
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pariwisata 

Pariwisata adalah sebuah perpindahan sementara yang dilakukan 

seseorang dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutin dan keluar dari tempat 

kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang 

dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka (Happy 

Marpaung, 2002 : 13). Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-

sektor produktivitas lainnya (Nyoman S. Pendit, 1990 : 35). 

Kepariwisatan adalah hakekat dari pada perlawatan serta masa tinggal 

dari pengunjung-pengunjung asing ke suatu daerah Negara atau tempat, 

selama tinggal itu tidak mengakibatkan suatu keadaan tinggal menetap dan 

tidak pulang mengakibatkan suatu hubungan yang bersifat employement, (R.S 

Damardjati, 2007 : 77). 

Wisatawan adalah orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan 

dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu minimal 24 jam dan 

maksimal 3 bulan dengan tujuan untuk berlibur dan tidak menetap ditempat 

tersebut dan juga membelanjakan uangnya di tempat tersebut.  



2. Pengembangan Pariwisata 

Menurut Darminta (2002:474) dalam Wulandari (2015:17) 

pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi 

maju, baik, sempurna dan berguna. Pengembangan pariwisata menurut Pearce 

(1981:12) dalam Wulandari (2015:17) dapat didefinisikan sebagai usaha 

untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan 

masyarakat. 

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan 

wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu 

negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau 

negara tersebut.Alasan kedua pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat 

non ekonomis.Wisatawan yang datnag berkunjung pada suatu daerah tujuan 

wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat 

keindahan alam tempat wisata tersebut (Oka A. Yoeti, 1997:33-34). 

Menurut Hadinoto (1996) dalam Wulandari (2015:17), dalam 

pengembangan obyek wisata,ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut : 

1. Atraksi Wisata 

Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur.Atraksi yang 

diidentifikasikan (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan 

sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. 

 

 



2. Promosi dan Pemasaran 

Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan obyek wisata 

yang ditawarkan dan cara bagaimana obyek wisata dapat dikunjungi. 

Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting. 

3. Transportasi 

Pendapatan dan keinginan wisatawan adalah dengan pendapatan penyuplai 

transportasi.Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan 

lokasi pengembangan pariwisata. 

4. Masyarakat 

Penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa 

pendukung wisata seperti fasilitas dan pelayanan. 

3. Obyek Wisata Alam 

Dalam dunia pariwisata segala sesuatu  yang menarik dan bernilai 

untuk dikunjungi dan dilihat sebagai “atraksi” atau lazim pula dinamakan 

“obyek wisata” (Nyoman S Pendit, 2002:17). 

Menurut UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan 

bahwa obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran 

wisata.Didalamnya disebutkan tentang pengelompokan obyek wisata yang 

meliputi obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata minat 

khusus. 



Obyek wisata menurut peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 

Bab 1 pasal 1 menyebutkan obyek wisata adalah perwujudan pada ciptaan 

manusia tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat dan keadaan 

alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.  

4. Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata 

Obyek dan daya tarik wisata alam adalah obyek yang tarifnya 

bersumber pada keindahan alam dan tata lingkungannya, baik dalam keadaan 

alami maupun setelah ada budi daya oleh manusia.Atau sumber daya alam 

yang berpotensi dan mempunyai daya tarik yang menarik wisatawan dan 

upaya pembinaan cinta alam, baik dalam keadaan alam maupun setelah ada 

budi daya oleh manusia. 

Pantai merupakan salah satu obyek dan daya tarik wisata yang banyak 

diminati wisatawan.Banyak kawasan wisata yang terkenal terletak di pantai. 

Jenis obyek dan daya tarik ini erat kaitannya dengan aktivitas seperti berjemur 

matahari,berselancar, berjalan-jalan di pantai.Dalam perkembangannya secara 

umum diperlukan aksesbilitas menuju lokasi dan tempat parkir yang 

memadai. Di pantai tidak boleh terdapat bangunan, kecuali fasilitas-fasilitas 

non permanen seperti parasol dan lain-lain. 

5. Pariwisata Terhadap Kesejahetraan Masyarakat 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata menyatakan 

bahwa pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan 



nasional mempunyai tujuan antara lainmemperluas dan meratakan kesempatan 

berusaha, lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian 

pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.Pengeluaran dalam sektor pariwisata menyebabkan 

perekonomian masyarakat lokal meningkat dan menjadi stimulus berinvestasi 

yang menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor 

ekonomi lainnya.Sektor pariwisata juga berkontribusi terhadap penciptaan peluang 

kerja, penciptaan usaha-usaha seperti usaha akomodasi, restoran dan usaha 

kerajinan.Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah 

lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik seperti penyediaan air 

bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung 

lainnya sebagai konsekuensi logis yang dapat meningkatkan kualitas hidup 

baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri.  

