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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pariwisata adalah sebuah susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta 

yang terkait dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran produk sebuah 

layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian. 

(Kusdianto, 1996). Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting 

di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke 

Indonesia Juni 2018 naik 15,21 persen dibanding jumlah kunjungan pada Juni 

2017, yaitu dari 1,14 juta kunjungan menjadi 1,32 juta kunjungan. Demikian pula, 

jika dibandingkan dengan Mei 2018, jumlah kunjungan wisman pada Juni 2018 

mengalami kenaikan sebesar 6,07 persen, yang dimana mempengaruhi 

penerimaan devisa. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Data selengkapnya 

dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut. 

 

Gambar 1.1. Grafik Kunjungan Wisman Menurut tahun dan bulan Kedatangan 

Sumber: Badan Pusat Statitsik 2018  (BPS) 

Berdasarkan jumlah kunjungan wisman ke indonesia tentunya sangat berpengaruh 

terhadap devisa negara seperti pada tabel 1.1 dimana pariwisata memiliki urutan 

keempat dalam penerimaan devisa yang setiap tahunya mengalami peningkatan 

yaitu pada tahun 2013 (10 juta US$), 2014 (11,1 juta US$), 2015 (11,6 juta US$). 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut. 
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Tabel 1.1. Pengelolaan Devisa  Indonesia menurut Lapangan Usaha 

 

Sumber : Pusdatin Kemenpar, 2014 dalam RIPPARDA Maluku Tengah 

Meskipun data yang telah ada menunjukkan tren yang positif bagi pertumbuhan 

pariwisata, namun ritme pembangunan masih perlu untuk dipercepat. Hal ini 

terlihat dari langkah persiden yang menetapkan tahun 2016 sebagai tahun 

percepatan akselerasi dalam rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan 

di masing-masing sektor, termasuk sektor pariwisata.  Salah satu bentuk 

keseriusan pemerintah terbukti pada grafik proyesi penerimaan Devisa (Pusdatin 

Kemenpar dalam RIPPARDA Maluku Tengah, 2014). Data selengkapnya dapat 

dilihat pada Gambar 1.2 berikut. 

 

Gambar 1.2. Proyesi penerimaan Devisa 

Sumber : Pusdatin Kemenpar, 2014 dalam RIPPARDA Maluku Tengah 
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Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Provinsi Maluku memiliki potensi 

sumber daya  alam yang baik dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan 

bagi masyarakat setempat, wilayah maupun negara, dimana salah satu potensi 

yang dapat dimanfaatkan yaitu potensi pariwisata. Potensi wisata adalah segala 

sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik  agar 

orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut (Mariotti dalam Yoeti, 

1997). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Nama dan jenis obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. 

Kec.Tehoru Desa Nama Obyek Wisata Jenis 

 

 
Tehoru 

Sumber air panas Alam 

Air terjun Alam 

 

Yaputih 
Danau Makariki/ tebing 

Alam 

 

Piliana Danau binaya (ninivala) Alam 

Sumber : Badan Pusat Statitsik Kecamatan Tehoru,  2018 

Berdasarkan table 1.2 nama dan jenis obyek wisata alam Kecamatan Tehoru 

berikut deskripsi obyek wisata dan gambar obyek wisata. 

  

Gambar 1.3. Obyek wisata alam    Gambar 1.4. Obyek wisata alam 

Air panas, Negri Tehoru  Air Terjun Negri Tehoru 

Sumber : peneliti,2019 
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Gambar 1.5. Obyek wisata alam   Gambar 1.6. Obyek wisata alam 

