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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan 

yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada 

awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi 

tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, 

berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai 

neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan 

pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 2002). 

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki 

peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus 

merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata 

pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun 2018 mencapai 17,6 miliar US Dolar. 

Pariwisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan 

yang seharusnya dari istilah tourism, yaitu turisme, Terjemahan yang seharusnya 

dari tourism adalah wisata. Yayasan Alam Initra Indonesia (1995) membuat 

terjemahan tourism dengan turisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah 

pariwisata yang banyak digunakan oleh para rimbawan, mempergunakan istilah 

pariwisata untuk menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada 

dekade delapan puluhan. 

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan kekayaan alam dan 

budaya. Kekayaan alam dan budaya tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan lokal maupun asing untuk mengunjungi tempat tempat menarik di 

Indonesia. Salah satu kabupaten di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan  

adalah Kabupaten Banyuwangi yang berada di Provinsi Jawa Timur, bukan hanya 

wisatawan lokal saja melainkan juga wisatatan mancanegara juga. Banyuwangi 

merupakan kabupaten yang banyak mendapatkan penghargaan internasional di 
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bidang pariwisata, maka dari itu perkembangan pariwisata di Banyuwangi 

sangatlah pesat.  

Pariwisata mempunyai hubungan yang sangat sangat erat dengan disiplin ilmu 

geografi. Segi-segi geografi yang diperlukan oleh informan pariwisata seperti 

kondisi iklim, keindahan alam, rute perjalanan, adat istiadat, dan budaya setempat 

dan lain sebagainya. Selain segi geografi umum, segi industri pariwisata juga 

menjadi bagian dalam bahasan geografi pariwisata.  

Banyuwangi memiliki kekayaan alam yang beraneka sehingga menjadi sebuah 

potensi khususnya di bidang pariwisata. Obyek wisata yang paling banyak 

peminatnya di Banyuwangi adalah wisata pantai. Wisata pantai di Kabupaten 

Banyuwangi dibedakan menjadi 2 yaitu pantai selatan yang berbatasan dengan 

Samudera Indonesia dan pantai timur yang berbatasan dengan Selat Bali. Pantai 

selatan Banyuwangi cenderung masih alami dan asri dibandingakan dengan pantai 

timur dikarenakan pantai selatan Banyuwangi terletak disepanjang wilayah Taman 

Nasional Alas Purwo sampai Taman Nasional Merubetiri yang sebagian besar 

adalah hutan. Ombak pantai selatan yang tinggi menjadi salah satu daya tarik 

wisatawan untuk melakukan aktifitas pariwisata. Banyak pantai yang dulumya 

cukup asing di Banyuwangi kini begitu diminati wisatawan, termasuk wisatawan 

mancanegara. Pantai-pantai tersebut menjadi favorit para pecinta surfing 

internasional karena ombaknya yang begitu menantang. Berdasarkan uraian 

tersebut penyusun mengkaji wisata pantai selatan Banyuwangi menjadi beberapa 

obyek wisata berdasarkan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Obyek-obyek 

wisata pantai selatan Banyuwangi terbagi atas 10 obyek sebagai berikut:   

 

1. Pantai Plengkung 

Terletak didalam Taman Nasional Alas Purwo. Jarak wisata Pantai Plengkung dari 

Kota Banyuwangi adalah kurang lebih 87 km, terletak di Desa Kalipait, Kecamatan 

Tegaldlimo, yang termasuk dalam zona pemanfaatan kawasan hutan lindung dan 

suaka marga satwa Taman Nasional Alas Purwo. Daya tarik utama yang dapat 

dinikmati pada obyek wisata ini adalah panorama alam berupa hutan dan ombak 

laut Pantai Selatan yang besar sehingga menjadikan perairan sekitar Pantai 
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Plengkung menjadi arena yang sangat baik untuk olah raga surfing terutama bagi 

wisatawan mancanegara. Karena ombaknya Pantai Plengkung terkenal di seluruh 

dunia dengan sebutan G-Land atau  The Seven Giant Wave Wonder. 

 

Gambar 1. 1 Pantai Plengkung 

2. Sukamade 

Penyu merupakan salah satu fauna yang menjadi ciri khas di TN Meru Betiri, yang 

dapat dijumpai di Pantai Sukamade. Sebagian besar wisatawan yang datang ke 

Taman Nasional Meru Betiri, tujuan utamanya melihat penyu bertelur di Pantai 

Sukamade, yang terkenal dengan ciri khas sebagai Pantai Penyu (Turtle Beach). 

Dari 8 jenis penyu yang terdapat di Indonesia, 4 jenis di antaranya mendarat di 

Pantai Sukamade, yaitu Penyu Hijau/ Green Turtle (Chelonia mydas) Penyu Sisik/ 

Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata), Penyu Slengkrah/ Snapping Turtle 

(Lepidochelys olivaceae) dan Penyu Blimbing/ Leather-back Turtle (Dermochelys 

coriaceae). Keempat jenis penyu tersebut merupakan satwa yang dilindungi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 
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Gambar 1. 2 Sukamade 

3. Pulau Merah 

Merupakan pulau di kawasan Pantai Laut Selatan yang lokasinya dekat dengan 

garis pantai, sehingga pada waktu air surut Pulau Merah dapat ditempuh dengan 

berjalan kaki. Bentuk Pulau Merah ini sangat unik, yaitu membulat, pada bagian 

atasnya tumpul dan lerengnya terjal. Di sekitar wisata Pulau Merah terdapat pantai 

berpasir putih memanjang sekitar 6 km dengan air yang jernih, sehingga keindahan 

karang laut dapat dilihat jelas dari permukaan, selain itu di kawasan pantai juga 

terdapat hutan lindung yang menambah keindahan pemandangan pantai di Pulau 

Merah. 

