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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia secara geografis merupakan negara maritim dan negara kepulauan 

dengan luas laut sebanyak dua pertiga dari luas wilayahnya. Luas wilayah perairan 

Indonesia mencapai 6.315.222 km2 , sedangkan wilayah daratan Indonesia seluas 

1.890.739 km2 . Garis pantai sepanjang kurang lebih 99.123 km membentang dari 

Sabang sampai Merauke membuat Indonesia menjadi negara dengan garis pantai 

terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Bakosurtanal, 2008). Kondisi yang 

seperti ini menjadikan Negara Indonesia mempunyai sumber daya laut yang 

melimpah mengingat luasnya lautan yang dimiliki(Akhsin et al., 2016). Wilayah 

pesisir tersebut mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan seperti potensi 

perikanan, kelautan, pertanian, energi dan juga pariwisata. Potensi pariwisata yang 

ada di wilayah pesisir dapat mendatangkan keuntungan baik bagi pemerintah 

maupun bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah pesisir juga bisa 

dikelola dengan baik (Rif’an, 2018). 

Kekayaan sumber daya alam laut Indonesia tergambar dari keragaman 

ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove. Laut Indonesia memiliki luas 

terumbu karang sekitar 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 569 jenis karang 

jenis atau sekitar 67% dari  845 total spesies karang di dunia (Giyanto dkk, 2017). 

Ekosistem lamun di Indonesia memiliki total luasan sebesar 150.693,16 ha dengan 

15 jenis lamun yang tersebar di 423 titik (Hernawan dkk, 2017). Sedangkan untuk 

ekosistem mangrove, Indonesia memiliki 43 jenis mangrove dengan luas mangrove 

sebesar 3.112.989 ha atau 22,6% total luas mangrove dunia (Dharmawan, 2014; 

Gombos dkk, 2013).  

Kekayaan sumber daya alam bahari di Indonesia sangat potensial untuk 

dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu 
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bentuk pemanfaatan kekayaan alam bahari adalah melalui sektor pariwisata. 

Manfaat yang akan didapatkan oleh suatu negara dari sektor pariwisata sangatlah 

besar, maka tidak mengherankan bila sektor ini pada akhirnya ditetapkan sebagai 

leading sector dan core economy oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan perhatian yang lebih besar kepada sektor pariwisata 

baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan sektoral lintas 

kementerian/lembaga untuk mendukung program-program pembangunan 

kepariwisataan (Masjhoer, 2019). 

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam bahari dengan banyak  pulau 

yang keindahan  alam dan wisata yang melimpah menjadikan indonesia sebagai 

negara tujuan wisata, pengembangan dan  pengolahan pariwisata perlu di upayakan 

oleh pemerintah agar kawasan wisata di beberapa daerah dapat dikelola secara 

optimal. Pengembangan Suatu tempat yang dijadikan daerah pariwisata diharapkan 

menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan yang mampu 

menggalakkan   kegiatan   ekonomi,   termasuk kegiatan    sektor   lain    sehingga    

lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan 

negara, serta penerimaan  devisa  meningkat  melalui  upaya pengembangan   dan   

pembangunan   berbagai potensi  kepariwisataan  nasional,  dengan  tetap 

memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian    fungsi    serta    mutu    lingkungan 

hidup (Riska et al., 2020) 

Pariwisata   sebagai   industri   jasa,   memegang   peranan yang   sangat   penting   

dalam perekonomian  nasional  baik  sebagai  salah  satu  sumber  penghasil  devisa,  

pencipta  lapangan kerja, pembuka kesempatan berusaha, bahkan mampu 

memberikan multiplier effect yang sangat luas bagi perekonomian nasional. 

