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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang sedang trend untuk 

menonjolkan ciri khas atau karakteristik dan meningkatkan pendapadatan 

daerah, sektor pariwisata banyak dikembangkan di berbagai daerah baik kota 

maupun kabupaten. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

ragam bentang alam dan bentang budaya, yang dapat menjadi daya Tarik 

wisata. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, 

Portofolio produk dan pasar Pariwisata Indonesia terdiri dari Alam (35%), 

Budaya (60%) dan Buatan Manusia (5%). Produk wisata alam terdiri dari 

wiasata bahari (35%), Ekowisata (45%) dan Wisata petualangan (20%). 

Kemudian produk wisata budaya terdiri dari wisata warisan budaya dan sejarah 

(20%), wisata belaanja dan kuliner (45%) dan wisata kota dan desa (35%). 

Terakhir produk wisata buatan manusia terdiri dari wisata mice dan even 

(25%), wisata olahraga (60%) dan obyek wisata terintegrasi (15%).  

 

Gambar 1 Sebaran Jenis Wisata di Indonesia 

(sumber: Renstra Kementerian Pariwisata 2015 – 2019). 

Ragam wisata Indonesia menjadi suatu daya Tarik tersendiri untuk wisatawan 

nusantara maupun mancanegara, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 

kunjungan wisatawan asing yang meningkat dari tahun ke tahun. Berikut 

merupakan grafik tingkat kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia.



2 
 

 
Gambar 2 Grafik Peningkatan Wisatawan Asing.  

(sumber: Indonesia Dalam Angka 2019, BPS)  

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah (UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan). UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan atau PP 50/ 

2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, maka 

pengembangan kepariwisataan ditopang oleh empat pilar yaitu: pengembangan 

Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan 

Kelembagaan Kepariwisataan. Kurangnya perhatian pemerintah daerah  

terhadap penggalian potensi wisata, menimbulkan obyek wisata yang kurang 

menarik dan tidak diminati masyarakat. Sektor pariwisata dapat berkontribusi 

dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), jika dilakukan pengelolaan 

dan memperhatikan empat pilar penopang pengembangan kepariwisataan.  

Kegiatan pariwisata sangat berhubungan dengan usaha penyediaan 

akomodasi, usaha tersebut menyediakan pelayanan penginapan yang 

dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Berdasarkan data BPS 

Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020, Kota Sukabumi merupakan kota 

terkecil di Provinsi Jawa Barat, sehingga memiliki sedikit usaha penyediaan 

akomodasi wisata. Perbandingan jumlah akomodasi yang tersedia pada hotel 
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berbintang maupun tidak berbintang menurut kota/kabupaten 2012-2019 

dalam data BPS, Kota Sukabumi terdapat 238 usaha penyedia akomodasi 

sedangkan Kabupaten Sukabumi terdapat 912 usaha penyedia akomodasi. Hal 

tersebut melatar belakangi penelitian ini untuk memfokuskan perkembangan 

sektor wisata di Kota Sukabumi, melalui penyebarluasan informasi 

(diseminasi) melalui WebGis.  

Kota Sukabumi memiliki beberapa obyek wisata yang terdiri dari wisata 

alam, wisata budaya dan wisata buatan, namun kurangnya informasi mengenai 

obyek wisata membuat obyek tersebut kurang terkenal dan tidak banyak 

masyarakat yang mengetahuinya.  

Tabel 1 Obyek dan Jenis Wisata di Kota Sukabumi. 

 
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi, BAPPEDA Kota 

Sukabumi, Survey Lapangan. 2019. 
 

Sektor sosial ekonomi yang terdampak dari sektor pariwisata salah satunya 

penyerapan tenaga kerja dan berkembangnya usaha penunjang pariwisata. Data 

di bawah menujukkan ketersediaan pariwisata di Kota Sukabumi, dengan 

demikian memerlukan adanya data wisata berpotensi dan bagaimana cara 

No Nama Obyek Wisata Jenis Wisata

1
Alun - alun Digital Kota Sukabumi dan Mesjid 
Agung Kota Sukabumi

Buatan

2 Bandros Atta Buatan
3 Kolam Renang Pasim Prana Buatan
4 Kolam Renang Sport Garden Buatan
5 Mochi Kaswari Lampion Buatan
6 Rumah Fantasi Sukabumi Buatan
7 SantaSea Theme Water Park Buatan