 

Gambar 1. 3 Pulau Merah 
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4. Teluk Hijau 

Teluk Hijau adalah objek wisata pantai yang berada dalam area Taman Nasional 

Meru Betiri, Sarongan, Pesanggaran, Banyuwangi. Lokasinya berjarak sekitar 90 

kilometer dari Kota Banyuwangi. Dinamai demikian dikarenakan air lautnya yang 

cenderung berwarna hijau hal ini berbeda dengan kebanyakan teluk yang biasanya 

berwarna biru. Warna hijau tersebut karena di dasar perairan dangkalnya terdapat 

alga yang memantulkan warna hijau di permukaan perairannya. Pantai Teluk Hijau 

memiliki pasir pantai yang berwarna putih yang halus dan indah. Perpaduan antara 

pasir putih dan air yang jernih berwarna kehijauan menambah daya tarik wisatawan 

yang berkunjung.  

 

Gambar 1. 4 Pantai Teluk Hijau 

5. Pantai Wedi Ireng 

Pantai Wedi Ireng terletak di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan 

Pesanggaran, Banyuwangi. Lokasinya yang tersembunyi menjadikan wisata ini 

belum banyak diketahui wisatawan. Secara geografis letak Pantai Wedi Ireng diapit 

oleh bukit-bukit hijau serta ombaknya yang landai akan menambah daya tarik 

wisatawan. Pantai Wedi Ireng merupakan sebuah teluk yang masih asri, pasir yang 

bersih dan pepohonan yang rindang. Kondisi alam Pantai Wedi Ireng masih alami 

dan memiliki keunikan tersendiri yang terletak pada beberapa elemen yang 

membentuknya, yaitu pasir halus berwarna coklat dengan campuran pasir hitam 
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serta batu karang menambah eksotisnya pantai ini. Pantai Wedi Ireng dikelola oleh 

kelompok masyarakat Desa Sumberagung.  

 

Gambar 1. 5 Pantai Wedi Ireng 

6. Mangrove Bedul 

Mangrove Bedul Segoro Anak merupakan salah satu hutan mangrove terluas di 

Pulau Jawa. Sehingga hal ini menarik para peneliti dari berbagai wilayah Indonesia 

maupun dari mancanegara untuk datang melakukan penelitian di Taman nasional 

Alas Purwo, termasuk penelitian hutan mangrove di Bedul Kawasan wisata Bedul 

menawarkan wisata hutan mangrove yang masih alami. Wisata Mangrove Bedul 

berada di Dusun Bloksolo, Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi. kurang lebih 60 Km dari Kota Banyuwangi. Wilayah ini masuk dalam 

kawasan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). Wisata Mangrove Blok Bedul 

merupakan wisata ekosistem wujud komitmen dan kerjasama antara Pemerintah 

Desa Sumberasri dan Balai Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) dalam upaya 

mengembalikan, melindungi, dan mengembangkan hutan yang utuh berikut semua 

biota yang ada. 
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Gambar 1. 6 Mangrove Bedul 

7. Pantai Mustika 

Pantai Mustika terletak di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan 

Pesanggaran, Banyuwangi. Wisata ini tidak jauh dari Pulau merah, terletak 3 km 

disebelah barat yang masih satu garis pantai. Pantai Mustika memiliki ombak yang 

cukup tenang dengan hamparan pasir putih yang indah. Kondisi alamnya masih 

alami dengan pepohonan kelapa disekelilingnya. Pantai mustika cocok untuk 

bersantai bersama keluarga. Kontur pantai yang landai dan berbentuk setengah 

lingkaran juga sangat baik untuk kegiatan olahraga. Disekitar Pantai mustika 

memiliki perairan yang masih alami dan menyimpan keindahan bawah laut yang 

indah. Selain untuk berwisata Pantai Mustika juga menjadi spot memancing.  

 

Gambar 1. 7 Pantai Mustika 
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8. Pantai Grajagan 

Pantai Grajagan berada di kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan, berada di 

ketinggian dari permukaan laut antara 0 – 20 meter. Pantai Grajagan terletak 60 Km 

dari pusat Kota Banyuwangi ke arah Selatan Kota Banyuwangi. Untuk mencapai 

Wisata Pantai, wisatawan dapat mengendarai kendaraan roda empat/ roda dua atau 

dengan kendaraan umum. Obyek yang menjadi daya tarik wisatawan di Kawasan 

Grajagan salah satunya adalah Peturon yaitu pantai tempat nelayan menurunkan 

ikan hasil tangkapannya, wisatawan bisa berbelanja ikan segar langsung dari 

nelayan. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan salah satunya menikmati 

pemandangan. Dari shelter di puncak bukit, nampak terbentang pemandangan laut 

bebas dimana perahu-perahu tersebar di sepanjang pantai. 

 

Gambar 1. 8 Pantai Grajagan 

9. Pantai Pancur 

Terletak di sebelah Selatan Trianggulasi, berjarak 3 km. Pantai Pancur sering 

dijadikan tempat persinggahan bagi wisatawan yang melakukan perjalanan ke 

Pantai Plengkung melalui jalan darat. Dinamakan Pancur karena ada sungai yang 

mengalir sepanjang tahun ke laut melalui pantai yang agak terjal sehingga 

membentuk Pancuran. Di sekitar lokasi ini terdapat beberapa gua-gua alam dan 

yang paling dikenal adalah Gua Istana tempat orang melalukan upacara ritual/ 

semedi atau menyepi. Kawasan perkemahan berada di dalam kawasan TN. Alas 

Purwo. Kawasan perkemahan ini menjadi daya tarik utama. Sebagai bumi 
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perkemahan, dengan fasilitas lahan untuk camping ground di suasana wana wisata 

mempunyai daya tarik tersendiri karena akan ada kegiatan pendukung yang 

menarik, salah satunya lintas hutan.  