Danau Makariki/ Tebing, Negri Yaputhi Air Jodoh/ Ninivala, Negri Piliana 

Sumber : peneliti,2019 

Air Panas Tehoru, Air Terjun, Danau Makariki/tebing, Air jodoh/ninivala 

merupakan obyek wisata alam Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah 

kota Masohi Provinsi Maluku. Pesona alam yang tampak menarik untuk dilihat 

berkali-kali tanpa rasa bosan. Obyek wisata alam Kecamatan Tehoru dapat 

berpengaruh pada daerah sekitar dari segi ekonomi, salah satu faktor yang akan 

berpengaruh dengan adanya obyek wisata alam Kecamatan Tehoru yaitu Jenis 

Pekerjaan di Kecamatan Tehoru dimana di daerah Kecamatan Tehoru Kabupaten 

Maluku Tengah masih dominan pekerjaan masyarakat yaitu petani dan setengah 

populasi penduduk lainya bekerja, menganggur dan belum bekerja. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1.3. Jenis Pekerjaan di Kecamatan Tehoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statitsik Kecamatan Tehoru,  2018 

No 
Nama 

Negeri 
KK Jiwa 

Jenis Pekerjaan 

Petani Pns tni/polri Wiraswasta Nelayan pelayan jasa 

1 Telutihbaru 614 1378 332 24 1 18 25 7 

2 Mosso 325 1196 234 17 1 19 15 9 

3 Hatu Mete 327 926 623 8 1 10 5 5 

4 Hatu 440 1121 991 10 1 15 7 5 

5 Piliana 231 580 491 4 1 3 0 0 

6 Yaputih 521 2037 640 12 4 14 20 22 

7 Saunulu 445 1344 669 5 1 12 19 8 

8 Tehoru 1551 5525 2841 120 35 100 308 50 

9 Haya 2207 8500 3185 62 2 50 50 10 

10 Salamahu 110 352 260 6 2 5 2 2 

 Jumlah 6771 22959 10266 268 49 246 451 118 
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Berdasarkan tabel 1.3 Jenis pekerjaan di Kecamatan Tehoru dominan dari 

setengah populasi penduduk (jiwa) adalah petani berjumlah 10.266 jiwa dari 

keseluruhan populasi penduduk (jiwa) berjumlah 22.959 jiwa dan jenis pekerja 

kantoran pns dan tni/polri berjumlah 317 jiwa, bukan pekerja kantoran selain 

petani berjumlah 815 jiwa, yang dimana dari jenis pekerjaan jumlah populasi 

penduduk (jiwa) yang bekerja sejumlah 11.398 jiwa, maka jumlah populasi 

penduduk (jiwa) yang tidak bekerja yaitu 11.561 jiwa. 

Potensi pariwisata yang terdapat di Kecamatan Tehoru dengan obyek wisata 

alamnya yang indah dapat berpotensi baik bagi masyarakat setempat baik dari 

segi ekonomi dan wilayah, hal itu akan terwujud jika lokasi obyek pariwisata di 

Kecamatan Tehoru lebih banyak pengunjung tidak hanya dari dalam negeri 

(wisatawan lokal) tetapi juga terdapat pengunjung dari luar negeri (wisatawan 

asing) dengan melakukan promosi yang akan dikemas pada penyusunan Atlas 

berbasis Web GIS. 

Atlas pada umumnya merupakan bentuk tampilan kartografi tinggi, karena 

dalam memproduksi peta garis menyangkut dua hal yakni perencanaan dan 

dimensi structural, yang dimana atlas di gunakan dalam penelitian sebagai alat 

wisatawan untuk memberikan informasi dan lokasi wisata (Ormeling, dalam 

Prasetyaningrum et.al 1997). Web-GIS merupakan gabungan antara design grafis 

pemetaan, peta digital dengan analisis geografis, pemrograman komputer, dan 

sebuah database yang saling terhubung menjadi satu bagian web desain dan web 

pemetaan yang dimana Web-GIS sebagai alat untuk mengelola peta dan informasi 

yang didapatkan dari penelitian. Qolis,dkk (2010) dalam Andre et.al (2017). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil judul 

Penyusunan Atlas Pariwisata Alam Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku 

Tengah Berbasis Web-GIS 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana keunggulan obyek pariwisata alam Kecamatan Tehoru 

