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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia selalu ingin menciptakan kepuasan untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani maupun kebutuhan rohani hingga kesejahteraannya. Salah satu kebutuhan 

rohani adalah berekreasi atau berwisata. Setiap orang pasti membutuhkan hiburan 

untuk berwisata, seperti wisata alam. Indonesia merupakan Negara kepulauan 

terbesar maka wisata alam  sangat dominan atau berpotensi, dan tak heran jika 

Indonesia memiliki potensi wisata dari potensi desa wisata, BPS meyebut di 

willayah Sumatera terdapat sebanyak 355 desa yang berpotensi menjadi daerah 

wisata. Sementara untuk Jawa dan Bali mencapai 857 desa, Nusa Tenggara ada 

189 desa, dan Kalimantan sebesar 117 desa. Kemudian, potensi di Sulawesi 199 

desa wisata, Papua 74 desa wisata, dan Maluku 23 desa wisata. Berdasarkan 

potensi wisata yang ada mampu menjadi daya tarik yang bisa dinikmati oleh 

seorang individu atau sekelompok orang. 

Potensi wisata sendiri merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi 

daya tarik sebuah obyek wisata dari faktor internal dan eksternalnya. Pariwisata 

juga dapat diartikan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan berwisata adalah perjalanan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dari suatu tempat ketempat yang lain 

dengan tujuan memenuhi kebutuhan batinnya. Perkembangan pariwisata juga 

mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kegiatan pariwisata 

menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya 

akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Namun kepariwisataan 

dikembangkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi 

mempunyai tujuan luas meliputi aspek sosial budaya, dan politik. Perkembangan 

pariwisata yang menyangkut berbagai bidang menyebabkan bidang pariwisata 

menjadi lahan industri, karena kegiatan di bidang jasa ini berkaitan sangat erat 
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dengan berbagai macam kegiatan ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana, 

fasilitas pendukung, dan fasilitas penunjang, dan aksesibilitasnya. 

Majunya industri pariwisata suatu daerah bergantung kepada jumlah 

wisatawan yang datang, kerena itu harus ditunjang dengan peningkatan 

pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW), sehingga industri pariwisata akan 

berkembang dengan baik. Dalam hal ini industri pariwisata berlomba-lomba 

menciptakan produk pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari 

obyek itu sendiri sesuai dengan tujuan pembangunan pariwisata yaitu untuk 

mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. 

Obyek wisata harus memiliki daya tarik yang khusus, unik, yang membuat 

ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati obyek wisata tersebut, 

dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal setiap obyek wisata yang 

berbeda-beda membuat wisatawan memiliki penilaian dan keinginan untuk 

memuaskan diri mereka dengan kebutuhan mereka perlukan yang berbeda-beda 

pula. Maka dari hasil penampakan setiap obyek wisata akan membuat wisatawan 

memiliki penilaian tentang keseluruhan obyek wisata yang mereka datangi atau 

mereka nikmati secara nilai kuantitatif, seperti penilaian dari segi kelengkapan 

fasilitas, kurang atau memadai, bagus jelek, baik dan tidak baik dari obyek wisata 

satu dan lainya.  

Pulau Bintan adalah sebuah pulau yang terletak di provinsi Kepulauan Riau 

yang memiliki banyak sekali potensi alamnya. Kabupaten ini memiliki sejumlah 

peluang dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya 

tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kabupaten Bintan merupakan 

daerah yang memiliki banyak potensi kepariwisataan dari segi Sumber Daya 

Alam (SDA), hingga seni dan budaya. Perkembangan pariwisata di Pulau Bintan 

juga akan memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar.  

Eksistensi wisata alam di antaranya, Pantai Lagoi yang merupakan salah satu 

obyek wisata bahari yaitu merupakan wisata Internasional di Provinsi Kepulauan 

Riau yang mulai dibangun tahun 1991 yang memiliki luas area lebih kurang 

11.000 ha. Lokasinya terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, 

Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai obyek wisata pantai Lagoi, wisatawan 
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dapat melalui perjalanan dari pusat Kota Tanjung Pinang dengan menggunakan 

mobil pribadi atau transportasi umum seperti taksi, jarak yang harus ditempuh dari 

pusat kota sekitar 61 km. Letak  pantai ini juga tidak begitu jauh dari Negara 

tetangga seperti Singapore. Kawasan wisata ini berkembang dengan pesatnya, 

kawasan wisata pantai Lagoi dibangun dengan konsep wisata bahari yang 

digabungkan dengan wisata petualangan dan olahraga laut. Selain keeksotisan dari 

dan kebersihannya salah satu kelebihan pantai Lagoi Bintan adalah fasilitasnya 

yang memadai.Pembangunan kawasan wisata bahari di pantai Lagoi dalam bentuk 

penyediaan infrastruktur dan berbagai fasilitas pengunjung yang mengeluarkan 

biaya cukup besar. Wisata pantai Lagoi termasuk wisata alam yang bertaraf 

Internasional, karena pemerintah melakukan kerja sama terhadap Negara asing 

untuk membangun obyek wisata ini dengan adanya investor dari Negara asing. 