Kunjungan wisatawan mancanegara  yang meningkat menjadi 10,4  juta  orang  dari  

target  2015  sebesar  10  juta  orang  memberikan  kontribusi  terhadap penerimaan 

devisa sebesar 114 triliun. Jumlah wisatawan nusantara pun telah mencapai 255 juta 

perjalanan  dengan  total  pengeluaran  sebesar  224,68 triliun,  jumlah  penyerapan  

tenaga  kerja diperkirakan mencapai 11,3 juta orang (Marjuka,2016). Sejak 

terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau memiliki 
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komitmen tinggi terhadap pariwisata Indonesia  yang diwujudkan dengan 

ditetapkannya pariwisata sebagai program  prioritas  nasional (Taghulihi & Nuria, 

2020). 

Pariwisata di indonesia saat ini mempunyai peran penting bagi pertumbuhan 

ekonomi daerah namun tidak di imbangi kesiapan masyarakat sekitar. Adapun ke 

tidak nyamanan wisatawan dalam berwisata kesulitan mengetahui dan mencapai 

lokasi destinasi obyek wisata yang merupakan masalah akibat tidak tersedianya 

informasi secara optimal. Potensi wisata bahari tersebut belum mampu memberikan 

dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan Indonesia ke depannya Kinerja 

pariwisata bahari Indonesia  masih tertinggal jauh dari negara  tetangga.  Sektor  

pariwisata  bahari  Malaysia  mampu  menyumbang  40%  terhadap  pendapatan 

pariwisata,  sedangkan Indonesia  hanya  15% (Noviendi, 2015). Buruknya  kinerja  

pariwisata  bahari Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

aksesibilitas, variasi obyek wisata (attractions)terbatas,  daya  dukung  dan  kualitas  

lingkungan,  masih  kurangnya  promosi  tentang  pariwisata  bahari, dan yang 

terakhir adalah terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan pariwisata 

(Pipin et al., 2018). 

Sulawesi Tengah merupakan  salah satu dari 33 Provinsi di indonesia , Provinsi 

Sulawesi tengah terdiri dari 12 wilayah  Kabupaten dan 1 wilayah Kota dengan  

total luas 61,841,29 km2.  Kota Palu secara administrasi adalah ibu kota provinsi, 

wilayah sulawesi tengah  memiliki berbagai macam potensi wisata alam yang 

menarik untuk kembangkan baik di kota maupun di kabupaten , namun demikian 

potensi sektor wisata di daerah ini tersebar di beberapa wilayah kabupaten. 

Sebagai salah satu dari 12 wilayah yang terdapat di Sulawesi Tengah, 

Kabupaten Parigi Moutong memiliki beraneka tempat wisata yang  berpotensi dan 

menjadi daya tarik  bagi wisatawan yang datang dan berkunjung  ke wilayah  ini. 

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat di 

sepanjang tahun 2019 Gambar 1.1 berikut. 
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Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut bulan di tahun 

2019.Sumber : (BPS, 2020). 

 

Terdapat beragam wisata yang berada di daerah ini, baik wisata alam, wisata 

bahari, agrowisata, dan wisata budaya. Namun kurangnya data informasi mengenai 

obyek wisata dan lokasi wisata membuat wisatawan atau masyarakat tidak 

mengetahuinya. Adapun dapat dilihat beberapa permasalahan dijelaskan pada Tabel 

1.1 berikut. 

Tabel 1. 1Permasalahan Pariwisata urusan pemerintah 

Urusan Pilihan  Permasalahan 

Urusan Pariwisata a.Masih rendahnya pengelolaan dan 

keamanan Objek Pariwisata;  

b.Kurangnya infrastruktur dasar 

pariwisata;  

c.Belum optimalnya promosi wisata;  
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d.Kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

e.Belum optimalnya keterkaitan 

pengembangan sektor pariwisata 

dengan sektor-sektor lainnya seperti 

sektor pertanian, usaha kecil 

menengah, budaya dan lain-lain 

Sumber :(RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2019-2023)  