 

Gambar 1. 9 Pantai Pancur 

10. Pantai Trianggulasi 

Trianggulasi merupakan salah satu pantai yang mempunyai formasi hutan 

pantai yang masih lengkap, didominasi pohon Nyampung (Calophyllum 

inophyllum), Bogem (Baringtonia asiatica) dan Pandan Laut (Pandanus tectorius). 

Kondisi pantainya berpasir putih bersih, biasanya pada bulan April - November 

digunakan oleh 4 jenis penyu yang ada di Alas Purwo untuk bertelur (Penyu 

Belimbing, Sisik, Abu-abu dan Hijau). Panorama lain yang bisa dinikmati 

diantaranya adalah sunset dan atraksi satwa jenis kera abu-abu, lutung, tupai, 

bajing, musang, rusa, kijang, babi hutan, macan tutul dan biawak. 
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Gambar 1. 10 Pantai Trianggulasi 
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Gambar 1. 11 Peta Sebaran Obyek Wisata Pantai Laut Selatan Banyuwangi 
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Setiap daerah memiliki potensi dan permasalahan didalamnya. Potensi dan 

permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dan 

masyarakat didalamnya. Permasalahan pariwisata di Banyuwangi antara lain 

banyak dijumpai aksesibilitas yang kurang memadahi serta kurangnya pengelolaan 

yang dilakukan untuk memperbaiki serta menjadikan suatu destinasi wisata yang 

lebih baik kedepannya. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang 

merupakan juga salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dimana 

dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan 

penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, 

angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan 

wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai. Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pariwisata di daerahnya. Sektor pariwisata seperti industri 

makanan dan minuman, perdangangan dan hotel. Pemerintah kabupaten belum 

melakukan pengelolaan untuk destinasi wisata secara keseluruhan dan kebanyakan 

hanya berfokus pada sejumlah destinasi wisata unggulan saja, sehingga terdapat 

beberapa destinasi wisata yang dikelola oleh pihak asing. Permasalahan yang 

timbul karena faktor lingkungan terjadi disejumlah pantai selatan banyuwangi, 

permasalahan ini meliputi pencemaran pantai akibat penambangan emas sehingga 

merusak ekosistem laut dan mengganggu kegiatan kepariwisataan.  

Perkembangan pariwisata tak lepas dari sarana dan prasarana untuk menunjang 

aktivitas wisatawan, salah satunya adalah hotel. Fungsi hotel adalah sebagai sarana 

akomodasi dan penginapan bagi wisatawan yang berkunjung. Hotel memiliki 

peranan yang sangatlah penting dalam bidang pariwisata. Hotel merupakan sarana 

pokok untuk kepariwisataan, sehingga sangatlah dicari bagi wisatawan yang akan 

menginap untuk kegiatan pariwisata. Dalam industri pariwisata, hotel bukan satu-

satunya akomodasi yg utama melainkan ada adomodasi penunjang seperti biro 

perjalanan maupun restoran. Penyediaan informasi hotel sangatlah membantu 

wisatawan untuk melakukan estimasi biaya maupun untuk mengetahui fasilitas dan 

jumlah kamar yang tersedia. Lokasi hotel diperlukan untuk mengetahui jarak antara 
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hotel dan tempat wisata. Terdapat 63 hotel yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi 

yang tersebar di beberapa Kecamatan. 

Pesatnya teknologi pada jaman sekarang memudahkan seseorang untuk 

mendapatkan informasi dengan lebih cepat dengan memanfaatkan fasilitas internet. 

Hubungan antara peta pariwisata dan internet dapat disajikan berupa webmap. 

Webmap adalah layanan basis spasial yang beroperasi secara online dan salah satu 

perkembangan dari ilmu GIS (Geography Information System) Fungsi dari webmap 

itu sendiri sebagai media visualisasi peta pariwisata yang sudah dibuat. Adanya 

website berbasis spasial memudahkan wisatawan untuk mengetahui lokasi-lokasi 

yang akan dikunjungi dengan lebih cepat dan efisien. Informasi peta pariwisata 

Kabupaten banyuwangi dibuat dengan memanfaatkan layanan arcgis online yaitu 

my maps arcgis online dengan memanfaatkan fasilitas arcgis online peta pariwisata 

yang dibuat dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun.  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi wisata pantai selatan dari masing-masing obyek wisata 

dilihat dari faktor internal maupun eksternal di Kabupaten banyuwangi? 

2. Apa kendala pengembangan obyek wisata pantai selatan maupun hotel di 

Kabupaten Banyuwangi? 

3. Bagaimana strategi pengembangan obyek wisata pantai selatan di 

Kabupaten Banyuwangi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui potensi internal maupun eksternal obyek wisata pantai selatan 

di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Mengkaji kendala pengembangan pariwisata pantai selatan di Kabupaten 

Banyuwangi. 

3. Menganalisis strategi pengembangan pariwisata pantai selatan di Kabupaten 

Banyuwangi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Beberapa manfaat penelitian yang akan dituju adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah sebagai tambahan ilmu yang sudah 

didapat dan dipelajari semasa waktu perkuliahan di fakultas geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dapat menerapkan ilmu tersebut 

untuk kebutuhan umum sehingga lebih bermanfaat. 

2. Bagi pemerintah kabupaten 

Mengetahui arah potensi dan pengembangan pariwisata serta sebagai 

media promosi pariwisata agar lebih di kenal di lingkup nasional maupun 

internasional. 