Selain pantai Lagoi, di Pulau Bintan juga terdapat pantai-pantai  lainnya 

dikawasan Trikora yang jaraknya 49 km dari pantai lagoi. Dahulu pantai-pantai 

ini bernama pantai Trikora 1, 2, 3, dan Trikora 4 yaitu pantai yang sangat populer 

di bagian Timur Pulau Bintan, namun sekarang ada beberapa pantai yang berganti 

nama dan dikelola dengan baik yaitu pantai Madu Tiga, dan pantai Marjoly. 

Setiap akhir pekan pantai-pantai ini lumayan ramai dikunjungi oleh wisatawan 

lokal. Pantai-pantai ini menjadi obyek wisata dengan air nya yang jernih dan 

dangkal yang masih sangat alami. Pantai yang potensial dengan panjang sekitar 25 

km ini terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau, yang lokasinya sekitar 46 km dari arah timur 

pusat kota. Pantai trikora menjadi obyek wisata yang memberikan keindahan 

pantai serta panorama alam yang dimilikinya tetapi tentunya dengan sentuhan 

pengembangan pariwisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung dan juga membutuhkan kerjasama dari pihak pemerintah dan 

masyarakat.Obyek wisata ini cukup sering dikunjungi terutama hari libur nasional. 

Namun ada beberapa pantai  fasilitasnya tidak sememadai di pantai Lagoi dan 

untuk pantai Trikora 3, dan Trikora 4 distribusi masuknya pantai ini gratis. 

Penunjang majunya kepariwisataan didukung dengan peningkatan jumlah 
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wisatawan yang berkunjung dan peningkatannya dapat dilihat di tabel 1.1 sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2015-2017 

Pintu Masuk Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Datang 

(Jiwa) 

Tahun 

2015 2016 2017 

Kepulauan Riau 2.037.673 1.920.232 2.074.534 

Karimun 96.666 89.107 84.288 

Bintan 304.010 305.404 368.587 

Batam 1.545.818 1.432.472 1.504.275 

Tanjungpinang 91.179 93.249 117.384 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2018 

Bedasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa adanya peningkatan kunjungan 

wisatawan khususnya wisatawan mancanegara di Bintan. Alasan penulis memilih 

Bintan menjadi tujuan penelitiannya karena Pulau Bintan termasuk wilayah yang 

sangat dominan potensi beragam untuk kepariwisataan khususnya wisata alam. 

Namun untuk obyek wisata pantainya yang sama-sama menarik minat wisatawan 

untuk berkunjung memiliki perbedaan yang membuat keputusan wisatawan akan 

berkunjung juga berbeda, dilihat dari kekurangan dan kelebihan dari masing-

masing obyek wisata pantai ini dan faktor-faktor internal eksternalnya yang 

menjadi penilaian tersendiri dari setiap wisatawan yang hendak berkunjung atau 

setelah mengunjungi obyek wisata pantai Lagoi, pantai Madu Tiga, pantai 

Marjoly, pantai Trikora 3, dan Trikora 4 ini. Kenampakan keadaan dan isi yang 

berbeda beda akan mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung, karena meraka 

akan mengunjungi obyek wisata yang sesui dengan apa yang mereka butuhkan. 

Maka dari unsur kenampakan dan kebutuhan berwisata dilihat apakah potensi 

yang tinggi akan mempengaruhi masyarakat atau pengunjung untuk memberi 

valuasi yang tinggi pula atau bahkan sebaliknya. Perlunya penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana hubungan dari potensi obyek wisata dan tingkat penilaian 

dari wisatawan berpengaruh terhadap ketertarikan wisatawan untuk berkunjung di 
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ke lima pantai tersebut, agar ada acuan untuk pemerataan perkembangan wisata di 

Kabupaten Bintan itu sendiri. Berdasarkan masalah yang terjadi penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Potensi Obyek Wisata 

Dan Tingkat Valuasi Wisatawan Pantai Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat potensi obyek Wisata Pantai di Pulau Bintan ? 

2. Bagaimana tingkat penilaian wisatawan terhadap obyek WisataPantai di 

Pulau Bintan ? 

3. Bagaimana hubungan potensi obyek Wisata dengan valuasi wisatawan di 

Pulau Bintan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah telah diungkapkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui tingkat potensi obyek Wisata Pantai di Pulau Bintan. 

2. Mengetahui tingkat valuasi wisatawan terhadap obyek WisataPantai di 

Pulau Bintan. 