Daerah Kabupaten Parigi Moutong memiliki keindahan panorama dan keadaan 

alam yang khas bentangan garis pantai  yang potensial bentangan pantai memanjang 

mengelilingi Teluk Tomini sepanjang 472km. Obyek wisata yang akan dibahas 

disini adalah obyek wisata pantai melihat keunikan dari wilayah perairan laut yakni 

pesisir pantai  yang potensial berfokus pada promosi guna menjadi pilihan tujuan 

wisata. Wisata Pantai adalah salah satu bentuk pemanfaatan wilayah pesisir yang 

kegiatannya menitik beratkan pada daerah pantai dengan memanfaatkan 

sumberdaya alam pantai, baik yang berada di wilayah daratannya maupun wilayah 

perairannya (Fandeli, 2000) dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1. 2 Nama Obyek Wisata dan Jenis 

No Obyek wisata Jenis wisata 

1. Pantai Nalera Alam 

2. Pantai Kucing Alam 

3. Pantai Kayu Bura(Sail Tomini) Alam 

4. Pantai Bamba Alam 

Sumber : (BPS Kabupaten Parigi Moutong dalam angka , 2020). 
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Berdasarkan Tabel 1.1 yang di peroleh dari pemerintah daerah terdapat 

beberapa permasalahan meliputi urusan pariwisata dari penjelasan pada point C 

belum optimalnya promosi wisata dan terbatasnya informasi mengenai data sebaran 

obyek wisata pantai dan juga dalam penyajian masih manual maka  di perlukan peta 

informatif secara Online , oleh karena itu mendorong penulis menyediakan 

informasi wisata pantai berbasis WebGis menggunakan Story Maps. Aplikasi peta 

online wisata pantai berbasis web menyajikan informasi pantai yang lebih 

kompleks baik secara deskriptif maupun spasial (peta). Selain itu, fitur peta 

interaktif juga disajikan dalam bentuk cerita berisikan perjalanan menyusuri pantai 

(beach tours) guna memberikan gambaran lokasi wisata pantai yang lebih menarik. 

Peta-peta tersebut disematkan ke dalam situs web sehingga aplikasi web ini 

bercirikan Sistem Informasi Geo spasial Berbasis Web atau WebGIS(Laila Nugraha 

et al., 2020) 

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian yang berjudul 

“Penyajian Informasi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Parigi Moutong 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Berbasis ArcGis Online WebGis 

menggunakan Story Maps” diharapkan memudahkan masyarakat untuk 

mengetahui lokasi tempat wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong. 

1.2  Perumusan Masalah 

Kabupaten Parigi Moutong memiliki asset obyek wisata yang cukup potensial 

dengan berbagai varian salah satunya obyek wisata pantai , akan tetapi terbatasnya  

informasi sebaran obyek wisata maka mendorong peneliti mengambil beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana potensi  internal dan eksternal obyek wisata pantai di 

Kabupaten Parigi Moutong?. 

2. Bagaimana penyajian informasi obyek wisata pantai di Kabupaten Parigi 

Moutong berbasis ArcGis Online WebGis menggunakan Story Maps?. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan berikut. 

1. Mengetahui potensi internal dan eksternal obyek wisata pantai di 

Kabupaten Parigi Moutong 

2. Membuat Sistem Infomasi Geografis(SIG) berbasis ArcGis Online 

WebGis menggunakan Story Maps dalam penyajian informasi obyek 

wisata pantai di Kabupaten Parigi Moutong agar lebih interaktif. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan beberapa 

pihak antara lain. 

1. Bagi Penulis 

Sebagai syarat menempuh program sarjana  S-1 Geografi, pada Fakultas 

Geografi UMS 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi sebaran obyek wisata baik masyarakat lokal 

maupunya wisatawan dari luar daerah  Kabupaten Parigi Moutong . 

3. Bagi Pemerintah  

Membantu pemerintah dalam penyajian informasi sebaran obyek wisata 

pantai, guna mempromosikan obyek wisata yang ada di Kabupaten Parigi 

Moutong. 