3. Bagi masyarakat 

Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah lebih memudahkan dalam 

mencari informasi hotel dan wisata di Banyuwangi dengan memanfaatkan 

internet. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Wisata dan Kepariwisataan 

Menurut Institute of Tourism in Britain (sekarang Tourism Society in 

Britain) di tahun 1976 merumuskan : ”Pariwisata adalah kepergian orang-orang 

sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat 

tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di 

tempat- tempat tujuan tersebut: mencakup kegiatan untuk berbagai maksud, 

termasuk kunjungan seharian atau darmawisata/ekskursi” (dalam Pendit, 1999 : 

30). 

A. J. Burkart dan S. Malik dalam bukunya yang berjudul Tourism, Past, 

Present, and Future, berbunyi “Pariwisata berarti perpindahan orang untuk 

sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana 
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mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan merekaselama tinggal di 

tempat tujua itu” (dalam Soekadijo, 2000 : 3). 

Sedangkan menurut Profesor Salah Wahab (dalam Yoeti, 1995 : 107), 

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang 

mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu 

sendiri (di luar negeri) meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, suatu 

negara atau suatu benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang 

beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia bertempat 

tinggal. 

Beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain (dalam Pendit, 

1994:41): 

1. Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan  untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, 

kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni 

mereka. 

2. Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan 

untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia 

tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan 

rohani. 

3. Wisata Olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara. 

4. Wisata Komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-

pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, 

pameran dagang dan sebagainya. 

5. Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang=orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindsutrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan 

atau penelitian. 
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6. Wisata Maritim atau Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan 

olahraga air, seperti danau pantai atau laut. 

7. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya banyak 

diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-

usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, 

taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang 

kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. 

8. Wisata Bulan Madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 

pasangan-pasangan merpati, pengantin baru, yang sedang berbulan madu 

dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan. 

Promosi merupakan kegiatan yang lebih banyak mencakup mendistribusikan 

promotion materials, seperti film, slides, advertisement, brochures, booklets, 

leaflets, folders, melalui bermacam-macam saluran (channel) seperti: TV, radio, 

majalah, bioskop, direct-mail baik pada “potential tourist”, yaitu sejumlah orang 

yanag memenuhi syarat minimal untuk melakukan perjalanan pariwisata, karena 

memiliki banyak uang, keadaan fisik masih kuat, hanya belum mempuanyai waktu 

senggang untuk bepergian sebagai wisatawan maupun “actual tourist”, yaitu orang 

yang sedang melakukan perjalanan pariwisata ke suatu daerah tujuan tertentu; 

dengan tujuan mentransfer informasi dan mempengaruhi calon-calon wisatawan 

untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. 

Promosi pariwisata yang dimaksud di sini adalah kampanye dan propaganda 

kepariwisataan yang didasarkan atas rencana atau program yang teratur dan secara 

kontinyu. Ke dalam, promosi ini ditujukan kepada masyarakat dalam negeri sendiri 

dengan maksud dan tujuan menggugah pandangan masyarakat agar mempunyai 

kesadaran akan kegunaan pariwisata baginya, sehingga industri pariwisata di negeri 

ini memperoleh dukungan. Promosi ini ditujukan kepada dunia luar dimana 

kampanye penerangan ini benar-benar mengandung berbagai fasilitas dan atraksi 

yang unik dan menarik yang dapat disajikan kepada sang wisatawan (Nyoman 

S.Pendit, 1999 : 23). 
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Potensi wisata merupakan segala hal dan kejadian yang diatur dan disediakan 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata baik berupa suasana, 

kejadian, benda, maupun jasa. Potensi wisata juga dapat berupa sumberdaya alam 

yang beraneka ragam dari aspek fisik dan hayati, sert akekayaan budaya manusia 

yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Sedangkan sumberdaya pariwisata 

diatikan sebagai unsur-unsur lingkungan alam dan sudah dirubah oleh manusia 

yang dapat memnuhi keinginan wisatawan (Chafid Fandeli, 2001: 48-57). 

1.5.1.2 Hotel 

Yang dimaksud dengan hotel adalah suatu bangunan atau perusahaan yang 

menyediakan jasa menginap dan juga menyediakan makanan, minuman serta 

fasilitas lainnya untuk tamu-tamu yang datang, yang mana seluruh fasilitasnya di 

peruntukan bagi seluruh masyarakat umum yang datang untuk menginap.  

Hotel merupakan suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau sebuah 

badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia 

makanan dan minuman serta menyediakan fasilitas jasa lainnya, dan dari semua 

pelayanan tersebut berlaku untuk semua masyarakat umum yang menginap di hotel 

maupun yang menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh hotel. 

Industri hotel disamping memiliki ciri-ciri khas sebagai industri pariwisata pada 

umumnya, juga memiliki karakteristik yang membedakan dengan industri lain. 

Karakteristik itu antara lain industri hotel tergolong industri yang padat modal dan 

padat karya, industri hotel dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di berbagai 

sektor, industri hotel menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan 

tempat dimana produk itu  dihasilkan, industri hotel bekerja selama dua puluh 

empat jam tanpa mengena l libur dalam melayani tamu, industry hotel menganggap 

dan memperlakukan tamu sebagai raja.  

Kata Hotel mulai dipakai sejak abad ke 18 di London, Inggris. Pada saat itu kata 

hotel adalah “ garni “, sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat 

menginap/tinggal untuk penyewaan secara harian, mingguan atau bulanan. Kata 

hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis. Hotel berasal dari 

kata latin: “ hostel”   dan mulai dikenal di masyarakat pada tahun 1797. 
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Ada beberapa definisi hotel berdasarkan berbagai pendapat, di antaranya : 

1. Hotel adalah : Bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk menginap 

para tamu, makanan dan minuman, serta fasilitas-fasilitas lain yang 

diperlukan dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan 

( Rumekso, 2002 : 2 ) 

2. Hotel adalah :Suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan 

berikut makan dan minum ( SK Menteri  Perhubungan No. Pm. 10/Pw. 