8
Pemandian Air Panas “Tirta Daya Budi” dan 
Pasar Cikundul

Alam

9 Pemandian Air Panas 3D Cikundul Alam
10 Wisata Kuliner Toserba Slamat Buatan
11 Villa Cantik Sukabumi Buatan
12 Love Padlocks of Sukabumi Buatan
13 Museum Islam Prabu Siliwangi Budaya
14 Museum Pegadaian Budaya
15 Ki Paharé Museum Budaya
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mengembangkan wisata tersebut.  

Tabel 2 Jenis Pariwisata dan Fasilitas Penunjang Wisata 

 
Sumber: Sukabumi dalam Angka 2019, BPS.  

Kurangnya informasi digital dalam bentuk webgis mengenai informasi 

obyek wisata disukabumi, mendorong penulis untuk menyediakan informasi 

wisata yang berbasis online. Menurut Ningrum (2010) Atlas elektronik dapat 

memberikan informasi pariwisata yang lebih efektif, interaktif, dan menarik, 

sehingga akan memberikan dampak baik terhadap promosi wisata di daerah. 

Menurut Sya’bani dan Totok (2020) Peta pariwisata yang dibuat dengan 

menggunakan Arcgis Map Viewer (Story Maps) pada situs web Arcgis Online. 

Situs web ini memungkinkan pengguna untuk mendesain peta-peta interaktif 

berbasis web. Peta berbasis web dapat disimpan dan diakses melalui jaringan 

internet, sehingga dapat lebih mudah diakses nantinya. Peta web pariwisata 

memiliki tampilan antar muka dan memuat berbagai informasi dasar yang 

sesuai dengan kaidah kartografi, berisi informasi utama mengenai sebaran 

obyek wisata.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “Diseminasi Obyek Wisata Di Kota Sukabumi 

Provinsi Jawa Barat Berbasis WebGis Menggunakan StoryMaps”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi lapangan. 

 
 

Laki - Laki Perempuan
1 Obyek dan Daya Tarik Wisata 2 21 24
2 Café 20 99 34
3 Hotel 17 208 86
4 Rumah Makan 70 542 270
5 Restoran 17 210 101
6 Kolam Renang 6 53 9
7 Rumah Bilyard 3 200 183
8 Karaoke 8 39 30
9 Mesin Ketangkasan 7 55 22
10 SPA 3 29 39
11 Usaha Perjalanan Wisata 28 41 31
12 Pondok Wisata 1 13 2

182 1510 831

Jenis Pariwisata 
Jumlah Usaha 

Pariwisata
Tenaga Kerja 

No

Jumlah/Total 
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1.2 Perumusan Masalah 
Kota Sukabumi memiliki beberapa obyek wisata alam dan buatan yang 

memerlukan penyebarluasan informasi berbasis web, kurangnya informasi 

mengenai persebaran obyek wisata mendorong peneliti mengambil beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemanfaatan StoryMaps dalam membangun desain peta 

digital lebih informatif dan efisien ? 

2. Bagaimana strategi penyebarluasan informasi peta persebaran obyek 

wisata berbasis WebGis di Kota Sukabumi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Memanfaatkan StoryMaps dalam pembuatan peta wisata interaktif 

berbasis WebGis statis yang lebih informatif. 

2. Melakukan Strategi penyebarluasan informasi sebaran obyek wisata 

berbasis WebGis dengan memanfaatkan StoryMaps.  

1.4 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan oleh 

berberapa pihak, anatara lain: 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi persebaran obyek wisata di Kota 

Sukabumi dan Prasarana sekitar obyek wisata tersebut baik untuk 

masyarakat dalam Kota Sukabumi maupun luar kota. 

2. Bagi Pemerintah 

Membantu Pemerintah Kota Sukabumi dalam penyebarluasan 

informasi sebaran obyek wisata melalui WebGis, sebagai salah satu 

cara untuk memperkenalkan obyek wisata yang ada di Kota 

Sukabumi.  