4. Bagi Bidang Ilmu Geografi 
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Memberikan informasi terkait sebaran obyek wisata pantai di Kabupaten 

Parigi  melalui pemanfaatan  peta  menggunakan  Sistem Informasi 

Geografis(SIG)   dalam bidang pariwisata. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Menurut   Kadir   (2014), Sistem   informasi geografis  (Geographic  

Information  System)adalah sistem  berbasis  komputer  yang  digunakan  untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Hal   ini   memungkinkan   data   

dapat   di   akses penunjukan ke suatu lokasi dalam peta yang tersaji secara digital. 

Sistem informasi     geografis digunakan  untuk  menangani data  spasial  atau  data 

tentang   keruangan,   sistem   seperti   ini   banyak digunakan  antara  lain  untuk  

pemetaan  tanah  dan agrikultur, arkeologi dan jaringan listrik. Sistem ini sudah  

lama  diterapkan,  sistem  informasi  geografis berskala  nasional  yang  pertama  

dioperasikan  di kanada  dengan  nama  CGIS  (Canada  Geographic Information 

System) (Ikhsan et al., 2020) 

Menurut  (Sabirin, 2018),  Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG)adalah 

sistem komputer yang terdiri dari  proses mengumpulkan,  memeriksa, 

mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi   yang   berhubungan 

dengan area permukaan    bumi.    Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografi  

merupakan  gabungan  dari  tiga unsur  pokok  yaitu  sistem,  informasi,  dan 

geografi.   Dengan   demikian,   pengertian terhadap  ketiga  unsur-unsur  pokok  ini 

akan sangat membantu dalam memahami SIG. Dengan melihat unsur-unsur 

pokoknya,   maka   jelas   SIG   merupakan salah satu sistem informasi. SIG 

merupakan suatu sistem yang menekankan pada  unsur     informasi geografi.  Istilah  

“geografis”  merupakan bagian  dari  spasial  (keruangan).  Kedua istilah    ini    

sering    digunakan    secara bergantian  atau  tertukar  hingga  timbul istilah   yang   

ketiga,   geospasial.   Ketiga istilah  ini  mengandung  pengertian  yang sama  di  

dalam  konteks  SIG.  Penggunaan kata “geografis” mengandung pengertian suatu 
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persoalan mengenai bumi: permukaan  dua  atau  tiga  dimensi.  Istilah “informasi   

geografis”   mengandung pengertian  informasi  mengenai  tempat-tempat yang 

terletak di permukaan bumi, pengetahuan   mengenai   posisi   dimana suatu  objek  

terletak  di  permukaan  bumi, dan    informasi    mengenai    keterangan-keterangan   

(atribut)   yang   terdapat   di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau 

diketahui(Prahasta,  2002) Adapunciri-ciri  SIG(Wibowodkk., 2015) adalah sebagai 

berikut. 

1. SIG  memiliki  sub  sistem  input  data yang menampung dan dapat 

mengolah data spasial dari berbagai sumber.  Sub  sistem  ini  juga  berisi 

proses   transformasi   data   spasial yang   berbeda   jenisnya,   misalnya 

dari    peta    kontur    menjadi    titik ketinggian. 

2.  SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang   

memungkinkan   data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui.  

3.  SIG  memiliki  subsistem  manipulasi dan  analisis  data  yang  menyajikan 

peran   data,   pengelompokan   dan pemisahan,  estimasi  parameter  dan 

hambatan, serta fungsi permodelan 4.SIG mempunyai subsistem pelaporan  

yang  menyajikan  seluruh atau  sebagian  dari  basis  data  dalam bentuk tabel, 

grafis dan peta. 