3. Menganalisis hubungan potensi obyek Wisata dengan valuasi wisatawan 

di Pulau Bintan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan maanfaat dan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Untuk memenuhi salah satu persyarataan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam 

pembangunan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bintan. 
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3. Dapat memberikan sumbangan berupa data bagi perencanaan 

pengembangan untuk membangun khususnya sektor pariwisata di 

Kabupaten Bintan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitiaan Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Konsep Geografi Pariwisata  

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta ialah pari yang berarti sempurna 

atau lengkap dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata berarti 

perjalananan yang lengkap atau sempurna (Arjana, 2015). Menurut World 

Tourism Organization (1995), dalam Arjana (2015), pariwisata adalah 

kegiatan orang-orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu 

tempat di luar lingkungan biasanya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun 

secara berturut-turut untuk memanfaatkan waktu senggang, urusan bisnis dan 

tujuan lainnya. Arjana (2015) menyebutkan bahwa, geografi pariwisata adalah 

studi yang menganalisis dan mendeskripsikan berbagai fenomena 

fisiogeografis (unsur-unsur lingkungan fisikal) dan fenomena sosiogeografis 

(unsur-unsur lingkungan manusia atau sosial budayanya) yang memiliki 

keunikan, keindahan dan nilai, menarik untuk dikunjungi sehingga 

berkembang menjadi destinasi pariwisata. 

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk 

tujuan wisata, seperti untuk berekreasi (pleasure), berbisnis (business) 

maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain (special 

interest) disebut sebagai wisatawan. Wisatawan yang memiliki 

kewarganegaraan yang sama dengan destinasi yang sedang dikunjunginya, 

maka kemudian wisatawan tadi disebut sebagai wisatawan domestik, 

sedangkan bilamana wisatawan yang melakukan kunjungan wisata tadi 

mempunyai status kewarganegaraan yang berbeda dengan destinasi yang 

dikunjunginya, maka kategori wisatawan ini disebut sebagai wisatawan 

internasional. Cara untuk melakukan kategorisasi atau pembedaan terhadap 

wisatawan berdasarkan pada status kewarganegaraannya tadi juga 
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diberlakukan sama dalam melakukan penggolongan dan penyebutan some day 

visitors atau pelancong, dengan demikian akhirnya dikenal juga di Indonesia 

istilah penyebutan pelancong nusantara (domestic some day visitors) ataupun 

pelancong mancanegara (international some day visitors) (Sunaryo, 2013). 

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.Pengusahaan daya tarik wisata 

dikelompokkan menjadi tiga jenis berikut (Sunaryo, 2013). 

a. Daya tarik wisata alam; adalah daya tarik wisata yang dikembangkan 

dengan lebih banyak berbasis pada anugrah keindahan dan keunikan 

yang telah tersedia di alam, seperti: Pantai dengan keindahan pasir 

putihnya, laut dengan kekayaan terumbu karang maupun ikannya, 

danau dengan keindahan panoramanya, gunung dengan daya tarik 

vulcanonya, maupun hutan dan sabana dengan keaslian flora dan 

faunanya, sungai dengan kejernihan air dan kedahsyatan arusnya, air 

terjun dengan panorama kecuramannya, dan lain sebagainya. 

b. Daya tarik wisata budaya; adalah daya tarik wisata yang 

dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan 

hasil cipta manusia, baik yang berupa peninggalan budaya 

(situs/heritage) maupun nilai budaya yang masih hidup (the living 

culture).  

c. Daya tarik wisata minat khusus; adalah daya tarik wisata yang 

dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk 

pemenuhan keinginan secara spesifik, seperti: pengamatan satwa 

tertentu, memancing, berbelanja, kesehatan, dan penyegaran badan. 

 

b. Industri Pariwisata 

Industri pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang 

menghasilkan berbagai jasa dan barang yang di butuhkan oleh market yang 

melakukan perjalanan wisata. Menurut S.Medlik, setiap produk, baik yang 

nyata hendaknya dinilai sebagai produk industri. Jika sejemput kesatuan 

produk hadir diantra berbagai perusahaan dan organisasi sedemikian sehingga 
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memberi cirri pada keseluruhan fungsi mereka serta menentukan tempatnya 

dalam kehidupan ekonomi, hendaknya dinilai sebuah industri. Menurut 

Undang – Undang Pariwisata No 10 tahun 2009, industri Pariwisata adalah 

kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan 

barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 

penyelenggaraan pariwisata. 

Menurut Spillane (1987) dalam Akrom (2014), ada lima industri yang 

sangat penting,  yaitu : 

1. Attractions (daya tarik) 

Attractions dapat digolongkan mejadi site attractions dan event 

attractions. Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanen  

lokasi yanh tepat yaitu tempat -tempat wisata yang ada di daerah tujuan 

wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Desangkan event 

attraction adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat 

diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival, pemaran, atau 

pertunjukan kesenian derah 

2. Facilities (fasilitas – fasilitas yang diperlukan) 

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena 

fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat 

tujuan wisata, wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh 

karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada 

kebutuhan akan Support Industries yaitu toko souvenir, toko cuci 

pakaiaan, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk 

kegiatan). 

3. Infrastructure (infrastruktur) 

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum 

ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah 

sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupu rakyat yang juga tinggal 

di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. 

Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk 

menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata. 
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4. Transportations (transportasi) 

Dalam pariwisata kemajuaan dunia transportasi atau pengangkutan 

sangat dibutuhkan karena sangat menetukan jarak dan waktu dalam suatu 

perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun 

laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis 

gejala – gejala pariwisata. 

5. Hospitality (keramahtamahan) 

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal 

memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan 

asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan 

mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan 

harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja 

wisata perlu diperhatikan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman 

selama perjalanan. 

 

c. Sistem Kepariwisataan  

Kepariwisataan merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan banyak 

sektor dan banyak aktor dalam pembangunannya. Komponen-komponen 

dalam kepariwisataan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini 

menggambarkan bahwa kepariwisataan adalah sebuah sistem. (Leiper, 2004) 

mengemukakan bahwa sistem kepariwisataan adalah tatanan komponen dalam 

industri pariwisata yang masing-masing komponennya saling berhubungan 

dan membentuk sesuatu yang bersifat menyeluruh. (Leiper, 2004) 

mendefinisikan sistem sebagai satu  kesatuan elemen yang saling terkait satu 

sama lain di dalamnya dan dengan lingkungannya. 

Pemikiran tentang kepariwisataan sebagai sebuah sistem mulai 

berkembang pada tahun 1964, ketika Wolfe mengembangkan outdoor 

recreation system dan mengemukakan bahwa pariwisata lebih dari sekedar 

industri tetapi sebuah sistem yang terdiri dari komponenkomponen utama 

yang saling terkait dalam hubungan yang erat dan saling mempengaruhi 

(Gunn, 1994). Penelitian-penelitian tentang sistem kepariwisataan berkembang 
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dengan pesat pada tahun 1970-1980an, serta sebagian besar membahas tentang 

dasar teori dan konteks sistem kepariwisataan dalam proses perencanaan, 

pembangunan, dan pengelolaan (Scarpino 2009). 

a) Sistem Kepariwisataan dari Dimensi Ekonomi  

Model sistem kepariwisataan dari dimensi ekonomi antara lain 

dibahas oleh Gunn (1972). Model sistem kepariwisataan Gunn lebih 

sarat dengan aspek-aspek ekonomi, yang mengemukakan keterkaitan 

antara sisi sediaan (supply) dengan permintaan (demand) serta faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhinya. Gunn berpendapat bahwa 

untuk memuaskan permintaan pasar, sebuah negara, wilayah, atau 

masyarakat harus menyediakan beragam pembangunan dan pelayanan 

(sisi sediaan). Kesesuaian antara sisi sediaan dengan sisi permintaan 

adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan kepariwisataan yang 

benar (Gunn 2002). 

Gunn kemudian menjelaskan bahwa keberhasilan sistem 

kepariwisataan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal.Beberapa 

faktor dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap bagaimana 

kepariwisataan harus dikembangkan (ibid). Gunn mengidentifikasi 

sembilan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem 

kepariwisataan, yaitu sumber daya alam, sumber daya budaya, 

organisasi/kepemimpinan, keuangan, tenaga kerja, kewirausahaan, 

masyarakat, kompetisi, dan kebijakan pemerintah (Gunn 2002). 

b) Sistem Kepariwisataan dari Dimensi Spasial  

Berbeda dengan Gunn, Leiper (1981 dalam Getz 1986) 

memandang sistem kepariwisataan dari dimensi spasial.Gunn 

mengungkapkan bahwa sistem kepariwisataan merupakan hubungan 

yang saling ketergantungan antara daerah pembangkit wisatawan 

dengan destinasi pariwisata (ibid). Model Leiper mengidentifikasi 

lima komponen dalam sistem kepariwisataan, yaitu wisatawan, daerah 
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asal wisatawan, jalur transit, destinasi pariwisata, dan industri 

pariwisata: 

1. Wisatawan (tourist),  merupakan elemen manusia, yaitu orang 

yang melakukan perjalanan wisata;  

2. Daerah asal wisatawan (traveller-generating regions), 

merupakan elemen geografi,  yaitu tempat wisatawan mengawali 

dan mengakhiri perjalanannya; 

3. Jalur transit (transit route), merupakan elemen geografi tempat 

perjalanan wisata utama berlangsung;  

4. Destinasi pariwisata (tourist destination region)  sebagai 

element geografi yaitu tempat tujuan utama kunjungan 

wisatawan; 

5. Industri pariwisata (tourist industry), merupakan elemen 

organisasi, yaitu kumpulan usaha pariwisata, bekerja sama 

dalam  pemasaran pariwisata untuk menyediakan barang, jasa, 

dan fasilitas pariwisata. 

