung 

1 

 

 

2 

 

 

3 

2 Kondisi obyek 

wisata 

e. Kondisi fisik 

obyek wisata 

secara langsung 

 Obyek yang mengalami 

kerusakan dominan 

 Obyek yang sedikit 

mengalami kerusakan 

 Obyek yang belum 

memiliki kerusakan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

f. Kebersihan 

lingkungan obyek 

wisata 

 Obyek wisata kurang 

bersih dan tidak terawat 

 Obyek wisata cukup 

bersih dan terawat 

1 

 

 

2 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 

2011. 
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Tabel 1.5. Variabel Penelitian dan Skor Potensi Kawasan Wisata 

(Potensi Eksternal) 

 
No. Indikator Variabel Kriteria Skor 

1 Dukungan 

pengembangan 
obyek 

a. Keterkaitan antar obyek  Obyek tunggal, berdiri sendiri 

 Obyek paralel, terdapat 

dukungan obyek wisata lain 

1 

 
2 

b. Dukungan paket wisata  Bila obyek wisata tidak termasuk 
dalam agenda kunjungan dari 

suatu paket wisata 

 Bila obyek wisata termasuk 

dalam agenda kunjungan dari 

suatu paket wisata 

1 
 

 

 
 

2 

c. Pengembangan dan 

promosi obyek wisata 
 Obyek wisata belum 

dikembangkan dan belum 
terpublikasi 

 Obyek wisata sudah 

dikembangkan dan sudah 
terpublikasikan 

1 

 

 

 

2 

2 Aksesibilitas  d. Waktu tempuh dari 

terminal terdekat 
 Jauh ( >60 menit ) 

 Agak jauh ( 30-60 menit ) 

 Tidak terlalu jauh ( <30 menit ) 

1 

2 
 

3 

e. Ketersediaan angkutan 

umum untuk menuju 
lokasi obyek wisata 

 Tidak tersedia angkutan umum 
untuk menuju lokasi obyek 

 Tersedia angkutan umum menuju 
lokasi obyek, tidak reguler 

 Tersedia angkutan umum menuju 

lokasi obyek, bersifat reguler 

1 

 
 

 

2 
 

 

 
3 

f. Prasarana jalan menuju 

obyek wisata 
 Tidak tersedia ke lokasi 

 Tersedia, kondisi kurang baik 

 Tersedia, kondisi beraspal baik 

1 

 
2 

 

3 
 

3 Fasilitas penunjang 

obyek 

g. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan kebutuhan 
fisik/dasar di lokasi obyek 

wisata: 

1. Rumah makan 
2. Penginapan 

3. Bangunan untuk 
menikmati obyek 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 
fasilitas 

1 

2 
 

3 

h. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan kebutuhan 
sosial wisatawan di lokasi 

obyek: 

1. Taman terbuka 
2. Fasilitas seni dan 

budaya 

3. Tempat ibadah 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 
fasilitas 

1 

2 
 

3 

4 Fasilitas pelengkap i. Ketersediaan fasilitas 
pelengkap yang terdiri 

dari: 
1. Tempat parkir 

2. Toilet 

3. Pusat informasi 
4. Souvenir shop 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia 3-4 jenis fasilitas 

1 
2 

 
3 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 

2011. 
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1.7.4.  Klasifikasi Potensi Internal dan Eksternal 

Total skor pada variabel potensi obyek wisata dan total skor pada 

variabel potensi kawasan, kemudian diklasifikasikan yaitu klasifikasi tinggi, 

sedang dan rendah. Untuk mengetahui penilaian potensi gabungan dengan 

cara menggabungkan total skor dari semua variabel yang diteliti. Klasifikasi 

dilakukan dengan menggunakan interval kelas sebagai berikut : 

K = 
 

   
 

Dimana : K = Klasifikasi 

        a = nilai skor tertinggi 

       b = nilai skor terendah 

              u = jumlah kelas 

Selanjutnya, interval dibagi menjadi tiga klasifikasi dengan 

klasifikasi potensi tinggi, potensi sedang, dan potensi rendah. 

Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor variabel penelitian dan skor 

masing-masing obyek wisata, yaitu antara lain: 

1) Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi internal yaitu nilai 

skor maksimum (14) yang diperoleh dari jumlah angka maksimal yang 

ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor minimum (6) yang 

diperoleh dari jumlah angka minimum dari tiap skor variabel sehingga 

diperoleh interval dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi dengan formula 

sebagai berikut; 

K = 
    

 
 

K = 2 

• Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <6-9 

• Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 9-11 

• Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >12-14 

2) Pengklasifikasin berdasarkan skor variabel potensi eksternal yaitu nilai 

skor maksimum (24) yang diperoleh dari jumlah angka maksimal yang 

ada pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor minimum (9) yang 

diperoleh dari jumlah angka minimum dari tiap skor variabel sehingga 
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diperoleh interval dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi dengan formula 

sebagai berikut; 

K = 
    

 
 

K = 5 

• Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <19-14 

• Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 15-18 

• Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >19-24 

 

1.7.5.  Klasifikasi Potensi Gabungan Obyek Wisata 

Klasifikasi gabungan berdasarkan variabel penelitian menggunakan 

penggabungan perhitungan antara skor maksimum potensi internal dan skor 

maksimum potensi eksternal dikurangi dengan penggabungan skor 

minimumnya. Sehingga akan diperoleh interval. Selanjutnya interval 

tersebut dibagi menjadi tiga klasifikasi dengan formula sebagai berikut: 

K = 
     

 
 

K = 7 

• Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <15-22 

• Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 23-30 

• Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >31-38. 

 

1.7.6. Tabel Frekuensi 

Untuk mengetahui faktor yang paling dominan menarik wisatawan 

untuk berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai Kartini digunakan analisis 

tabel frekuensi. faktor dominan ditunjukan oleh besarnya prosentase. 

 

1.8. Batasan Operasional 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan 

untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-
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mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau 

untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam (Oka A. Yeti). 

Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya 24 

jam di suatu negara (Gamal Suwantono, 2004). 

Motivasi Wisatawan adalah suatu dorongan psikologis seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan atau aktivitas sebagai salah satu tujuan untuk 

memenuhi keputusan berwisata (Wahjosumidjo, 1994). 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena 

yang ada pada obyek penelitian (Moh. Pambudu Tika, 2005). 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperoleh informasi (Moh. Pambudu Tika, 2005). 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden, 

jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner dicatat atau 

direkam (Siregar). 

Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu 

sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan 

dukungan nagi pengembangan (Sujali, 1989) 

Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang, dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