6. Strategi Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (2016:2) analisis perencanaan strategis merupakan 

salah satu bidang studi yang banyak dipelajari secara serius di bidang 

akademis.Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan dapat 

melihat secara objektif kondisi-kondisi internl dan eksternal, sehingga 

perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. 



 Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.Lebih lanjut Chandler 

(1962:13) mengatakan definisi strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak 

lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. 

 Analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi.Analisis SWOT adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan.Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan (Weakmesses) dan ancaman (Threats), 

Rangkuti (2016:19). 

B. Penelitian Terdahulu 

Sebagai analisis pembanding dalam penelitian ini, penelitian terdahulu 

ini memuat berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain baik dalam 

bentuk penelitian biasa, skripsi, tesis dan jurnal. Maka dapat diketahui 

signifikansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan, baik secara teori, metodologi dan lain sebagainya yang meliputi 

sebagai berikut : 

 

 



No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Yusnita 

Novia 

Wuland

ari 

Strategi 

Pengembangan 

Pariwisata Hijau 

Di Kabupaten 

Gunungkidul 

2015 Alat analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

analisis 

deskriptif 

kualitatif dan 

analisis 

SWOT 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat diperoleh hasil 

beberapa kekuatan dalam pengembangan ekonomi 

hijau yaitu daya tarik wisata yang indah, kualitas 

lingkungan terjaga dengan baik, kenyamanan yang 

baik. Sedangkan dari kelemahan yaitu kualitas SDM 

yang rendah, akses menuju lokasi wisata sulit, kurang 

lengkapnya fasilitas. Peluang yaitu tingginya partisipasi 

wisatawan dalam menjaga lingkungan, keterlibatan 

masyarkat yang tinggi. Ancaman yaitu terjadinya 

kerusakan lingkungan dan bencana alam.  

2 Astrid 

Damaya

nti dan 

Ranum 

Ayuning

tyas 

Karakteristik 

Fisik Dan 

Pemanfaatan 

Pantai Karst 

Kabupaten 

Gunungkidul 

2008 Pantai Karst, 

Karakteristik 

Fisik, Analisis 

Spasial 

Deskriptif, 

Pemanfaatan 

Pantai  yang 

Paling Sesuai 

Karakteristik lingkungan Pantai Karst pada daerah 

penelitian dari Barat ke Timur memiliki karakteristik 

pantai yang berbeda-beda sehingga menyebabkan 

perbedaan pemanfaatan pantai oleh warga yang tinggal 

di sekitar pantai. Pantai Karst di Kabupaten 

Gunungkidul dimanfaatkan untuk bidang perikanan 

tangkap, budidaya rumput laut, dan dijadikan cagar 

alam Karst. 

3 Abdul 

Wahid 

Strategi 

Pengembangan 

Wisata Nusa 

Tenggara Barat 

Menuju Destinasi 

Utama Wisata 

Islam 

2015 Strategi 

Pengembanga

n, Destinasi, 

Wisata Islami, 

Objek Wisata, 

Analisis 

SWOT, Trend 

Kunjungan 

Hasil penelitian menyimpulkan faktor  pendorong 

pengembangan wisata islami adalah sumber daya alam, 

Lombok sebagai wisata halal dunia, aksebilitas dan 

konektivitas yang mudah, kemudahan promosi, 

kelengkapan sarana ibadah, wisata murah, dan 

dukungan pemerintah. Faktor penghambat adalah 

minimnya infrastruktur, kekurangan modal, rendahnya 

SDM, tingtak keamanan, manajemen pengelolahan 

kurang baik. 



4. Dita 

Filla 

Analisis Potensi 

Ekonomi, 

Kebutuhan 

Investasi Dan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Berbasis Sektro 

Unggulan 

2015 Sektor 

unggulan, 

Shift Share, 

ICOR dan 

Analisis 

SWOT 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua sektor 

unggulan di Kabupaten Bangka yaitu Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan dan Industri Pengolahan. 

5. Agus 

Sugiono 

Pengembangan 

Pariwisata 

Berkelanjutan Di 

Kabupaten 

Kuningan Jawa 

Barat 

2002 Program 

Pengembanga

n Pariwisata 

Berkelanjutan

, Peningkatan 

Pendapatan 

Daerah, 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Banyak program RIPPDA yang dapat dilaksanakan 

dengan baik, namun secara promosi belum terlaksana, 

serta masih rendahnya jaminan kelestarian lingkungan, 

alam, dan sosial budaya. 