2. Bagaimana penyusunan atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru 

berbasis Web-GIS ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui keunggulan obyek pariwisata alam Kecamatan Tehoru 

2. Melakukan penyusunan atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru 

berbasis Web-GIS 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini digunakan untuk : 

1. Sebagai syarat kelulusan 

2. Sebagai alat untuk mempermudah wisatawan local/ wisatan asing 

mengetahui obyek wisata di Kecamatan Tehoru, dan mepermudah 

segala persiapan dan pengetahuan dalam bentuk, 

biaya,aksesibilitas,transportasi, rute perjalanan,fasilitas,budaya 

3. Sebagai tolak ukur penelitian selanjutnya. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi adalah ilmu yang mengkaji segala aspek-aspek yang ada di 

permukaan bumi dan konsep spasial untuk pemanfaatan pembangunan 

yang ada di bumi. Haris (2012). Pariwisata adalah suatu sistem yang 

multikompleks dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling 

mempengaruhi antar sesama dan dalam beberapa dasawarsa 

terakhir.Pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika 

masyarakat, dan menjadi salah satu  penggerak utama (prime-mover) 

dalam perubahan sosial-budaya. Pitana dan Gayatri (2005).  
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Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan 

pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orangdan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pengusaha. ( Undang-undang Kepariwisataan 

No. 10 tahun 2009). Geografi Pariwisata Pendekatan geografi dalam 

menganalisis gejala dan permasalahan yang menyangkut aspek fisik dan 

manusia, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi dan 

pendekatan wilayah. Pendekatan geografi dipakai dalam mengkaji 

permasalahan dengan tetap memegang prinsip geografi yaitu 

prinsip penyebaran secara keruangan, interrelasi, deskripsi  (korologi). 

Nursid (1981) 

Unsur-unsur Pariwisata yaitu ada tiga unsur pokok dalam pariwisata 

yaitu rekreasi, waktu senggang dan perjalanan. Pendit, 1990). Ketiga 

unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam bentuk 

aktifitas-aktifitas kepariwisataan. Rekreasi yang berdiri sendiri tidak 

dapat disebut sebagai kegiatan pariwisata, demikian pula perjalanan 

yang tidak melibatkan rekreasi dan waktu senggang tidak dapat 

dikatakan sebagai waktu pariwisata. Unsur–unsur industri pariwisata 

meliputi : politik, pemerintah, perasaan ingin tahu, sifat ramah, jarak 

dan waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas 

dan promosi dan kesempatan berbelanja.  

Konsep Pariwisata Konsep dan definisi tentang pariwisata, 

wisatawan serta klasifikasinya perlu ditetapkan dikarenakan sifatnya 

yang dinamis dalam kepariwisataan. Yoeti (1997). Terdapat tiga elemen 

utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa terjadi. Kegiatan wisata 

terdiri atas beberapa komponen utama. 
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a. Wisatawan 

la adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi 

sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi 

dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan. 

b.       Elemen geografi 

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, 

seperti berikut ini. 

1) Daerah Asal Wisatawan (DAW) 

Daerah tempat asal wisatawan berada, tempat 

ketika is melakukan aktivitias keseharian, seperti 

bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas 

itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang 

berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari 

informasi tentang obyek dan days tarik wisata yang 

diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju 

daerah tujuan. 

2) Daerah Transit (DT) 

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah 

itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah 

tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali 

terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, 

bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat 

negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong 

berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni 

sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wista. 

3) Daerah Tujuan Wisata (DTW) 

Daerah ini sering dikatakan sebagai (sharp end) 

ujung tombak pariwisata. Di DTW ini dampak 

pariwisata sangat dirasakan settingga dibutuhkan 

perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk 

menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu 
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keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan 

permintaan untuk perjalanan dari DAW. DTW juga 

merupakan alasan utama perkembangan pariwisata yang 

menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas 

wisatawan. 

c.       Industri pariwisata 

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri 

pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tank, dan 

sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau 

bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area 

geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa 

ditemukan di daerah asal wisatawan, Penerbangan bisa 

ditemukan balk di daerah asal wisatawan maupun di daerah 

transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata. 

      Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak 

pendekatan. Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009, 

dijelaskan tentang pariwisata. 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tank wisata yang dikunjungi, dalam 

jangka waktu sementara. 

b.   Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. 

d.  Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujudkebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 
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sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

pengusaha. 

e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata. 

f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang 

yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang 

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 

pariwisata. 

Objek Wisata adalah adalah suatu perwujudan dari ciptaan manusia, 

tata hidup seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan 

alam ciptaan tuhan yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi 

wisatawan. Fandeli (2002). Objek dan daya tarik wisata dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu benda atau objek peninggalan sejarah 

(heritage) dan seni budaya yang masih tetap hidup (living culture). 

Objek wisata budaya dapat berupa bangunan dengan arsitek khas atau 

peninggalan heritage sedangkan seni dan budaya berupa kesenian, 

sikap perilaku masyarakatatau adat istiadat. Menurut PP RI No. 67 Th. 

1996 objek wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur fisik 

dominan, yang menarik untuk dikunjungi, ini berbeda dengan daya tarik 

wisata yang merupakan sasaran wisata yang memiliki unsur abstrak 

dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.  

Pengunjung merupakan konsumen yang memiliki keinginan dan 

kebutuhan yang beraneka ragam. Keinginan dan kebutuhan tersebut 

bergantung pada ciri karakteristik pengunjung yang merupakan 

konsumen seperti daerah asal, tingkat pendidikan, umur,dan jenis 

kelamin pengunjung, dan ketika adanya perbedaan dari ciri karakteristik 

pengunjung tersebut akan berbeda juga dalam melakukan proses 
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pengambilan keputusan untuk memilih paket wisata yang ditawarkan 

oleh suatu objek wisata Susilowati (2009). 

Jenis Atlas Jika ditinjau dari penggunaan,atlas dapat dibedakan atas: 

Menurut Noorhadi  dalam prasetyaningrum et.al (2012) 

a. Atlas anak-anak 

merupakan suatu bentuk awal pengenalan peta dan atlas kepada anak-anak. 

Isi Atlas anak-anak lebih ke penyajian informasi kebumian dalam 

bentuk piktorial dan foto, sehingga muda di terima dan dicerna 

oleh alam pikiran anak-anak.  

b. Atlas Sekolah 

merupakan salah satu buku peraga pada proses pembelajaran 

bidang Geografi pada pendidikan  dasar dan menengah.  

c. Atlas Nasional 

merupakan suatu atlas yang dapat digunakan secara umum oleh para 

pangguna data dan informasi kebumian,mulai dari mahasiswa, 

peneliti, masyarakat , sampai dengan para pengambilan keputusan 

di instansi pemerintah dan swasta.  

d. Penggunaan Atlas  

Penggunaan atlas pada dasarnya adalah informasi geografi 

berkenaan dengan aspek alam, sosial, ekonomi,dan budaya yang 

digambarkan dalam aneka jenis dan bentuk peta dari gambaran 

menyeluruh sampai bagian bagian wilayah yang sempit dan rinci.  

ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI 

(Environment Science & Research Institue) yang merupakan kompilasi 

fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS 

desktop, server dan GIS berbasis web. Sabrina (2014). 