Kelima elemen tersebut dikelompokkan menjadi tiga elemen utama 

yang membangun sistem kepariwisataan, yaitu: (Leiper dalam Cooper, 

1993)  

1. Elemen manusia (wisatawan);   

2. Elemen geografis, terdiri dari:   

a. traveler generating region  

b. tourist destination region 

c. transit route region 

3.  Industri pariwisata.  

 Masing-masing elemen dari model sistem pariwisata Leiper 

saling berinteraksi, sehingga membentuk suatu sistem 

kepariwisataan. 

c) Sistem Kepariwisataan dari Dimensi Perencanaan dan Pengelolaan 

Model sistem kepariwisataan yang mengaitkannya dengan konteks 

proses perencanaan/pengelolaan pariwisata dikemukakan antara lain oleh 
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Mill & Morrison (1985), yang kemudian dikembangkan pada tahun 1992, 

serta Cornellisen (2005). Mill & Morrison mengungkapkan empat 

komponen pembentuk sistem kepariwisataan, yaitu market (pasar), 

marketing (pemasaran), destination (destinasi/daerah tujuan wisata), dan 

travel (perjalanan). 

1. Market (pasar): mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi 

pasar dengan penekanan pada perilaku pasar, faktor-faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi perjalanan wisata, dan 

proses pengambilan keputusan berwisata.  

2. Marketing (pemasaran): menfokuskan pada strategi bagaimana 

pengelola pariwisata merencanakan, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa kepada wisatawan.  

3. Travel (perjalanan): fokus pada pergerakan wisatawan, moda 

transportasi, dan segmen pasar.  

4. Destination (destinasi/daerah tujuan wisata): mencakup proses 

dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi pariwisata dalam 

pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan 

kepariwisataan. 

d. Karakteristik Obyek Wisata 

Menurut Yoeti (1987) mengemukakan bahwa daya tarik dari suatu 

destinasi merupakan faktor yang paling penting dalam rangka mengundang 

wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi, paling tidak harus memenuhi 

tiga syarat utama, berikut. 

a. Destinasi tersebut harus mempunyai apa yang disebut dengan 

“something to see”, Destinasi tersebut harus mempunyai daya tarik 

khusus yang bisa dilihat oleh wisatawan, disamping itu juga harus 

mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai 

“entertainments” bila orang datang untuk mengunjunginya.   

b. Destinasi tersebut juga harus mempunyai “something to do”, selain 

banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus juga disediakan 
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beberapa fasilitas rekreasi atau amusements dan tempat atau wahana 

yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk beraktivitas seperti 

olahraga, kesenian maupun kegiatan yang lain dapat membuat 

wisatawan betah tinggal lebih lama. 

c. Destinasi juga harus mempunyai “something to buy”, ditempat 

tersebut harus tersedia barang-barang cindra mata (souvenir) seperti 

halnya kerajinan rakyat setempat yang bisa dibeli wisatawan sebagai 

oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing 

e. Potensi Wisata 

Potensi wisata  adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya 

tarik sebuah obyek wisata. Factor penarik sebuah obyek wisata biasaya 

berwujud destinasi pariwisata yang menawarkan beberapa parameter sebagai 

berikut (Menurut Sunaryo ,2013) 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi wisata tersebut diatas 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kondisi fisis Aspek fisis yang berpengaruh terhadap wisata berupa 

iklim, tanah, batuan dan morfologi, hidrosfer, flora dan fauna. 

b. Atraksi dan obyek wisata Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang 

menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah 

tertentu, misal adalah tari-tarian, nyayian, kesenian daerah, upacara 

adat dan lain-lain.  

c. Aksesibilitas Aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian 

tempat wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka akan 

menambah minat wisatawan untuk berkunjung.  

d. Pemilikan dan penggunaan lahan Variasi dalam pemilikan dan 

penguasaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata, bentuk 

pengembangannya, serta juga bisa mempengaruhi arah 

pengembangannya. Bentuk penguasaan lahan antara lain lahan 

negara atau pemerintah, lahan masyarakat dan lahan pribadi.  

e. Sarana dan prasarana wisata Sarana wisata adalah perusahaan-

perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik 
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secara langsung atau tidak langsung. Sarana wisata ini berupa 

transportasi, biro perjalanan wisata, hotel atau penginapan dan 

rumah makan. Prasarana wisata adalah semua fasilitas yang 

memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan 

berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan 

untuk memenuhi kebutuhan yang beranekaragam. Prasarana wisata 

ini berupa prasarana perhubungan, komunikasi, instalasi listrik, 

persediaan air minum, sistem irigasi, sistem perbankan dan 

pelayananan kesehatan.  

f. Masyarakat Pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah 

menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk 

bina masyarakat sadar wisata. 

f. Valuasi  

  Valuasi secara umum adalah upaya memberikan nilai kuantitatif terhadap 

suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan 

lingkungan, terlepas dari apakah nilai pasar  tersedia atau tidak (Susilowati, 

2002).   

  Menurut Suparmoko, 2000 terdapat beberapa alasan mengapa satuan 

moneter diperlukan dalam valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan 

,yakni:  

1. Satuan moneter digunakan untuk menilai tingkat kepedulian  

seseorang terhadap lingkungan. 