 

1.2 Pariwisata  

 Secara umum pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang 

dilakukan seseorang untuk rekreasi atau liburan ke suatu tempat yang memiliki 

potensi dan dapat dinikmati. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009, pasal 1 

tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan 

suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok 

dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk 

kepuasan dan kesenangan semata (Sinaga, 2010) 
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Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, adil dan 

merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, 

demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Kepariwisataan berfungsi memenuhi 

kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan 

perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat.  

 

1.3 WebGis 

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 terhubung menjadi satu  bagian web  

desain  dan web  pemetaan  (Qolis, dkk., 2010),(Hermawan et al., 2017). 

 

1.4 ArcGis dan ArcGis Online 

ArcGIS  adalah  salah  satu  perangkat  lunak  yang dikembangkan   oleh   ESRI   

(Environment   Science   & Research  Institue)  yang  merupakan  kompilasi  fungsi-

fungsi dari berbagai macam perangkat lunak GIS  yang berbeda  seperti  GIS 

desktop, server,  dan  GIS  berbasis web.  Perangkat  lunak  ini  mulai  dirilis  oleh  

ESRI  Pada tahun 1999. Produk utama dari ArcGIS adalah ArcGIS desktop, dimana 

ArcGIS desktop merupakan perangkat lunak    GIS    profesional    yang    

komprehensif    dan dikelompokkan  atas  tiga  komponen  yaitu  :  ArcView, 

ArcEditordan ArcInfo(Siregar, 2014).Selain itu, ESRI juga   memiliki   produk   

ArcGIS   yang   dapat   diakses melalui internet, yaitu ArcGIS Online. 

ArcGIS Online adalah platform teknologi yang kolaboratif dan berbasis cloud 

yang membantu pengguna dan organisasi penggunanya dalam menciptakan, 

berbagai, dan mengakses peta, aplikasi, dan data. ArcGIS Online memfasilitasi  

penerjemahan data  statis  menjadi  peta  yang  berguna,  bernilai,  dan pintar  (Bellis,   
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2010).  ArcGIS Online merupakan webGISkolaboratif yang diakses secara Online 

di mana pengguna   dapat   mengakses   dan   membuat   peta   di seluruh dunia 

dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada situs ArcGIS Online tersebut. Selain   

dapat diakses  langsung  melalui internet browser, pengguna dapat 

menggunakannya melalui   ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise,  ArcGIS Web  

APIs,  dan  ArcGIS Runtime   SDKs,   karena   ArcGIS Online merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari sistem ArcGIS (Salim et al., 2018). 

1.5 Peta dan Pemetaan  

Menurut Internationalf Cartographic Association/ICA (1993) mendefinisikan 

peta suatu representasi/gambaran unsur-unsur atau kenampakan -kenampakan yang 

dipilih atau kenampakan abstrak di permukaan bumi atau benda-benda angkasa 

yang biasanya diperkecil dan digambarkan pada bidang datar.  Hal tersebut sejalan 

dengan di kemukakan Erwin Raisz (2015)  menurutnya peta adalah satu gambaran 

konvensional dari permukaan bumi yang di perkecil, sebagai kenampakan nya jika 

dilihat dari atas, dan ditambah Huruf-huruf dan angka-angka sebagai pengenal. 

Ilmu kartografi sangat berkaitan dengan pembuatan peta. peta  pada umumnya 

proses representasi gambaran-gambaran kenampakan pada bidang datar dengan 

skala tertentu, manusia membutuhkan peta untuk mengetahui informasi  

kenampakan dipermukaan bumi secara lebih luas dan keruangan. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait 

dengan Pemetaan sebaran obyek wisata sebagai bahan masukan dan acuan dalam 

penelitian. 