Web-GIS merupakan Sistem Informasi Geografi berbasis web yang 

terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Web-GIS merupakan 

gabungan antara design grafis pemetaan, peta digital dengan analisis 

geografis, pemrograman komputer, dan sebuah database yang saling 
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terhubung menjadi satu bagian web desain dan web pemetaan. Menurut 

Qolis,dkk.,2010 dalam Andre et.al (2017). Jenis - Jenis WebGIS 

a. Web-Gis Marketing 

 

Gambar 1.7. Web-Gis Marketing 

Sumber : Prahasta,E, 2006 

weBGis Marketing adalah aplikasi pendukung pengambilan 

keputusan yang menyajikan data analisis dan statistikadalam 

bentuk peta (geografis). Prahasta,E, (2006). Aplikasi ini 

merupakan aplikasi pendukung atau berdiri sendiri yang terkait 

dengan database       pengguna jasa aplikasi weBGis. Marketing 

dapat digunakan untuk analisia data statistik,pemasaran produk, 

perencanaan penjualan dan business intelligent yang disajikan 

dalam bentuk peta secara on-line. 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-LWdbqdS0ZeY/WH2IAr2sD9I/AAAAAAAAACA/0hLOX5SqZuEX79gmNhElNwhgcxmcc2JfACLcB/s1600/2.png
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b. Intelligence Tracking system (i-Ts) 

 

Gambar 1.8. Intelligence Tracking system (i-Ts) 

Sumber : Prahasta,E, (2006). 

Intelligence Tracking system (i-Ts) adalah suatu sistem yang 

memungkinkan suatu institusi atau perorangan untuk dapat 

mengontrol, memonitor dan mengikuti jejak semua unit kendaraan, 

orang atau unit bergerak (objek) yang akan dimonitor dalam sistem 

koordinat geografis (peta). Prahasta,E, (2006). Dengan istilah lain 

yang lebih umum aplikasi tersebut dinamakan GPS Tracking atau 

VTS (Vehicle Tracking System). Aplikasi iTs ini juga dapat 

dihubungkan dengan PDA (smartphone) atau alat lain yang 

merupakan sumber data tentang posisi dan informasi yang akan 

disampaikan ke pusat data. 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-vog3kSc5jlA/WH2IDWZgsbI/AAAAAAAAACE/WznSzUGedLkx317HzGFuJQZ4ET2zYVcqACLcB/s1600/3.png
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c. Web-Gis on Google Maps 

 

Gambar 1.9. Web-Gis on Google Maps 

Sumber : Prahasta,E, (2006). 

Background peta google, peta tematik yang akan ditampilkan akan 

lebih mudah diindentifikasi sesuai dengan kondisi real di 

lapangan.   Aplikasi ini juga bisa dengan mudah dimodifikasi 

sesuai dengan tema yang diinginkan oleh pengguna. Dengan 

Webgis on Google user lebih mengetahui informasi peta secara 

detail. 

d. Web-Gis Simpotenda 

 

Gambar 1.10. Web-Gis Simpotenda 

Sumber : Prahasta,E, (2006). 

https://3.bp.blogspot.com/-Kocucah4y_A/WH2IFH2at1I/AAAAAAAAACI/9vOzvj20mlwz37QmDi1xg-6vjhW9suUIQCLcB/s1600/4.png
https://2.bp.blogspot.com/-V15z1rZzQe4/WH2IG5wtOeI/AAAAAAAAACM/A9xZ9r6-MqsMbEsPtKgz8I0GoytZ2B4qQCLcB/s1600/5.png
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Webgis Simponda adalah Sistem Informasi Potensi Daerah 

berbasis GIS (GeographicInformation System) yang disajikan 

dalam menunjang pelaksanaan e-Government. Prahasta,E, (2006).  

Webgis Simpotenda menyajikan data unggulan potensi daerah 

seperti : Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Kehutanan, Pertanian 

dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Minyak dan 

Pertambangan, Perindustrian, Ekonomi dan Perdagangan, 

Perhubungan dan Transportasi, Lingkungan Hidup. Simpotenda ini 

juga ditampilkan peta batas administrasi, peta topografi dan data 

tentang kependudukan. Webgis Simpotenda merupakan bagian dari 

situs resmi pemerintah daerah yang dibuat berbasis GIS (peta) 

dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat umum maupun calon 

pengunjung/investor melalui internet. Keunggulan Aplikasi ini 

adalah :  

1) Data dan lokasi geografis potensi daerah berhubungan 

secara interaktif. 