3. Bagi Bidang Ilmu Geografi 

Memberikan informasi terkait sebaran Obyek Wisata di Kota 

Sukabumi dan pemanfaatan sistem informasi geografi dalam bidang 
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Pariwisata dengan membangun WebGis sederhana menggunakan 

StoryMaps. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Geografi  

Geografi mengkaji berbagai fenomena di bumi baik itu daratan dan 

lautan ataupun dalam dan luar bumi, menurut Bintaro (1977) geografi 

merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat 

bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak khas 

mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam 

ruang dan waktu. Namun demikian, Menurut Hartshorne dalam Suharyono 

dan Moch. Amien (1994) geografi didefinisikan sebagai diferensiasi areal 

fenomena-fenomena yang bertautan di muka bumi dalam arti pentingnya 

bagi manusia. Menurutnya sasaran utama geografi adalah the uniquely 

varying character of the earth surface. 

1.5.1.2 Pariwisata 

Pariwisata Menurut Gamal Suwantoro (1997) istilah pariwisata 

berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu 

perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya 

karena suatu alasan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan 

upah, pengertian lain Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat 

yang berhubungan dengan wisatawan (soekadijo, 1996), dalam UU RI No. 

10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan berisi pariwisata adalah berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 

Daerah. Menurut World Tourism Organization (WTO) pariwisata adalah 

serangkaian kegiatan seseorang yang bepergian kea tau tinggal di suatu 

tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu 

tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lain.  

Beberapa konsep kepariwisataan di dalam UU No. 10 Tahun 2009 

tentang kepariwisataan disebutkan sebagai berikut: 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagaian dari kegiatan 
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tersebut yang di lakaukan secara suka rela serta bersifat sementara 

untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; 

3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha–

usaha yang terkait di bidang tersebut; 

4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan; 

5. Usaha pariwisata adalah kegiatan bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha 

sarana pariwisata, dan usaha yang terkait di bidang tersebut; 

6. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi 

sasaran wisata; 

7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

1.5.1.3 Jenis dan Syarat Pariwisata  

Menurut Soekadijo, 1996 (dalam Mengkara, 2014) dalam suatu system 

kepariwisataan harus ada integrasi antara obyek wisata dengan syarat – 

syarat pariwisata lainnya, yaitu: 

1. Jaringan Transportasi: Jalan merupakan akses untuk ke obyek dan 

jalan akses itu harus berhubungan dengan jalan prasarana umum. 

Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksesibilitas 

sesuatu obyek wisata. Setidaknya dalam suatu obyek wisata harus 

ada terminal atau tempat parker, maupun jenis kendaraan yang 

diperkirakan akan digunakan oleh wisatawan.  

2. Akomodasi: Selain dihubungkan dengan fasilitas angkutan, obyek 

wisata juga harus menyediakan akomodasi. Akomodasi atau jasa 

pelayanan yang terpenting antara lain: penginapan, sanitasi, 

restoran, dan keamanan.  

3. Pemasaran: kegiatan publikasi, promosi, dan penjualan suatu 

produk, dalam hal ini adalah produk wisata. Pemasaran dengan 
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demikian merupakan aktualisasi dari potensi pariwisata, dengan 

adanya pemasaran baru terjadi suatu perjalanan wisata. 

Jenis wisata digunakan sebagai acuan untuk mengenali kegiatan 

pariwisata, menurut Pendit (2002) Pariwisata dikelompokkan menjadi 

sebagai berikut : 

1. Wisata Budaya: Perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 

mengadakan kunjungan atau peninjauan ke luar negeri, mempelajari 

keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.  

2. Wisata Kesehatan: Perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan 

untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di tempat 

ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani 

dan rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata 

air panas yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai 

iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan 

fasilitas kesehatan lainnya.  

3. Wisata Olahraga: Wisatawan yang melakukan perjalanan dengan 

tujuan berolah raga atau memang sengaja bermaksud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara seperti 

Olimpiade, Asean Games, Thomas Cup.  

4. Wisata Komersial: Wisata jenis ini dengan melakukan perjalanan 

mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat 

komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan 

sebagainya.  

5. Wisata industri: Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke dalam suatu kompleks 

atau daerah perindustrian di mana terdapat pabrik atau bengkel besar 

dengan tujuan untuk mengadakan peninjauan dan penelitian. 