Penelitian yang dilakukan Akhmad Faruq dan Achmad Maulana Malik Jamil 

(2017) adalah tentang “Pemanfaatan ArcGis Online Sebagai Media Penyampaian 

Informasi Spasial Kota Malang” bertujuan untuk dapat mendeskripsikan, 

menginterpretasikan, dan menyampaikan informasi spasial tentang Kota Malang, 

Metode yang digunakan  kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian berupa Peta 
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Interaktif yang berisi tentang gambaran umum, kondisi geografis dan kondisi sosial 

Kota Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Hanggoro, Sawitri Subiyanto, Andri 

Supra Yogi(2017)  tentang Pemetaan Sebaran wisata Kabupaten Kendal Berbasis 

Sistem Informasi Geografis(studi kasus Kabupaten kendal) penulisan bertujuan 

memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui lokasi tempat wisata di 

Kabupaten Kendal. Metode yang di gunakan penelitian ini adalah survei lapangan. 

Hasil penelitian adalah daftar list koordinat wisata alam, Peta sebaran wisata alam, 

Peta Akses menuju lokasi wisata Ngelimut dan Curug Lawe di Kecamatan 

Limbangan Kabupaten Kendal, serta  Peta sebaran wisata alam dan Peta Akses 

menuju lokasi wisata alam di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. 

Penelitian berikutnya berjudul “Diseminasi Obyek Wisata di Kota Suka bumi 

Provinsi Jawa Barat Berbasis WebGis menggunakan Story Maps” yang dilakukan 

oleh Alviani Shita Eka Pertiwi (2019). Penulisan penelitian ini bertujuan dengan 

melakukan pemanfaatan Story Maps dalam pembuatan peta wisata interaktif 

berbasis WebGis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 

lapangan dan analisis. Hasil penelitian adalah WebGis Story Maps Peta Wisata di 

Kota Suka bumi yang didesain interaktif, menarik agar mempermudahkan di akses 

oleh masyarakat  untuk mengetahui lokasi wisata. 

Penelitian Siti Maryani dan Sudhartono (2020) berjudul Potensi Wisata Alam 

Air Terjun Bonesompe di Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi 

Moutong. Tahap yang dilakukan survei secara langsung terhadap obyek wisata, 

dokumentasi, wawancara dan analisis, Metode yang digunakan Survei lapangan dan 

analisis. Hasil dari penelitian ini analisis deskriptif menjelaskan komponen atau 

kriteria yaitu daya tarik, aksesibilitas, akomodasi, sarana dan prasarana penunjang 

yang mendukung perkembangan lokasi wisata alam. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya Akhmad Faruq dan Achmad Maulana 

Malik Jamil (2017), Wisnu Hanggoro, Sawitri Subiyanto, Andri Supra Yogi (2017), 

Alviani Shita Eka Pertiwi(2019), Siti Maryani dan Arief Sudhartono(2020) dapat 

disimpulkan, bahwa penelitian saat ini memiliki persamaan meneliti obyek wisata  
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pada tahap menggunakan metode survei lapangan , skoring, analisis deskriptif, dan 

dilakukan pembuatan peta WebGis interaktif yang dapat menyajikan informasi guna 

sebagai promosi obyek wisata. Mengacu pada penelitian terdahulu adapun 

perbedaan penelitian ini terkait pemilihan lokasi, tujuan penelitian, obyek 

penelitian. yakni di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah penulis 

secara sengaja memilih obyek wisata pantai yang memiliki bentangan pesisir pantai 

khas. adapun perbandingan persamaan antara peneliti sebelumnya dapat di lihat 

pada Tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1. 3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Nama Peneliti dan 

Tahun penelitian  

 

Judul 

 

Tujuan 

 

Metode 

 

Hasil 

1. Akhmad Faruq 

Hamdani dan 

Achmad Maulana 

Malik Jamil 

(2017) 

Pemanfaatan 

ArcGis Online 

Sebagai media 

Penyampaian 

Informasi 

Spasial Kota 

Malang 

1.Memberikan informasi tentang 

perkembangan, Mendeskripsikan, 

menginterpretasikan, dan 

menyampaikan informasi spasial. 