6. Rikhsan 

Samaji 

Strategi 

Pengembangan 

Ekowisata 

Nglanggeran 

Dalam Upaya 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Masyarakat 

Sekitar Desa 

Nglanggeran 

Kecamatan Patuk 

Kabupaten 

2015 Strategi 

Pengembanga

n Ekowisata, 

Pendapatan 

Masyarakat, 

Analisis 

SWOT dan 

QSPM 

Mengetahui faktor pendorong pengembangan 

Ekowisata Nglanggeran, Ekowisata Nglanggeran 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekitar, hasil analsisi SWOT 

menunjukkan strategi yang perlu dilakukan untuk 

pengembangan adalah SO dan QSPM adalah strategi 

pengembangan produk yang dimiliki 



Gunungkidul 

7. Hanny 

Ayu 

Dianiffa 

Strategi 

Pengembangan 

Industri Mocaf Di 

Kabupaten 

Gunungkidul 

2015 Industri 

Mocaf, 

Analisis 

SWOT, 

Analisis 

Strategi 

Bersaing, 

Strategi 

Pengembanga

n 

Hasil penelitian dalam strategi bersaing adalah 

menunjukkan bahwa tidak ada pesaing pada Industri 

Mocaf. Sedangkan pada analisis SWOT menunjukkan 

bahwa dalam Industri Mocaf berada di posisi 

pertumbuhan. 

8. Septylyt

a 

Rahmita 

Putri 

Analisis Strategi 

Peningkatan Nilai 

Tukar Nelayan Di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

2015 Metode 

survey dengan 

pendekatan 

studi kasus, 

analisis data 

yang 

digunakan 

adalah 

analisis Nilai 

Tukar 

Nelayan 

(NTN), 

tingkat 

kesejahteraan 

rumah tangga 

dan analisis 

SWOT 

Dengan meningkatkan produktifitas rumah tangga 

nelayan dan mulai memiliki alternative pekerjaan guna 

menambah penghasilan, mulai memberdayakan dan 

mengembangkan ibu rumah tangga nelayan untuk 

berwirausaha dan merealisasikan program-program 

dari pemerintah dalam upaya mengembangkan dan 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan 

9. Nadia Analisis Penentu 2015 Analisis Hasil penelitian analisis MRP menunjukkan sektor 



Hilda 

Mariska 

Sektor Unggulan 

Pembangunan 

Daerah Dan 

Strategi 

Pengembanganny

a 

Model Rasio 

Pertumbuhan 

(MRP), 

analisis Shift 

Share, analisis 

Location 

Quotient 

(LQ), analisis 

Overlay, 

analisis 

Klassen 

Typologi dan 

analisis 

SWOT 

Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor 

ekonomi yang memiliki pertumbuhan menonjol dari 

sektor ekonomi lainnya, hasil analisis Shift Share 

sektor yang berpotensi adalah sektor Transportasi dan 

Pergudangan, hasil analisis LQ menunjukkan enam 

sektor yang merupakan sektor basis, hasil analisis 

Overlay yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi 

yang besar adalah sektor Transportasi dan 

Pergudangan, hasil analisis Klassen Typologi adalah 

sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor 

maju, hasil analisis SWOT startegi yang diambil adalah 

meningkatkan perekonomian daerah melalui potensi 

sektor basis. 

10. Retno 

Setyo 

Putri 

Analisis Potensi 

Dan Strategi 

Pengembangan 

Ekonomi Di 

Kabupaten 

Magelang Tahun 

201-2014 

2015 Analisis Shift 

Share, analisis 

Location 

Quotient 

(LQ), analisis 

Model Rasio 

Pertumbuhan 

(MRP, 

analisis 

Overlay, 

Analisis 

Tipologi 

Klassen, 

Analisis 

SWOT 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi 

sektor unggulan di Kabupaten Magelang yaitu sektor 

transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum, dan sektor informasi 

dan komunikasi.  



C. Kerangka Pemikiran 

Strategi pengembangan pariwisata pada obyek wisata pantai Siung di 

Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan lapangan 

pekerjaan, namun kelestarian lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan. Demikian 

pula kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Gunungkidul sebagai destinasi wisata 

yang unggul berbasis alam yang didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing 

menuju masyarakat maju, mandiri dan sejahtera. 

Penelitian ini berfokus untuk merumuskan strategi yang tepat dalam usaha 

pengembangan pariwisata Pantai Siung di Kabupaten Gunungkidul dengan 

mengetahui kondisi dan potensi yang ada pada obyek wisata, serta mengkaji berbagai 

persepsi pengelola, wisatawan dan masyarakat dalam menciptakan strategi 

pengembangan pariwisata. Berikut merupakan kerangka pikir penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti. 

 

 

GAMBAR 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

Obyek Wisata Alam Pantai Siung di 

Kabupaten Gunungkidul 

Analisis Deskriptif 

Faktor Internal 

Sumber Daya 

Manusia 

Sumber Daya Alam 

Jarak dan 

Transportasi 

Faktor Eksternal 

Pesaing 

Pendukung 

Iklim dan Cuaca 

Matriks I – E 

Matriks SWOT 

Strategi Pengembangan Pariwisata 

Dalam Upaya Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat sekitar 

Pantai Siung di Kabupaten 

Internal Factor 

AnalysisSummary 

(IFAS) 

Eksternal Factor 

Analysis Summary 

(EFAS) 