6. Wisata Politik: Perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik 

seperti misalnya kegiatan ulang tahun negara, penobatan Ratu 
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Inggris, dan sebagainya di mana fasilitas akomodasi, sarana 

angkutan dan atraksi aneka warna diadakan secara megah dan 

meriah bagi pengunjung, baik dalam maupun luar negeri.  

7. Wisata Pertanian: Pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke 

proyek - proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan 

sebagainya.  

8. Wisata Maritim: Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan olahraga 

air, lebih-lebih di danau begawan, pantai, teluk, sungai, atau laut 

lepas.  

9. Wisata Petualangan: Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, 

seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi 

(off beaten track), penuh binatang buas, mendaki tebing teramat 

terjal, masuk goa penuh misteri.  

10. Wisata Cagar alam: Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran 

akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, 

keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta 

tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain.  

11. Wisata Pilgrim: Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, 

sejarah, adat istiadat dan kepercayaan atau kelompok dalam 

masyarakat. 

Syarat pariwisata dengan banyak nya jenis wisata sangat berhubungan 

dengan potensi pengembangan wisata tersebut yang dikelola oleh 

pemerintah maupun non – pemerintah, potensi pengembangan wisata 

merupakan kemampuan obyek wisata dalam memajukan, memperbaiki atau 

meningkatkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Potensi 

perkembangan wisata akan bergantung dari bagaimana pengelola menjual 

produk wisata dan pelayanan yang diberikan disetiap obyek wisata tersebut, 

perkembangan tersebut dapat dikembangkan pada aspek fisik maupun non – 

fisik pada setiap obyek wisata. 

Potensi wisata merupakan segala hal dan kejadian yang diatur dan 

disediakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata 
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baik berupa suasana, kejadian, benda, maupun jasa (Pendit, 1994). 

1.5.1.4 Geografi Pariwisata  
 

Geografi pariwisata adalah geografi yang berhubungan erat dengan 

pariwisata. Kegiatan pariwisata yang banyak sekali seginya di mana semua 

kegiatan tersebut dapat disebut dengan industry pariwisata, seperti 

perhotelan, restoran, toko cenderamata, transportasi, biro jasa, tempat-

tempat hiburan, objek wisata, atraksi budaya dan sebagainya. Segi-segi 

geografi umum yang dikaji dalam pariwisata antara lain iklim, flora, fauna, 

keindahan alam, adat istiadat, laut dan sebagainya (Gamal Suwantoro, 

1997). 

1.5.1.5 Sistem Informasi Geografi  
 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem yang didesain 

untuk bekerja dengan data spasial/data yang berwujud koordinat geografis 

(Prahasta, 2001). Sistem Informasi Geografis (SIG) menurut ESRI 

(Enviromental System Research Institute) yaitu kumpulan terorganisir dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan personal yang didesain 

untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan bentuk informasi yang bereferensi 

geografis. 

Sistem Informasi Geografis untuk dapat beroperasi membutuhkan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) serta manusia 

yang mengoperasikannya (brainware). Secara rinci, agar SIG tersebut dapat 

beroperasi dibutuhkan komponen-komponen sebagai berikut (Harmon dan 

Anderson, 2003): 

1. User (Pengguna) 

Teknologi SIG membutuhkan user dalam menjalankan, mengelola, dan 

membangun perencanaan sistem yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata. Pengguna SIG yang menjalankan sistem adalah 

operator sistem, sedangkan yang mengelola dan membangun 

perencanaan sistem ini antara lain adalah pemasok SIG, perusahaan 

swasta, dan agen publik. Seorang operator sistem bertanggung jawab 

terhadap kinerja kerja sistem, sedangkan pemasok SIG bertanggung 

jawab dalam penyediaan software pendukung dan update software 
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terbaru, salah satu contohnya adalah Environmental Systems Research 

Institute, Inc (ESRI). Perusahaan swasta adalah organisasi yang 

bergerak di bidang SIG. Agen publik pada dasarnya adalah agen 

pemerintahan yang menyediakan data suatu negara dalam porsi besar, 

contohnya adalah Bakosurtanal untuk Indonesia. 