2) Data spasial (peta) disimpan dalam Database 

Management System (DBMS), sehingga dapat 

ditambah dan dimodifikasi secara online. 

3) Berbasis perangkat lunak gratis dan open source, 

sehingga biaya pengembangan relatif murah. 

dalam penyajiannya aplikasi ini didukung oleh data, peta, sistem 

kerja dan sistem penyajian secara visual yang merupakan keunikan 

tersendiri yang membedakannya dengan aplikasi-aplikasi yang 

lain. 

e. weBGis News & Information 

weBGis News & Information merupakan aplikasi yang 

menyajikan informasi peta (geografis) dari berita yang disajikan 

dalam portal dan situs secara online. Prahasta,E, (2006).  weBGis 

News & Information digunakan untuk aplikasi (middleware) berita 

atau informasi yang disajikan dalam situs atau portal yang terkait 
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langsung ke pusat data (mediacenter), seperti situs berita, media 

centre, knowledge centre dan pusat pelayanan informasi weBGis 

dikembangkan dengan dasar pemikiran bahwa aplikasi GIS adalah 

milik semua orang dan dapat dilihat oleh semua kalangan tanpa 

batasan umur, derajat, waktu dan tempat. 

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke 

dalam satu buah paket sudah terdapat Apache (webserver), 

MySQL(database), PHP(server-side scripting), Perl, FileZilla FTP server, 

PhpMy Admindan berbagai pustaka bantu lainnya. Menginstal XAMPP 

maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi 

webserverApache, PHP dan MySQLsecara manual. XAMPPakan 

menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis Prahasta,E, 

(2006).  
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1.5.2 Penelitian sebelumya 

Tabel 1.4. Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul peneliti Tujuan Metode Hasil 

Resti Lucyana (2016) Sistem Informasi 

Geografis Untuk 

Pemetaan Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat 

Berbasis Web 

Menghasilkan SIG dengan 

visualisasi data yang berisi 

informasi letak obyek-obyek 

Wisata yang disajikan secara 

jelas kepada masyarakat sebagai 

promosi wisata Kabupaten 

Pesisir Barat. 

Wawancara 

dan Survey 

1. Pemetaan Pariwisata 

Kabupaten Pesisir 

Barat Berbasis Web. 

2. Terdapat informasi 

sepeti pantai,sungai, 

dan tempat-tempat 

ziarah wisata  

Chintia Handayani 

(2018) 

 

Analisis Potensi 

Prioritas Pengembangan 

Pariwisata di Kota 

Bogor Provinsi Jawa 

Barat 

 

1. Menganalisis potensi 

pariwisata di Kota Bogor 

Provinsi Jawa Barat 

2. Menganalisis skala prioritas 

pengembangan Pariwisata di 

Kota Bogor 

Observasi 

langsung 

 

Potensi rendah hanya satu 

obyek wisata yaitu Situ 

Gede, maka seharusnya 

pengembangannya harus 

diperhatikan secara 

khusus oleh pengelola 

maupun pemerintah pusat 
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Lanjutan tabel 1.4 

Peneliti Judul peneliti Tujuan Metode Hasil 

Ahmad Salikin (2018) Potensi dan strategi 

Pengembangan 

Obyek Wisata di 

Kabupaten Boyolali 

1. Menganalisis Potensi 

Wisata yang ada di 

Kabupaten Boyolali  

2. Mengetahui strategi 

pengembangan terhadap 

wisata yang ada di 

Kabupaten Boyolali 

Analisis Data 

Primer dan 

Sekunder dengan 

teknik analisis 

klasifikasi 

skoring dan 

analisis SWOT 

1.  Klasifikasi potensi obyek 

wisata (tinggi,sedang,rendah) 

yang dikelola disporapar 

Kabupaten Boyolali  

2.  Analisis strategii 

pengembangan Obyek Wisata 

yang ada di Kabupaten 

Boyolali 

Anggie Pratiwy.S 

(2019) 

Penyusunan Atlas 

Pariwisata Alam 

Kecamatan Tehoru 

Kabupaten Maluku 

Tengah Berbasis 

Web-GIS. 