301/Phb. 77 ). 

3. Hotel adalah  : Perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk akomodasi 

serta menyediakan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum 

yang memenuhi syarat kenyamanan dan bertujuan komersil dalam jasa 

tersebut ( SK. Menteri Perhubungan No. 241/11/1970 ). 

 

Jenis hotel berdasarkan dari lokasinya, diantaranya seperti berikut ini: 

1. City Hotel atau Hotel kota yaitu hotel yang lokasinya berada di perkotaan, 

biasanya hotel ini titujukan untuk masyarakat yang bertujuan untuk tinggal 

sementara atau tinggal dalam jangka waktu yang lelatif pendek, city hotel 

sering disebut dengan transit hotel sebab sering dihuni oleh pelaku bisnis. 

2. Residential Hotel yaitu hotel yang lokasinya berada di daerah pinggiran 

perkotaan yang jauh dari keramaian, akan tetapi cukup mudah untuk dapat 

mencapai berbagai tempat kegiatan usaha. Residential hotel ini biasanya 

berlokasi di daerah yang tenang sebab ditujukan untuk masyarakat yang 

ingin menginap dalam jangka waktu yang relative lama. 

3. Resort Hotel yaitu hotel yang lokasinya berada di daerah pegunungan atau 

di tepi-tepi pantai dan lain-lain. Resort hotel ini ditujukan untuk masyarakat 

yang ingin menginap atau beristirahat pada hari libur dan bagi yang ingin 

berwisata. 

4. Motel yaitu singkatan dari Motor Hotel yang lokasinya berada di pinggiran 

atau sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar 
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lainnya ataupun dengan lokasi lainnya, bisa juga di pinggir jalan raya dekat 

dengan batas kota besar. Motel ditujukan untuk tempat instirahat sementara 

bagi orang yang melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan 

menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Krena itu motel 

selalu menyediakan garasi untuk kendaraan-kendaraan pribadi. 

5. Beach Hotel yaitu suatu hotel yang lokasinya berada di dekat pantai. 

6. Mountain Hotel yaitu suatu hotel yang lokasinya di daerah pegunungan. 

7. Bandara Hotel yaitu hotel yang berada di dekat bandar udara utama. 

Karakteristik hotel: 

1. Hotel merupakan industri yang padat modal serta padat karya. Yang artinya 

untuk mengelola hotel memerlukan modal usaha yang besar dengan 

memerlukan tenaga pekerja yang banyak. 

2. Industri hotel juga dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi 

pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel 

tersebut berada. 

3. Hotel menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat 

dimana jasa pelayanannya dihasilkan. 

4. Hotel beroperasi 24 jam penuh tanpa adanya hari libur dalam melayani jasa 

terhadap pelanggan dan masyarakat. 

5. Hotel memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti raja, selain itu 

mengganggap pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan 

hotel sangat bergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan 

fasilitas hotel tersebut 

1.5.1.3 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG (Sistem Informasi Geografi)  merupakan salah satu sistem yang kompleks 

dan pada umumnya juga terintegrasi dengan lingkungan sistem komputer lainnya 

di tingkat fungsional dan jaringan (network). Jika di uraikan, SIG sebagai sistem 

terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut (Eddy Prahasta, 2009:120-121): 
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1. Perangkat keras: Pada saat ini SIG  sudah tersedia bagi berbagai platform 

perangkat keras, mulai dari kelas PC desktop, workstations, hingga multi-user 

host yang bahkan dapat digunakan banyak pengguna secara bersamaan dalam 

jaringan komputer yang tersebar luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang 

penyimpanan (harddisk) yang besar dan mempunyai kapasitas memori (RAM) 

yang besar. 

2. Perangkat lunak: Dari sudut pandang yang lain, SIG bias juga merupakan 

sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular dimana sistem basis 

datanya memegang peranan kunci. 

3. Data dan Informasi geografis: SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data 

atau informasi yang di perlukan baik secara tidak langsung maupun secara 

langsung dengan cara melakukan di jitasi data spasialnya dari peta analog dan 

kemudian memasukkan data atributnya dari tabel-tabel atau laporan. 

4. Manajemen: suatu proyek SIG  akan berhasil jika di kelola dengan baik dan di 

kerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua 

tingkatan. 

SIG di bidang pariwisata sangat membantu manusia zaman sekarang untuk 

mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau 

sedang dikunjungi Secara garis besar SIG merupakan program komputer yang 

sangat bermanfaat dalam bidang pariwisata hal penyajian informasi-informasi 

secara grafis. SIG dapat menyajikan suatu data dengan jelas serta lengkap. Seiring 

dengan perkembangan teknologi pengolahan data geografis, dalam SIG 

dimungkinkan penggabungan berbagai basis data dan informasi yang dikumpulkan 

melalui peta, citra satelit, maupun survei lapangan. Dengan menggunakan teknologi 

informasi yang telah berkembang dengan pesat, sebagian data dan informasi spasial 

yang diperlukan dalam bidang pariwisata yang dapat dibangun dalam sebuah sistem 

informasi yang berbasis pada koordinat geografis yang lebih dikenal dengan 

sebutan Sistem Informasi Geografis (SIG).dengan lebih baik karena terbantu 

dengan fitur-fitur pengolahan dan penyajian data yang dimiliki oleh aplikasi SIG 

yang baik 
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1.5.1.4 Peta 

Peta merupakan teknik komunikasi yang tergolong dalam cara grafis dan untuk 

efisiensinya harus mempelajari atribut atau elemen-elemen dasarnya (Sinaga, 1995 

: 2). Semua peta mempunyai satu hal yang sifatnya umum yaitu menambah 

pengetahuan dan pemahaman geografikal bagi si pengguna peta. Dalam 

perencanaan pembangunan hampir semua memerlukan peta sebelum perencanaan 

tersebut dimulai. Hal ini sesuai dengan fungsi peta dalam perencanaan suatu 

kegiatan seperti yang dikemukakan oleh Sinaga (1995 : 7) adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang karakter 

dari suatu daerah. 

b. Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian yang 

dilakukan. 

c. Sebagai suatu alat menganalisis dalam mendapatkan suatu 

kesimpulan. 

d. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 

Hievaporasi dan transpirasi (evaporation), aliran permukaan (surface 

stream flow), dan air tanah (groun water). 