2. Aplikasi 

Aplikasi yang dimaksud adalah prosedur - prosedur yang digunakan 

untuk mengolah data. 

3. Data 

Dalam kerangka SIG, data secara logika dibagi menjadi dua kategori, 

data spasial, dan data tekstual (atribut). Data spasial merupakan data 

yang memiliki informasi lokasi atau data yang bereferensi geografis dan 

data atribut merupakan data yang memiliki informasi fitur spasial. 

4. Software (Perangkat lunak) 

Elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG 

adalah: 

a. Tools untuk melakukan input dan pengolahan data geografis. 

b. Sistem Manajemen Basis Data (Database Management 

System). 

c. Tools yang mendukung query, analisis, dan visualisasi data 

geografis. 

d. Graphical User Interface (GUI) untuk memudahkan 

penggunaan SIG. 

5. Hardware (Perangkat keras) 

SIG membutuhkan perangkat keras komputer untuk penyimpanan dan 

pemrosesan data. SIG membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang 

lebih tinggi dibandingkan sistem informasi lainnya. Untuk melakukan 

proses analisis data geografis dibutuhkan prosesor yang cepat dan 

memori yang cukup besar, kartu grafik dan harddisk dengan spesifikasi 

yang tinggi untuk kualitas gambar yang dihasilkan dan kemampuan 

penyimpanannya. 

Shamsi (2005) menyebutkan bahwa pengaplikasian SIG memiliki 

beberapa keuntungan. SIG meningkatkan efisiensi waktu, menghemat dana, 
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dan memudahkan pekerjaan. SIG juga menawarkan kemampuan dalam 

mengintegrasikan informasi sehingga menciptakan komunikasi yang lebih 

baik diantara beragam pengguna informasi. Hal-hal tersebut membuat SIG 

mampu dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam berbagai bidang. 

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografi Pariwisata  

Menurut Rahmatullah (2014) Sistem Informasi Pariwisata merupakan 

system yang menyajikan berbagai informasi mengenai suatu obyek wisata, 

kawasan wisata maupun wahana – wahana di suatu obyek atau Kawasan 

wisata. Sistem Informasi Pariwisata secara garis besar menggambarkan 

fasilitas terkait sarana dan prasarana yang ada disuatu lokasi obyek wisata, 

selain itu Sistem Informasi Pariwisata juga menyajikan informasi penunjang 

kegiatan kepariwisataan seperti akomodasi, transportasi, tiket, hotel, dan lain 

– lain. 

1.5.1.7 Diseminasi dan Sosial Media  

Menurut Helly (2010) Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan 

kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, 

timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut 

untuk kepentingan mereka sendiri. Penggunaan WebGis sangat erat 

kaitannya dengan distribusi informasi data, dengan kemajuan teknologi 

maka proses perolehan data melalui internet dapat dilakukan secara cepat 

dan mudah. Hal tersebut, termasuk kedalam proses diseminasi, Diseminasi 

merupakan kegiatan yang mengandung unsur penyebaran dan penghubung 

dari suatu yang bersifat ide, inovasi, atau penelitian agar dapat diketahui 

masyarakat (welch, dkk. 2007). 

Menurut Setyani (2013) Media Sosial adalah sekumpulan Manusia 

biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk 

menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi 

teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. 

Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. 

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti 

bisa memiliki media sendiri. Seiring perkembangan zaman yang semakin 

canggih, penggunaan media sosial sangat banyak diminati oleh masyarakat 

dan membandingkan dengan media tradisional seperti seperti televisi, radio, 
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atau koran dibutuhkan modal yang besar secara material, waktu yang cukup 

untuk melakukan interaksi satu arah untuk mendapatkan informasi, dan 

tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Pengguna media 

sosial dapat mengakses banyak situs dalam waktu yang cepat untuk 

mendapatkan informasi dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya 

lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan tidak memakan 

waktu. Beberapa contoh sosial media yang sering digunakan masyarakat: 

1. Facebook 

2. Twitter 

3. Instagram  

4. MySpaced 

5. Google+, dan lain sebagainya. 
 

1.5.2 Telaah Penelitian Sebelumnya 

Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan terkait dengan analisis potensi perkembangan obyek 

wisata sebagai bahan masukan atau acuan dalam penelitian. 

