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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian dan Batasan Pariwisata 

Pariwisata bukanlah suatu kegiatan primer manusia, melainkan hanya 

kegiatan pelengkap dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, kegiatan 

pariwisata tidak dapat diabaikan begitu saja. Terbukti oleh beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata dapat mengurangi tingkat stress setelah 

lelah melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dsb. 

Secara etimologi, pariwisata terdiri dari dua kata, yaitu pari dan wisata. 

Pari yang berarti banyak/berkeliling dan wisata yang berarti pergi. Bila 

diartikan maka pariwisata berarti kegiatan berkeliling suatu daerah atau 

kawasan. 

(Spillane, 1991) menyatakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan 

perjalanan seseorang yang dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti 

mencari kepuasan, ketenangan, kesenangan, kesehatan, istirahat, dan lain 

sebagainya yang harus memenuhi tiga persyaratan yaitu, bersifat sementara, 

sukarela, dan tidak untuk mendapatkan keuntungan materi. 

Sedangkan menurut Suwantoro (2004) pariwisata pada hakikatnya 

merupakan suatu proses kepergian seseorang dari satu daerah ke daerah lain 

dengan berbagai tujuan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik ataupun hanya 

sekedar ingin tahu atau menambah pengalaman. 



 
11 

 

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan 

bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 

dan difasilitasi oleh beberapa stakeholder seperti pengelola, masyarakat, dan 

pemerintah. 

Definisi dari pariwisata sendiri memang tidak selalu sama antar 

ilmuwan. Namun pada intinya kegiatan pariwisata merupakan suatu kegiatan 

baik perseorangan ataupun kelompok ke suatu wilayah tertentu dengan berbagai 

motivasi perjalan, mulai dari mencari kesenangan, beristirahat untuk 

mengilangkan stress, rasa ingin tahu, spiritual, bisnis, dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya terdapat beberapa komponen yang secara tidak langsung 

menjadi kesepakatan para ilmuwan dalam mendefinisikan batasan pariwisata, 

sebagai berikut: 

1. Traveller, yaitu satu orang atau lebih yang melakukan perjalanan dari satu 

daerah ke daerah lain. 

2. Visitor, yaitu satu orang atau lebih yang melakukan perjalan ke lokasi atau 

daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam jangka waktu 

kurang dari 12 bulan dan tidak bertujuan untuk mencari penghidupan. 

3. Tourist, yaitu bagian dari visitor yang minimal menghabiskan waktu selama 

kurang lebih 24 jam menetap di daerah tujuan wisata. 

Dari uraian diatas, semua ilmuwan dalam mendefinisikan pariwisata 

pada umumnya mengandung beberapa unsur sebagai berikut. 

1. mengandung unsur perjalanan. 
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2. mengandung unsur menetap sementara. 

3. mengandung unsur pergerakan manusia dengan tidak semata-mata untuk 

memperoleh keuntungan secara materi.  (Pitana dan Diarta, 2009 : 46) 

2. Pengertian dan Prinsip Ekowisata 

Ekowisata merupakan salah satu jenis konsep wisata dalam bidang 

kepariwisataan. Pada era globalisasi yang semua serba modern ini, konsep 

ekowisata sangatlah diminati, khususnya oleh masyarakat perkotaan yang 

terbiasa dengan segala hiruk pikuknya. Melihat dari keadaan ini, maka dapat 

dikatakan bahwa ekowisata merupakan bagian dari pariwisata minat khusus 

(Richardson dan Fluker dalam Pitana dan Diarta, 2009:77) menyebutkan bahwa 

ekowisata termasuk dalam klasifikasi pariwisata minat khusus yaitu wisata alam 

dan satwa, berdampingan dengan taman nasional, penangkaran burung, geologi, 

dan hutan hujan tropis. 

Secara umum, ekowisata merupakan perjalanan seseorang atau kelompok 

ke tempat-tempat yang berbasis alam dan bertujuan untuk mengkonservasi 

lingkungan serta memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar. 

(Nugroho, 2011) menyebutkan bahwa ekowisata sebagai suatu perjalan 

ke kawasan alam yang masil alami, dengan tidak merusak warisan alam serta 

budayanya, mendukung segala upaya konservasi serta memberikan keuntungan 

financial bagi masyarakat sekitar. 