2. Memanfaatkan ArcGis Online 

dalam pembentukan peta interaktif 

tentang Kota Malang 

1. Kuantitatif deskriptif 

 

Penyajian informasi spasial 

Kota Malang dalam bentuk 

Peta Interaktif yang berisi 

tentang gambaran umum, 

kondisi geografis dan 

kondisi sosial 
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2. Wisnu Hanggoro, 

Sawitri Subiyanto, 

Andri Supra Yogi 

(2017) 

Pemetaan 

Wisata 

Kabupaten 

Kendal Berbasis 

Sistem 

Informasi (Studi 

kasus kabupaten 

kendal). 

1.Memetakan persebaran lokasi 

tempat wisata di kabupaten kendal. 

2.Memetakan  tempat wisata dengan 

kesesuaian data dari dinas pariwisata 

1.Survei Lapangan  

 

1.Tabel Koordinat daftar 

list wisata alam. 

2.Peta sebaran wisata alam 

di kabupaten kendal 

 

3. Alviani Shita Eka 

Pertiwi(2019) 

Diseminasi 

Obyek Wisata di 

Kota Suka bumi 

Provinsi Jawa 

Barat Berbasis 

WEBGIS 

menggunakan 

Story Maps. 

1.Bagaimana pemanfaatan Story 

Maps dalam membangun desain peta 

digital lebih informatif dan efisien. 

 2.Bagaimana strategi 

penyebarluasan informasi peta 

persebaran obyek wisata berbasis 

WebGis di Kota Suka bumi. 

1.Survei Lapangan  

2.Analisis Spasial 

1.Analisis Deskriptif 

Spasial 

2.WebGIS Story Maps Peta 

Wisata Kota Suka bumi 
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4. Siti Maryani dan 

Arief 

Sudhartono(2020) 

Potensi Wisata 

Alam Air Terjun 

Bonesompe di 

Desa Tindaki 

Kecamatan 

Parigi Selatan 

Kabupaten 

Parigi Moutong. 

Mengetahui potensi wisata alam air 

terjun Bonesompe di Desa Tindaki 

Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten 

Parigi Moutong. 

1.Suervei Lapangan  

2.Analisis deskriptif kualitatif 

1.Analisis deskriptif 

mengenai potensi wisata 

alam air terjun Bonesompe 

di Desa tindaki Kecamatan 

Parigi Selatan Kabupaten 

Parigi Moutong.  

2.Menjelaskan komponen 

atau kriteria yaitu daya 

tarik, aksesibilitas, 

akomodasi, sarana dan 

prasarana penunjang yang 

mendukung perkembangan 

lokasi wisata alam. 

5. Wahyu Aji 

Pangestu (2022) 

Penyajian 

Informasi Obyek 

Wisata Pantai di 

Kabupaten 

Parigi Moutong 

1.Mengetahui potensi internal dan 

eksternal obyek wisata pantai di 

Kabupaten Parigi moutong 

 

1.Metode Survei lapangan 
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Provinsi 

Sulawesi 

Tengah Tahun 

2022 Berbasis 

ArcGis Online 

WebGis 

menggunakan 

Story Maps. 

2.Memanfaatkan  Sistem Informasi 

Geografis(SIG) ArcGis Online 

WebGis menggunakan Story Maps 

dalam penyajian informasi obyek 

wisata pantai di Kabupaten Parigi 

Moutong agar lebih interaktif 
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1.5 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan referensi mengacu dari kerangka teoritis yang 

tertuang pada tinjauan pustaka. Maka perlunya suatu kerangka pemikiran dari hasil 

teori yang dikemukakan dengan dasar pada masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan atau observasi 

dan analisis data dengan skoring untuk menentukan klasifikasi potensi internal dan 

eksternal kemudian dilakukan pembuatan WebGis Gambar 1.2 berikut  kerangka 

penelitian yang dikemukakan dapat dilihat. 

Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian 

(Sumber : Penulis, 2021) 

Berdasarkan dengan tujuan penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian 

ini  penyajian informasi obyek wisata pantai  sebagai tujuan. Obyek wisata 

pantai di Kabupaten Parigi Penyajian informasi wisata pada dasarnya adalah 

usaha menyampaikan informasi suatu obyek wisata dilakukan dengan 
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memanfaatkan teknologi spasial seringan berkembangan teknologi informasi 

spasial maka diharapkan dapat mempermudah penyajian informasi spasial 

terkait dengan persebaran lokasi obyek wisata. Menurut (Jhummarwala, et  al.,  

2014), Sistem   informasi   geografi   sebagai   sistem   pengumpul   data   spasial   

terus mengalami   perkembangan   seiring   berjalannya   waktu.   Generasi   

pertama   dari  SIG dikenal sebagai SIG model Desktop terus berkembang 

menjadi SIG dengan model Web. 

ArcGis Online berbasis WebGis menggunakan aplikasi  yaitu Story Maps yang 

cukup efektif dan murah, pengolahan data spasial dan data non spasial dengan 

software ArcGis, lalu menggungah data ke situs ArcGis Online , kemudian 

membuat peta interaktif dengan memanfaatkan fitur Story Maps yang ada di 

ArcGis Online. Proses promosi mengenai informasi wisata saat ini bisa praktis 

dan  mudah memanfaatkan internet dengan pesatnya perkembangan teknologi 

internet merupakan media penyebaran informasi yang dapat dengan mudah 

diakses oleh seluruh masyarakat dalam memperoleh informasi terkait 

keakuratan  suatu lokasi obyek wisata, sehingga penyampaian informasi lebih 

efektif. 
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1.7  Batasan Operasional 

Adapun penulis memberi batasan operasional untuk menyesuaikan penafsiran 

terikat variabel -variabel yang digunakan : 

a. Pariwisata  Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan 

dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Seokaddijo, 2000). 

b. Obyek dan Daya Tarik Wisata pengertiannya Objek dan daya tarik wisata 

yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan 

pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata (Undang-undang No 10 

tentang kepariwisataan) 

 

c. Sistem Informasi Geografis, pengertian SIG adalah sistem yang dapat 

mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan 

deskripsi – deskripsi lokasi dengan karakteristik – karakteristik fenomena yang 

ditemukan dilokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan 

teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial perangkat keras, perangkat lunak dan 

struktur organisasi (Gistut, 1994). 

 

d. ArcGIS Online dan WebGis adalah platform teknologi yang kolaboratif 

dan berbasis cloud yang membantu pengguna dan organisasi penggunanya dalam 

menciptakan, berbagi, dan mengakses peta, aplikasi, dan data. ArcGIS Online 

memfasilitasi penerjemahan data statis menjadi peta yang berguna, bernilai, dan 

pintar (Bellis, 2010). 

Sementara WebGIS merupakan sebuah sistim kompleks yang memiliki akses 

internet, yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasi, 

memanipulasi, dan menampilkan data yang mengidentifikasikan lokasi objek tanpa 

adanya kebutuhan penggunaan software SIG (Painho, 2001) 
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e. Story Maps  adalah Peta pariwisata yang dibuat dengan menggunakan 

Arcgis Map Viewer (Story Maps) atau aplikasi lainnya pada situs web Arcgis 

Online (Syabani dan Totok, 2020) 

 

f. Konsep Promosi promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada 

konsumen, memengaruhi, dan menghimbau khalayak ramai (Rangkuti, 1993) 

 

g. Media sosial, pemasaran sosial media merupakan bentuk pemasaran yang 

dipakai untuk menciptakan kesadaran, pengakuan, ingatan dan bahkan tindakan 

terhadap suatu merek, produk, bisnis, individu, atau kelompok baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan alat dari web sosial seperti blogging, 

microblogging, dan jejaring sosial (Santoso, 2017) 

 