Penelitian yang dilakukan Mengkara (2014) adalah tentang 

pemetaan potensi objek wisata berbasis web dalam rangka promosi 

pariwisata Pulau Bangka. Tahap yang dilakukan dalam penelitian 

tersebut adalah pemilihan daerah penelitian, pengumpulan data, 

scoring, klasifikasi, analisi dan publikasi.Hasil dari penelitian ini 

Peta obyek wisata dan prasaran pendukung di Pulau Bangka dan 

website obyek wisata Pulau Bangka. 

Penelitian berikutnya berupa skripsi yang berjudul “Aplikasi 

WebGIS untuk Pemetaan Obyek Wisata dan Prasarana Pendukung Di 

Kabupaten Ponorogo”. Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sebaran obyek wisata dan prasarana pendukung di 

Kabupaten Ponorogo yang kemudian dipetakan secara digital 

menggunakan StoryMaps. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survei lapangan.  

Penelitian berikutnya berjudul “Pembuatan Atlas Interaktif 
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Paket Rute Pariwisata Sehari Kabupaten dan Kota Tasikmalaya 

Menggunakan StoryMaps.”. Penulisan penelitian ini bertujuan 

untuk membuat rute wisata sehari di Tasikmalaya yang kemudian 

di publikasikan menggunakan StoryMaps. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Survey Lapangan dan analisis rute 

wisata menggunakan GoogleMaps.  

Berdasakan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini 

dilakukan. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan  

Ady    Mengkara (2014) , Abdul Azis (2017), Verent Salsabilah 

(2019) yaitu terletak pada metode yang digunakan seperti survey 

lapangan dan wawancara di lapangan, kemudian pemetaan yang 

dituangkan dalam bentuk WebGis yang dapat dijadikan sarana 

promosi obyek wisata di daerah – daerah penelitian tersebut. 

Bagian hasil juga memiliki persamaan yaitu Peta Obyek Wisata 

digital berupa WebGis. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak 

pada WebGis server yang digunakan selain storymaps, kemudian 

hasil dari ketiga penelitian tersebut pada penelitian Ady Mengkara 

(2014) hasil dilengkapi dengan Peta potensi obyek wisata dan 

dilengkapi dengan data prasarana wisata, Abdul Azis (2017) pada 

hasilnya terdapat pemetaan prasarana pendukung obyek wisata di 

Kabupaten Ponorogo, Verent Salsabilah (2019) dalam hasilnya 

membuat rute wisata sehari menggunakan GoogleMaps yang 

kemudian dilakukan uji publikasi menggunakan StoryMaps. 
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Tabel 3 Penelitian Sebelumya 

No 

Nama 
Peneliti 

dan 
Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
 

Tujuan 
Metode Hasil 

1 Ady 
Mengkara 
(2014) 

Pemetaan Potensi Obyek 
Wisata Berbasis Web Dalam 
Rangka Promosi Pariwisata 
Pulau Bangka. 

1. Memetakan persebaran (lokasi) 
obyek wisata di Pulau Bangka yang 
terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota.  

2. Mengetahui seberapa besar manfaat 
web statis dalam mempublikasikan 
obyek wisata di Pulau Bangka yang 
terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota. 

1. Survey 
Lapangan  

2. Skoring 

1. Peta potensi wisata pulau bangka 
2. Data-data Informasi Sarana dan 

Prasarana Wisata Pulau Bangka. 
3. WebGis Peta Wisata Interaktif Pulau 

Bangka. 

2 Abdul 
Azis 
(2017) 

Aplikasi WebGIS untuk 
Pemetaan Obyek Wisata dan 
Prasarana Pendukung Di 
Kabupaten Ponorogo.  