 (Satria, 2009) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan wisata ke 

suatu kawasan atau lingkungan, baik yang bersifat alami ataupun buatan, dan 
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mengandung unsur kebudayaan yang bersifat informatif dan partisipatif serta 

bertujuan untuk menjamin kelestariannya. 

Para ilmuwan tidak selalu sama dalam mendefinisikan ekowisata sendiri, 

sama halnya dengan definisi dari pariwisata. Namun pada intinya semua ilmuwan 

memiliki prinsip yang sama dalam mendefinisikan konsep ekowisata sebagai 

berikut: 

1. Memberikan pendidikan serta pengalaman kepada wisatawan yang mampu 

memberikan pemahaman serta kepedulian terhadap upaya konservasi 

lingkungan wisata yang dituju. Pendidikan diberikan dalam bentuk 

pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk didalamnya 

hewan, tumbuhan, sosial, budaya, dan lain sebagainya, sedangkan 

pengalaman dapat diberikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan wisata yang 

kreatif yang ditawarkan. 

2. Meminimalisir dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan pada 

kondisi lingkungan dan budaya kawasan wisata terkait. 

3. Melibatkan masyarakat dalam upaya pengembangan, pengelolaan, dan 

pengoperasian. 

4. Memberikan keuntungan financial terhadap masyarakat lokal. 

5. Berkelanjutan.  (UNESCO, 2009) 

Ekowisata merupakan bagian dari Sustainable Tourism atau wisata 

berkelanjutan. Artinya, ekowisata merupakan bagian dari sektor ekonomi yang 

lebih luas dari sekedar kegiatan wisata pada umumnya yang meliputi, beach and 
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sun tourism (wisata bahari), rural and agro tourism (wisata pedesaan), natural 

tourism (wisata alam), cultural tourism (wisata budaya), business travel 

(perjalanan bisnis). 
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Sumber :  Nugroho (2011 : 16) 

GAMBAR 2.2 

Sustainable Tourism dan Ekowisata 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa Ekowisata berpijak pada tiga hal 

sekaligus, yaitu wisata pedesaan (rural tourism), wisata alam (natural tourism), 

dan wisata budaya (cultural tourism). (Wood dalam Nugroho, 2011). 

3. Manajemen Pengembangan Ekowisata 

  Kawasan ekowisata tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja, perlu ada 

pola manajemen pengembangan yang tepat. Ekowisata merupakan suatu bisnis 

kepariwisataan yang menitikberatkan pada peran aktif komunitas atau organisasi 

pengelola. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat mengetahui dan 

memahami tentang budaya serta sumber daya alam di wilayahnya, oleh karena 

itu keterlibatan masyarakat lokal menjadi suatu hal yang wajib. 

Menurut (Nugroho, 2011) ekowisata memerlukan suatu sentuhan 

manajemen spesifik supaya dapat tercapai tujuan sustainability dalam aspek 
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ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan. Adapun manajemen ekowisata 

mencakup beberapa prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip Konservasi 

Masing-masing kawasan ekowisata memerlukan penanganan konservasi 

yang berbeda. Sebagai contoh, kawasan pantai berbeda dengan pegunungan. 

Ketika pengelola memahami isu-isu konservasi ekowisata maka dapat 

dirumuskan rencana strategis (strategis planning) untuk mengarahkan 

kawasan wisata menjadi wisata berbasis konservasi. Adapun isu-isu strategis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Wisata Massal 

Ekowisata merupakan suatu konsep ekowisata yang bersifat massal. 

Artinya, dalam proses pengembangan diutuhkan kerja sama dan peran 

aktif para stakeholder, termasuk masyarakat sekitar kawasan ekowisata. 

Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak tersisihkan (keberadaan, budaya, 

karakteristik ataupun mata pencahariannya), akan tetapi masyarakat 

dapat merasakan manfaat (khususnya manfaat ekonomi) dengan 

keberadaan kawasan ekowisata terkait. 

b. Objek Ekowisata yang Spesifik 

Industri pariwisata pada umumnya memiliki standart pelayanan yang 

sama. Hal ini berakibat pada kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi 

objek wisata lain, karena wisatawan tidak mendapatkan kepuasan dan 

pengalaman yang berbeda atau spesifik. Oleh karena itu, kawasan 
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ekowisata harus dapat menawarkan produk wisata yang bereda dengan 

kawasan wisata lain, namun harus tetap memperharikan standart yang 

berlaku. Sebagai contoh, ekowisata dapat memberikan produk wisata 

yang mengandung unsur petualangan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal 

ini bertujuan agar wisatawan mendapatkan kepuasan serta pengalaman 

yang dapat memberikan kesan di perjalanan wisatanya. 