2. Satuan moneter dari manfaat dan biaya sumber daya alam dan  

lingkungan dapat mendukung kualitas lingkungan yang lebih baik.  

3. Satuan moneter dijadikan bahan pembanding secara kuantitatif  

terhadap bebrapa alternatif kebijakan, termasuk pemanfaatan  

sumber daya alam dan lingkungan 
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g. Konsep Pengembangan Pariwisata 

  Berbagai kisi-kisi pemahaman mengenai destinasi pariwisata seperti 

halnya diadaptasikan dari banyak batasan pengertian yang telah diberikan 

oleh para pakarnya, pada intinya mengandung tujuan yang sama bahwa 

kerangka pengembangan destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup 

komponen-komponen utama sebagai berikut (Sunaryo, 2013).  

a. Obyek dan daya tarik (atraksi) yang mencakup: daya tarik yang 

berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan.  

b. Aksesibilitas, yang mencakup dukungan sistem transportasi yang 

meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, 

pelabuhan dan moda transportasi lainnya.  

c. Amenitas, yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata 

yang meliputi: akomodasi, rumah makan, toko cinderamata, fasilitas 

penukaran uang, agen perjalanan, pusat informasi wisata, dan 

fasilitas kenyamanan lainnya.  

d. Fasilitas pendukung, yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang 

digunakan oleh wisatawan. Seperti bank, telekomunikasi, pos, 

layanan kesehatan, dan sebagainya.  

e. Kelembagaan, yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-

masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata 

termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.. 

 

1.5.2 Penelitian sebelumnya 

Muhammad Akrom K (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

faktor – faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan di pantai cahaya, weleri 

Kabupaten Kendal”  penelitian ini menjelaskan dari hasil bahwa Sektor pariwisata 

merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program 

pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pantai 
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Cahaya adalah salah satu obyek wisata yang terletak di kabupaten Kendal.Faktor-

faktor yang diduga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai 

Cahaya adalah pendapatan wisatawan, biaya perjalanan, biaya perjalanan ke 

obyek wisata lain, lama perjalanan dan fasilitas. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 100 orang wisatawan yang berkunjung ke Pantai 

Cahayaengan menggunakan teknik accidental sampling. Data yang digunakan 

adalah data primer berdasarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa pendapatan dan fasilitas berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan 

wisatawan Pantai Cahaya, sedangkan biaya perjalanan, biaya perjalanan ke obyek 

wisata lain dan lama perjalanan tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan 

wisatawan Pantai Cahaya. 

 Desi Trimayanti, (2017) dalam penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat Kunjungan Wisatawan Di Kebun Binatang Bandung“ 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi jumlah minat kunjungan wisatawan ke kebun binatang bandung 

adalah biaya perjalanan, asal daerah, jumlah anggota keluarga, umur, pendapatan, 

dan pekerjaan,kemudian penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

dan analisis verifikasi. Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian yaitu 

jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata kebun binatang bandung, variabel 

biaya perjalanan wisatawan, variabel jarak atau asal wisatawan, dan variabel 

jumlah anggota keluarga wisatawan ke obyek wisata kebun binatang bangdung. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 orang wisatawan yang 

berkunjung ke kebun binatang. Data yang digunakan adalah data primer 

berdasarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti dapat mengetahui 

bahwa biaya perjalanan , asal daerah, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan 

pekerjaan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan ke kebun binatang bandung. 

Tienneke Saraswati, (2013) penelitian ini berjudul “Karakteristik Daya 

Tarik Wisata Dan Wisatawan Di Kebupaten Belitung” penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik daya tarik wisata di Kabupaten 
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Belitung, kemudian menganalisis kemenarikan daya tarik wisata di Kabupaten 

Belitung, dan mengidentifikasi karakteristik wisatawan yang berkunjung di 

Kabupaten Belitung. Metode penelitian yaitu metode survey dengan metode 

analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu 

dengan tujuan agar dapat mengeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. Variabel 

penelitian terdiri dari, karakteristik daya tarik wisata, tingkat kemenarikan, dan 

karakteristik wisatawan. Hasil dari penelitian ini yaitu karkteristik daerah atau 

wilayah yang lebih banyak dataran renda sehingga tujuan wisata di Kabupaten 

Belitung lebih dominasi wisata bahari seperti pantai dan pulau-pulau kecil. 