1. Menyusun basisdata terkait obyek 
wisata dan prasarana pendukung di 
Kabupaten Ponorogo. 

2. Memetakan persebaran (lokasi) 
obyek wisata dan prasarana 
pendukung di Kabupaten Ponorogo.  
  

1. Survey 
lapangan  
 

1. Plotting Lokasi Obyek Wisata dan 
Prasarana Pendukung di Kabupaten 
Ponorogo. 

2. Basisdata Obyek Wisata dan 
Prasarana Pendukung di Kabupaten 
Ponorogo. 

3. Peta Obyek Wisata dan Prasarana 
Pendukung di Kabupaten Ponorogo.  
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3 Verent 
Salsabilah 
(2019) 

Pembuatan Atlas Interaktif 
Paket Rute Pariwisata Sehari 
Kabupaten dan Kota 
Tasikmalaya Menggunakan 
StoryMaps.  

1. Memetakan Obyek Wisata di 
Tasikmalaya. 

2. Mencari Rute Perjalanan Wisata 
sehari dengan menggunakan 
GoogleMaps dan memberikan rute 
alternative perjalanan paket wisata.  

3. Menguji kualitas StoryMaps dalam 
publikasi atlas rute pariwisata di 
Tasikmalaya.  

1. Survey 
lapangan. 

2. Analisis rute 
melalui 
GoogleMaps.  

1. Web Maps Rute Pariwisata Sehari di 
Tasikmalaya.   
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kegiatan wisata sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota yang 

kegiatan kesehariannya di dominasi oleh bekerja, hal tersebut dapat 

meningkatkan tingkat stress seseorang sehingga memerlukan waktu untuk 

refreshing. Kegiatan wisata dapat dilakukan perseorangan, grup, keluarga, 

dan lainnya, oleh karena itu, informasi obyek wisata di daerah kota perlu 

dilakukan. Kegiatan yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan salah 

satunya dengan penyebarluasan informasi obyek wisata.  

Proses penyebarluasan informasi obyek wisata di zaman sekarang 

memerlukan teknologi yang efisien dalam segala hal, salah satunya dengan 

menggunakan WebGis statis yaitu menggunakan aplikasi StoryMaps 

pembuatannya tidak terlalu sulit dan tidak berbayar. Pemanfaatan WebGis 

statis seperti StoryMaps dapat dimaksimalkan dengan melakukan desain 

yang interaktif, menarik, dan mudah di akses oleh seluruh masyarakat 

dengan menggunakan computer maupun smartphone yang terhubung 

dengan koneksi internet.  

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan analisis data sekunder dan 

observasi lapangan, kegiatan observasi lapangan terhadap obyek wisata 

untuk melengkapi informasi mengenai obyek wisata dilapangan seperti 

kondisi sarana, prasarana, harga tiket, jam operasional, dan foto kondisi 

obyek dilapangan.  
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Gambar 3 Kerangka Pemikiran 

 
1.7 Batasan Operasional 

 

Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan 

dengan wisatawan (soekadijo, 1996). 

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menarik yang bernilai untuk 

dikunjungi dan dilihat (Pendit, 2002) 

Sistem Informasi Geografis adalah sebuah sistem atau teknologi berbasis 

komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan 

informasi dari suatu obyek atau fenomena yang berkaitan dengan letak 

atau keberadaannya di permukaan bumi (Aronoff, 1989 dalam Riyanto 

dkk, 2009). 

WebGIS adalah suatu proses distribusi, publikasi, integrasi, komunikasi, dan 

penyediaan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan 

fungsi – fungsi analisis dan query yang terkait dengan aplikasi GIS atau 

pemetaan digital menggunakan jaringan internet. 

Sistem Informasi Pariwisata merupakan system yang menyajikan berbagai 

informasi mengenai suatu obyek wisata, kawasan wisata maupun 

wahana – wahana di suatu obyek atau Kawasan wisata (Rahmatullah, 

2014). 
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StoryMaps adalah sebuah bentuk penyajian peta yang mengombinasikan 

teks narasi, gambar, dan berbagai konten multimedia yang mendukung 

fitur geografi yang ditampilkan (ESRI, 2016).  

Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada 

kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, 

timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi 

tersebut untuk kepentingan mereka sendiri (Helly, 2010). 

Media Sosial merupakan sekumpulan Manusia biasa yang saling membagi 

ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, 

berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, 

menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas (Setyani, 

2013). 

Analisis Spasial adalah Teknik – Teknik yang dapat digunakan untuk 

meneliti dan juga mengeksplorasi dari sudut pandang keruangan 

(Alfari, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