 

Observasi dan 

wawancara 

Stakeholder 

Memiliki perbedaan dengan 

peneliti sebelumnya yang 

dimana terdapat atlas online 

yang memudahkan pengunjung 

maupun wisatawan dapat 

langsung mengetahui lokasi, 

biaya dan keunggulan yang 

berada di obyek wisata alam. 

Sumber : peneliti, 2019 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Pariwisata yaitu sumber daya alam yang ada dan dapat dimanfaatkan sebagai 

potensi yang bermanfaat bagi wilayah sekitar. Pariwisata memiliki nilai tersendiri 

dimata masyarakat dimana pariwisata bukan lagi kebutuhan sekunder melainkan 

sudah menjadi kebutuhan primer / semi primer. Indonesia adalah negara dimana 

tersembunyi atau bahkan sudah ada banyaknya potensi obyek wisata yang 

menunggu untuk di kembangkan, yang tidak seperti negara lain, membutuhkan 

banyak dana untuk menciptakan obyek wisata.  

Penelitian dilakukan berdasarkan tingginya potensi wisata yang dimana 

terdapat masalah yang ada yaitu pengunjung yang melakukan wisata di 

Kecamatan Tehoru hanya wisatawan local (pengunjung daerah setempat) yang 

dimana jumlah pengunjung dapat dikatakan rendah karena kurangnya perhatian 

pemerintah dan promosi yang kurang valid maka mempengaruhi paiwisata alam 

di Kecamatan Tehoru tidak berkembang, maka dari itu dilakukannya promosi 

dengan menggunakan atlas online untuk meningkatkan jumlah pengunjung 

pariwisata obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. Kerangka Pemikiran ini dapat 

dilihat pada gambar 1.11. Kerangka Penelitian   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11. Diagram Kerangka Pemikiran 

(Sumber : penulis, 2019) 

Potensi objek wisata besar 

Rendahnya jumlah pengunjung 

 

Promosi kurang 

valid 

Kurangnya perhatian  

Pemerintah 

Pariwisata tidak berkembang 

Atlas Pariwisata Alam Kecamatan 

Tehoru 
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1.7 Batasan Operasional 

Atlas merupakan suatu kumpulan data geografis yang sistematis dan 

koheren dalam bentuk analog maupun digital. Ormeling (1997). 

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. ( Undang-undang 

Kepariwisataan No. 10 tahun 2009) 

Atlas Pariwisata atau dapat dikatakan Atlas Referensi dibuat untuk 

membantu pengguna dalam mencari lokasi dan mengidentifikasi 

kenampakan geografis dan dapat pula dijadikan sebagai guide 

perjalanan dan perencanaan wilayah. Noorhadi dalam prasetyaningrum 

et.al (2012) 

Obyek wisata adalah suatu tempat yang memiliki keindahan dan dapat 

dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang-orang yang berlibur, dalam 

memenuhi kebutuhan rohani dan menumbuhkan kecintaan terhadap 

keindahan alam. Oka A Yoeti, dalam Roni (1997) 

Pengunjung yaitu setiap orang yang datang dari suatu negara asing, 

yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja di situ secara teratur, 

dan yang di negara dimana ia tinggal untuk sementara itu 

membelanjakan uang yang didapatkannya di lain tempat. Soekadijo 

(2000). 

Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada 

suatu skala dan sistem proyeksi tertentu. Peta menyajikan unsur-unsur 

di muka bumi dengan cara memilih atau generalisasi sesuai dengan 

maksud dan tujuan pembuatan peta tersebut. Aryono Prihandito (1988) 

 