Demikian pula dalam suatu kegiatan penelitian, peta berfungsi sebagai 

berikut: 

b. Alat bantu sebelum melakukan survei untuk mendapatkan gambaran 

tentang daerah yang akan diteliti. 

c. Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya memasukkan 

data yang ditemukan di lapangan. 

d. Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian. 

Peta pariwisata adalah peta yang menggambarkan atau menjelaskan lokasi-

lokasi tempat tujuan wisata di dalam suatu kota atau kabupaten dan lainnya, 

diantaranya wisata seperti menikmati keindahan alam, sejarah terbentuknya ada 

juga wisata religius dengan peta digital yang sudah menggabungkan informasi 

pariwisata diharapkan bisa menjelaskan arah dan tujuan ke tempat wisata tersebut 

dan sedikit menolong para turis untuk sampai ke tempat tujuan wisata  tanpa 
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kesulitan sehingga akan mengurangi cost biaya tinggi. dengan menampilkan peta 

digital sesuai dengan skala pada pembuatan peta pariwisata sangat berguna 

merencanakan berapa hari akan tinggal, menentukan rute secara langsung seperti 

memperhitungkan jarak tujuan yang akan di tempuh berapa jam/waktu lama sampai 

ke tempat tujuan berapa yang harus di keluarkan untuk tranportasinya, dimana kita 

harus istirahat dimana ada penginapan (Hotel) sarana transfortasi apa yang di 

gunakan di tempat tujuan wisata 

1.5.1.5 Web GIS 

Menurut Prahasta (2007) Web GIS merupakan aplikasi Geographic 

Information System (GIS) yang dapat diakses secara online melalui internet atau 

Web. Pada konfigurasi Web GIS ada server yang berfungsi sebagai MapServer yang 

bertugas memproses permintaan peta dari client dan kemudian mengirimkannya 

kembali ke client. Dalam hal ini pengguna atau client tidak perlu mempunyai 

software GIS, hanya menggunakan internet browser seperti Internet Explorer, 

Mozilla Fire Fox, atau Google Chrome untuk mengakses informasi GIS yang ada 

di server. 

Menurut Prahasta (2007) GIS memiliki kemampuan untuk melakukan 

pengolahan data dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan 

menganalisa data. Aplikasi GIS saat ini tumbuh tidak hanya secara jumlah applikasi 

namun juga bertambah dari jenis keragaman applikasinya. Pengembangan applikasi 

GIS kedepannya mengarah kepada aplikasi berbasis Web yang dikenal dengan Web 

GIS. Hal ini disebabkan karena pengembangan aplikasi di lingkungan jaringan telah 

menunjukan potensi yang besar dalam kaitannya dengan geo informasi. Sebagai 

contoh adalah adanya peta online sebuah kota dimana pengguna dapat dengan 

mudah mencari lokasi yang diinginkan secara online melalui jaringan internet tanpa 

mengenal batas geografi penggunanya. Secara umum Sistem Informasi Geografis 

dikembangkan berdasarkan pada prinsip input atau masukan data, managemen, 

analisis dan representasi data. 

Menurut Prahasta (2007), Web GIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital 

yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi 



23 
 

mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan 

menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta dijital serta menjalankan fungsi–

fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet. 

Sedangkan menurut Setiawan dan Rabbasa, penggunaan data spasial dirasakan 

semakin diperlukan untuk berbagai keperluan seperti penelitian, pengembangan 

dan perencanaan wilayah, serta manajemen sumber daya alam. Pengguna data 

spasial merasakan minimnya informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan data 

spasial yang dibutuhkan. Penyebaran (diseminasi) data spasial yang selama ini 

dilakukan dengan menggunakan media yang telah ada yang meliputi media cetak 

(peta), cd-room, dan media penyimpanan lainnya dirasakan kurang mencukupi 

kebutuhan pengguna. Pengguna diharuskan datang dan melihat langsung data 

tersebut pada tempatnya (data provider). Hal ini mengurangi mobilitas dan 

kecepatan dalam memperoleh informasi mengenai data tersebut. Karena itu 

dirasakan perlu adanya Web GIS. 

Arsitektur aplikasi pemetaan di Web dibagi menjadi dua pendekatan sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Thin Server 

Pendekatan ini memfokuskan diri pada sisi server. Hampir semua proses dan 

analisis data dilakukan berdasarkan request di sisi server. Data hasil pemrosesan 

kemudian dikirim ke client dalam format standar. 

2. Pendekatan Thick Client 

Pada pendekatan ini, pemrosesan data dilakukan di sisi client menggunakan 

beberapa teknologi (Nuryadin, 2005) 

Secara umum pengembangan dan implementasi Web GIS akan menunjang 

penyebaran informasi data spatial. Sehingga orang awam pun akan dapat memiliki 

akses terhadap data dan hasil analisis GIS. Pembuatan peta pariwisata dan hotel 

berbasis webgis dapat dibuat dengan memanfaatkan google maps. Google Maps 

adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google dan sangat popular. Google Maps 

adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk melihat suatu daerah. 