Kemudian tingkat kemenarikan wisata bagi wisatawan yang datang mengunjungi 

Kabupaten Belitung dengan indikator keindahan, keamanan, keselamatan, 

kebersihan, ketertiban, kenyamanan, keramahan, cinderamata, variasi aktivitas 

wisata, sarana prasarana, dan transportasi. Nilai kemenarikannya menunjukan 

bahwa niali kemenarikan kebersihan, sinderamata dan sarana prasarana perlu 

diperhatiakan oleh pengelola daya tarik wisata, karena dapat mengganggu 

kenyamanan dalam beraktivitas wisata. Karakteristik wisatawan yang datang ke 

daya tarik wisata di Kabupaten Belitung bisa disimpulkan bahwa wisatawan 

dominan berasal dari luar Pulau Belitung, berjenis kelamin perempuan, pendidikan 

trakhir perguruan tinggi, dan wisatawannya berasal dari kalangan menengah 

keatas. Ringkasan penelitian sebelumnya dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut. 
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Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Tienneke 

Saraswati, 

(2013) 

Karakteristik Daya Tarik Wisata 

Dan Wisatawan Di Kebupaten 

Belitung 

1. untuk mengidentifikasi karakteristik daya tarik 

wisata di Kabupaten Belitung 

2.  untuk menganalisis kemenarikan daya tarik 

wisata di Kabupaten Belitung 

3. untuk mengidentifikasi karakteristik wisatawan 

yang berkunjung di Kabupaten Belitung. 

Metode survey, dengan cara 

wawancara. Metode 

analisisnya analisis regresi 

linier beganda dan analisis 

persentase 

Hasil dari penelitian ini yaitu karkteristik daerah atau 

wilayah yang lebih banyak dataran renda sehingga tujuan 

wisata di Kabupaten Belitung lebih dominasi wisata 

bahari seperti pantai dan pulau-pulau kecil. Kemudian 

tingkat kemenarikan wisata bagi wisatawan yang datang 

mengunjungi Kabupaten Belitung dengan indikator 

keindahan, keamanan, keselamatan, kebersihan, 

ketertiban, kenyamanan, keramahan, cinderamata, variasi 

aktivitas wisata, sarana prasarana, dan transportasi. Nilai 

kemenarikannya menunjukan bahwa niali kemenarikan 

kebersihan, sinderamata dan sarana prasarana perlu 

diperhatiakan oleh pengelola daya tarik wisata, karena 

dapat mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas 

wisata. Karakteristik wisatawan yang datang ke daya tarik 

wisata di Kabupaten Belitung bisa disimpulkan bahwa 

wisatawan dominan berasal dari luar Pulau Belitung, 

berjenis kelamin perempuan, pendidikan trakhir 

perguruan tinggi, dan wisatawannya berasal dari kalangan 

menengah keatas. 

M. Akrom K. 

(2014) 

Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kunjungan  

Wisatawan di Pantai 

Cahaya,Weleri, Kabupaten 

Kendal  

1. Untuk menganalisis pengaruh pandapatan 

wisatawan terhadap jumlah kunjungan wisata 

pantai cahaya. 

2. Untuk menganalisis pengaruh lama perjalanan 

terhadap jumlah kunjungan wisatwan pantai 

cahaya. 

3. Untuk meganalisis pengaruh fasilitas terhadap 

jumlah kunjungan wisatawan pantai cahaya. 

Metode penelitian ini  

menggunakan variable 

penelitian dan definisi 

oprasional. Jenis data 

kuantitatif. Metode 

pungumpulan data, metode 

kuesioner 

Hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

pendapatan dan fasilitas berpengaruh positif terhadap 

jumlah kunjungan wisatawan Pantai Cahaya, sedangkan 

biaya perjalanan, biaya perjalanan ke obyek wisata lain 

dan lama perjalanan tidak berpengaruh terhadap jumlah 

kunjungan wisatawan Pantai Cahaya. 

Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
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Desi 

Trimayanti 

(2017) 

Analisis Faktor – Faktor yang 

Mempengaruhi Minat 

Kunjungan Wisatawan di Kebun 

Binatang Bandung  

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya perjalanan 

terhadap minat kunjungan wisatawan ke Kebun 

Binatang Bangdung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jarak antara daerah 

asal (tempat tinggal wisatwaan) ke Kebun 

Binatang Bandung.  

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota 

keluarga terhadap kunjungan ke Kebun Binatang 

Bandung 

 

Metode penelitiaan ini 

menggunakan metode analisis 

deskriptif dan analisis 

verifikasi. Metode 

pungumpulan data 

menggunakan prosedur yang 

sistematis yaitu survey dan 

observasi. 

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dapat mengetahui 

bahwa biaya perjalanan , asal daerah, jumlah anggota 

keluarga, pendapatan, dan pekerjaan berpengaruh 

terhadap jumlah kunjungan ke kebun binatang bandung. 

Restia 

Larasatai 

(2019) 

Analisis Hubungan Potensi 

Obyek Wisata Dan Tingkat 

Valuasi Wisatawan Pantai Di 

Pulau Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau 

1. Bagaimana tingkat potensi obyek Wisata Pantai 

di Pulau Bintan ? 

2. Bagaimana tingkat penilaian wisatawan terhadap 

obyek Wisata Pantai di Pulau Bintan ? 

3. Bagaimana hubungan potensi obyek Wisata 

dengan valuasi wisatawan di Pulau Bintan ? 