Dengan kata lain, Google Maps merupakan suatu peta yang dapat dilihat dengan 



24 
 

menggunakan suatu browser. Kita dapat menambahkan fitur Google Maps dalam 

Web yang telah kita buat atau pada blog kita yang berbayar maupun gratis sekalipun 

dengan Google Maps API. Google Maps API adalah suatu library yang berbentuk 

JavaScript.  

Cara membuat Google Maps untuk ditampilkan pada suatu Web atau blog 

sangat mudah hanya dengan membutuhkan pengetahuan mengenai HTML serta 

JavaScript, serta koneksi Internet yang sangat stabil. Dengan menggunakan Google 

Maps API, kita dapat menghemat waktu dan biaya untuk membangun aplikasi peta 

digital yang handal, sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data yang akan 

ditampilkan.  

Program Google Map API dibuat menggunakan urutan sebagai berikut: 

1. Memasukkan Maps API JavaScript ke dalam HTML kita. 

2. Membuat element div dengan nama map_canvas untuk menampilkan peta. 

3. Membuat beberapa obyek literal untuk menyimpan properti-properti pada 

peta. 

4. Menuliskan fungsi JavaScript untuk membuat obyek peta. 

5. Meng-inisiasi peta dalam tag body HTML dengan event onload. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dalam pemetaan 

pariwisata berbasis web antara lain sebagai berikut: 

Ady mangkara (2014) melakukan penelitian pemetaan obyek wisata berbasis 

web dalam rangka promosi pulau bangka. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis data primer dan sekunder lokasi obyek wisata. Metodenya yaitu survei 

lapangan dan pembuatan peta menggunakan simbol titik, garis, dan area. Survei 

lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari wisatawan langsung 

(pengisian kuesioner), plotting titik obyek wisata (menggunakan GPS), dan 

pengambilan foto obyek wisata. Data sekunder didapat dari dinas pariwisata setiap 

kabupaten dan kota. Analisis deskriptif  diperlukan  dalam  pembuatan  website  

pariwisata  yang  didalamnya terdiri dari peta, deskripsi, dan foto obyek wisata. 
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Hasil penelitian menunjukkan Pulau Bangka memiliki banyak potensi obyek 

wisata yang layak untuk dipromosi dan dipublikasikan. Dilihat dari peta obyek 

wisata andalan Pulau Bangka, obyek wisata yang menjadikannya favorit adalah 

obyek wisata yang sudah ditangani dengan baik oleh pelaku wisata dan 

pemerintahnya. Penelitian kedepan agar lebih konsentrasi dilingkup daerah yang 

lebih kecil (bukan satu pulau). 

Nur Aditya Wira Adhitama (2015) melakukan penelitian tentang 

penyusunan atlas pariwisata minat khusus berbasis webgis kabupaten Berau 

Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik 

purposive sampling. Sampel yang diambil sebagai obyek penelitian adalah 

kawasan wisata alam di kabupaten Berau. Data primer diperoleh dari observasi 

sedangkan data sekunder diperoleh dengan analisis peta.  Selanjutnya data 

dianalisis dengan analisis deskriptif. Informasi potensi daya tarik wisata 

ditampilkan dengan menggunakan webgis. Untuk mempermudah updatig dan 

publikasi sedangan informasi deskriptif dan multimedia disusun pada web HTML.  

Permasalahan industri pariwisata saat ini terkendala informasi dan promosi, 

sehingga perlu adanya ketersediaan informasi yang cukup terhadap layanan wisata. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang dapat menyajikan informasi yang 

menarik, detil dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan 

obyek dan aksesibilitas wisata minat khusus di Kabupaten Berau dengan 

menyusun visualisasi multimedia beserta cara pengelolaan informasi wisata 

berbasis WebGis. 

Gita Amalia (2014) Melakukan penelitian tentang analisis potensi 

pengembangan obyek wisata pantai di Kecamatan Singkawang Kota Singkawang 

Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti melakukan penelitian terhadap potensi 

perkembangan wisata pantai karena di Kecamatan Singkawang wisata pantai 

adalah wisata unggulan yang banyak diminati, hal ini karena obyek wisata pantai 

banyak dipengaruhi oleh proses alam sehingga tidak semua wilayah memiliki 

karakteristik yang sama. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk 

mendapatkan hasil potensi untuk perkembangan pariwisata pantai. Penelitian ini 

tercantum pada tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Metode Hasil 

1 Ady Mayangkara 

(2014) 

pemetaan obyek wisata 

berbasis web dalam rangka 

promosi pulau bangka 

Survei 

lapangan 

didukung data 

sekunder 

instansi 

Mengkaji sektor 

pariwisata pulau 

bangka sebagai 

sarana promosi 

pariwisata 

2 Nur Aditya Wira 

Adhitama (2015) 

penyusunan atlas pariwisata 

minat khusus berbasis 

webgis kabupaten Berau 

Kalimantan Timur 

Survei 

lapangan 

didukung dan 

analisis data 

peta 

Mengkaji potensi 

wisata minat khusus 

di Kabupaten Berau 

serta menganalisis 

potensi wisata untuk 

pengembangan 

pariwisata 

3 Gita Amalia 

(2014) 

analisis potensi 

pengembangan obyek 

wisata pantai di Kecamatan 

Singkawang Kota 

Singkawang Provinsi 

Kalimantan Barat 

Metode analisis 

data sekunder 

dan disukung 

observasi 

lapangan 

Mengkaji potensi 

pengembangan 

pariwisata 

khususnya obyek 

wisata pantai 

4 Ricas Eka Mukti Analisis Potensi 

Pengembangan Obyek 

Wisata dan Ketersediaan 

Hotel Untuk Media 

Publikasi Kabupaten 

Banyuwangi Berbasis Web 

Map 

Survei 

lapangan 

didukung data 

sekunder 

instansi 

pemerintahan 

Mengkaji potensi 

pengembangan 

pariwisata 

khususnya obyek 

wisata pantai 

disertai sebaran 

hotel, dan publikasi 

berupa webmap 
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1.5.3 Kerangka Penelitian 

Setiap destinasi mempunyai potensi untuk mengalami pengembangan, oleh 

karena itu dilakukan klasifikasi potensi terhadap obyek wisata yang terdiri dari 

potensi internal maupun eksternal Hasil dari klasifikasi ini dapat digunakan untuk 

menentukan prioritas pengembangan terhadap obyek wisata. Pengembangan obyek 

wisata dapat dilakukan dengan identifikasi potensi obyek wisata maupun dengan 

menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan 

pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal 

(strength dan weakness) dan eksternal (opportunity dan threat). Keuntungan dari 

analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk 

merangsang strategi baru, oleh karena itu perencanaan yang berdasarkan pada 

sumber daya dan kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan 

mengembangkan perspektif internal. 

Kerangka penelitian ini meliputi beberapa indikator dan variabel untuk 

dilakukan penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3 yaitu dengan skor 1 penilaian 

rendah, 2 penilaian sedang dan 3 penilaian tinggi. Penilaian potensi internal terdapat 

6 variabel yaitu keunikan, keragaman atraksi, potensi pengembangan, kondisi 

sarana dan prasarana, kelengkapan dan kapasitas. Berikut ini adalah peranan pada 

masing masing variabel pada potensi internal: 

 Keunikan adalah adalah faktor penunjang yang tidak dijumpai di obyek 

wisata lainnya semakin banyak keunikan maka penilaian semakin 

tinggi. 

 Keragaman atraksi merupakan keberagamnya daya tarik wisata pada 

obyek wisata. Semakin beragam daya tarik maka nilainya akan tinggi. 

 Potensi pengembangan merupakan ketersediaan lahan untuk 

melakukan pengembangan tata ruang. Semakin luas ketersediaan 

lahannya maka penilaian semakin tinggi. 

 Kondisi sarana prasarana merupakan variabel penilaian yang ditinjau 

dari kelayakan sarana dan prasarana pada obyek wisata. Penilaian 
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tertinggi adalah kondisi sarana prasarana yang terawat dengan baik dan 

masih berfungsi.  

 Kelengakapan merupakan jumlah ketersediaan sarana prasarana pada 

obyek wisata. Semakin banyak sarana dan prasrana maka penilaian 

tinggi 

 Kapasitas merupakan aspek yang menunjang kebutuhan wisatawan 

seperti adanya kantin dan kebutuhan berbelanja. Adanya kapasitas yang 

menunjang betutuhan wisatawan memiliki nilai yang tinggi. 

Penilaian untuk potensi eksternal terdapat 10 variabel diantaranya lokasi, 

aksesibilitas, kualitas jalan, rambu-rambu penanda, skala pasar, promosi dan 

informasi, sistem pengelolaan, SDM, dampak terhadap ekonomi dan budaya 

masyarakat dan dampak terhadap alam lingkungan. Berikut ini adalah peranan 

masing-masing variabel pada penilaian eksternal: 

 Lokasi merupakan jarak yang ditempuh dari pusat kota ke obyek wisata. 

Semakin dekat dengan pusat kota maka penilaian akan tinggi dan 

sebaliknya. 

 Aksesibilitas adalah ketersediaan angkutan yang menuju obyek wisata. 

Penilaian tertinggi adalah adanya kendaraan umum bersifat reguler 

menuju lokasi obyek wisata. 

 Kualitas jalan merupakan konsisi jalan apakah beraspal, diperkeras dan 

buruk masih berupa jalan tanah. Semakin baik kualitas jalan 

penilaiannya akan semakin tinggi 

 Rambu-rambu penanda adalah ketersediaan penunjuk arah sepanjang 

jalan utama. Semakin banyak petunjuk arah maka penilaian tinggi. 

 Skala pasar dibagi menjadi 3 yaitu internasional, regional dan lokal. 

Semakin luas skala pasar maka nilai tinggi. 

 Promosi dan informasi adalah adanya intensitas promosi, kerjasama 

dan dukungan terhadap media masa dan website.  

 Sistem pengelolaan merupakan kondisi dari pengeloaan objek wisata. 

Semakin pengelolaan dikelola dengan baik maka nilai tinggi. 
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 SDM merupakan ketersediaan sumberdaya manusia yang unggul dan 

sesuai keahlian yang terdapat pada objek wisata.  

 Dampak terhadap ekonomi dan budaya merupakan dampak yang 

ditrima masyarakan dengan adanya obyek wisata apakah berdampak 

negatif atau positif 

 Dampak terhadap alam dan lingkungan merupakan dampak yang 

diperoleh lingkungan sekitar obyek wisata apakah mempengaruhi 

kealamiannya sehingga berdampak positif maupun negatif.  

Adapun alur kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi Internal 

1. Daya tarik obyek wisata 

2. Fasilitas pendukung 

Potensi Eksternal 

1. Lokasi dan aksesibilitas 

2. Pasar dan pemasaran 

3. Pengelolaan dan dampak 

terhadap kawasan sekitar 

Potensi gabungan 

Klasifikasi potensi wisata 

- Rendah skor 25 - 31  

- Sedang skor 32 - 38 

- Tinggi skor 39 - 44 

Analisis SWOT 

Arah strategi 

pengembangan wisata 

Sistem informasi 

kepariwisataan Pantai Laut 

Selatan Banyuwangi 