 

Metode penelitian ini 

menggunakan metode survey 

dan observasi  

- Potensi obyek wisata paling rendah pantai Trikora 

3, potensi sedang yaitu pantai Trikora 4, Marjoly, 

dan pantai Madu Tiga, potensi paling tinggi pantai 

Lagoi 

- Valuasi wisatawan  atraksi dan aktivitas baik 

pantai Marjoly, Madu Tiga, Dan pantai Lagoi 

valuasi aksesibilitas  yang buruk pantai Trikora 3 

dan Trikora 4, fasilitas tambahan semua obyek 

wisata pantai mendapat valuasi baik dari 

wisatawan 

- Hubungan potensi dengan valuasi dari ketiga 

variabel aktivitas atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas 

tambahan mempunyai nilai signifikan kurang dari 

0,05 yang menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan dalam ketiga korelasi tersebut.  

 

Sumber: penulis, 2019 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Manusia selalu ingin menciptakan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan 

jasmani maupun kebutuhan rohani, hingga kesejahteraan manusia 

meningkat.Salah satu kebutuhan rohani adalah berekreasi atau berwisat. Potensi 

wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek 

wisata. Pariwisata juga dapat diartikan berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan berwisata adalah 

perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari suatu tempat 

ketempat yang lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan batinya. Industri 

pariwisata sangat berpengaruh dalam perkembangan obyek wisata. 

Pemerintah kurang memperhatikan potensi dan arahan pengembangan  obyek 

wisata sehingga wisatawan banyak yang kurang tahu potensi pada tiap-tiap obyek 

wisata untuk itu diperlukan konsep arahan pengembangan obyek wisata yang 

tepat agar diperoleh hasil yang optimal. Pengembangan obyek wisata pada 

dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

memperbaiki fasilitas yang sudah ada atau menambah fasilitas yang belum ada 

sesuai dengan kebutuhan wisatawan. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka pemikiran penelitian ini mengetahui 

dan menganalisis hubungan potensi obyek wisata dengan tingkat valuasi 

wisatawan dari kelima pantai di Pulau Bintan yang digunakan sebagai obyek 

penelitian. Penilaian potensi obyek wisata ini perlu ditindak lanjuti oleh pihak-

pihak atau instansi yang terkait. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah upaya 

pengembangan obyek wisata yang ada agar keberadaannya dapat meningkatkan 

nilai guna obyek wisata tersebut. Secara skematis kerangka pemikiran dapat 

dibuat dengan bagan gambar 1.1 sebagai berikut: 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti dapat membuat kerangka 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2019 

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

Kepariwisataan  adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara 

(Sunaryo, 2013) 

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiaan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata (Noor Khamid, 1999). 

Obyek wisata suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat 

dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya 

memenuhi kebutuhan rohani dan menumbuhkan cinta keindahan alam 

(Yoeti, 1987). 

Wisatawan (tourist) adalah setiap orang yang berpergian dari tempat 

tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dan menikmati perjalanan dari 

kunjungannya itu (Yoeti,1987). 

Pengembangan adalah suatu proses usaha untuk mengembangkan atau 

membangun suatu yang sudah ada untuk menjadi lebih baik (Sujali, 1989). 

Permintaan pariwisata adalah sesuatu yang tidak hanya terbatas pada 

waktu yang diperlukan pada saat perjalanan wisata diperlukan, akan tetapi 

jauh sebelum melakukan perjalanan, permintaan itu sudah mengemukan 

seperti informasi tentang daerah tujuan wisata, hotel tempat untuk 

menginap, transportasi yang akan digunakan, tempat-tempat yang akan 

dikunjungi Dan berapa banyak uang yang harus dibawa (Yoeti, 2008) 

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang terdapat dalam suatu obyek 

wisata dan digunakan sebagai daya tarik lokasi obyek wisata tersebut 

(Spillane, 1989). 

Aksesibilitas adalah yang menunjukkan kemudahan bergerak dari suatu 

tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah (Bintaro, 1987). 
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Karakteristik obyek wisata adalah suatu identifikasi obyek wisata yang 

meliputi letak, daya tarik, sarana dan prasarana, serta aksesbilitas, cindra 

mata (Yoeti, 1987). 

Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber 

daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan wilayah atau daerah yang bersangkutan (Sujali, 

1989). 

Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki obyek 

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

dan dukungan bagi 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). 

Valuasi secara umum adalah upaya memberikan nilai kuantitatif terhadap 

suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan 

lingkungan, terlepas dari apakah nilai pasar  tersedia atau tidak 

(Susilowati, 2002). 

Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan 

selalu berada di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi. (UNCLOS 

1982). 

Kepulauan berasal dari pengertian Nusantara yang berarti Negara yang 

terdiri dari gugusan pulau. Oleh karena itu, pengertian Nusantara sudah 

menunjukkan konsepsi Negara Kepulauan (Hasbullah, 2001). 

 

 

 

 

 

 