c. Pemberdayaan Masyarakat 

Insentif ekonomi dari ekowisata bukan hanya mengalir kepada 

pengelola, melainkan juga kepada masyarakat lokal. Aliran ekonomi ini 

digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan 

juga pengemangan keterampilan agar dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap proses pengembangan kawasan ekowisata. 

d. Penelitian dan Pengembangan 

Tidak semua potensi, baik sumber daya alam ataupun lingkungan dapt 

dengan mudah diketahui oleh para stakeholder. Oleh karena itu perlu 

diadakan suatu penelitian guna pengembangan suatu kawasan ekowisata. 

Semakin sering suatu kawasan ekowisata dijadikan sebagai objek 

penelitian, maka peluang berkembangnya kawasan wisata terkait akan 

semakin terbuka lebar. 

2. Manajemen Operasional 

Kegiatan ekowisata merupakan bagian dari kegiatan kepariwisataan, oleh 

karena itu secara umum ekowisata juga menawarkan produk wisata yang 



 
18 

 

mampu memberi kenyamanan kepada pengunjung. Kenyaman berpengaruh 

positif terhadap kepuasan. Kepuasan pengunjung dapat diukur dari beberapa 

hal sebagai berikut: 

a. Tujuan Ekowisata 

Pengelola harus mampu memberikan kepuasan, pengalaman yang 

berkesan ataupun pemikiran baru bagi wisatawan. Ketika wisatawan 

mendapatkan kepuasan serta pengalaman yang tidak terlupakan di suatu 

kawasan wisata, maka secara tidak langsung akan membantu kegiatan 

promosi kawasan wisata terkait, lebih-lebih wisatawan tertarik untuk 

berivestasi di dalamnya. Untuk mencapai hal tersebut maka yang perlu 

diperhatikan yaitu meliputi beberapa komponen pendukung, seperti 

akomodasi, atraksi, dan komponen pendukung lainnya. 

b. Produk Wisata 

Produk wisata yang ditawarkan haruslah menarik dan mampu 

memberikan kepuasan kepada wisatawan. Terlebih apabila produk wisata 

memberikan kesan yang tak terlupakan, serta memberikan edukasi atau 

pengetahuan baru bagi wisatawan. 

c. Promosi 

Promosi yang baik menjadi faktor yang tidak dapat dikesampingkan 

dalam manajemen ekowisata. Semakin berkembangnya zaman, maka 

semakin banyak pula media promosi yang dapat digunakan, seperti sosial 

media internet, surat kabar, dan lain sebagainya. 
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d. Sikap dan Partisipasi Penduduk Lokal 

Seperti yang diketahui bersama, bahwa dalam kegiatan ekowisata peran 

penduduk lokal menjadi faktor yang mutlak. Oleh karena itu, peran aktif 

serta sikap masyarakat dapat memberikan nilai positif bagi 

pengembangan ekowisata terkait. 

Hal ini didukung oleh pernyataan (UNESCO, 2009) dalam Buku 

Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata, bahwa terdapat lima prinsip dasar 

pengembangan ekowisata di Indonesia, sebagai berikut: 

1. Pelestarian  

Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan ekowisata tidak akan menimbulkan 

pencemaran, baik pencemaran lingkungan, adat, budaya, dsb di kawasan 

ekowisata. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip ini yaitu dengan cara 

menggunakan sumber daya lokal yang hemat energy dan dikelola oleh 

masyarakat sekitar. Namun tak hanya masyarakat sekitar saja, tetapi para 

wisatawan juga dapat menghormati dan turut serta menja kelestarian 

lingkungan dan budaya kawasan ekowisata. Adapun salah satu kegiatan 

yang dapat diterapkan oleh pihak pengelola ekowisata yaitu dengan cara 

menyisihkan sebagian pendapatan dari ekowisata untuk membeli tempat 

sampah. 

2. Pendidikan 
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Ruang lingkup dalam kegiatan ekowisata tidak hanya sebatas pariwisata 

alam. Namun faktor pendidikan juga harus ditekankan, mengingat sektor 

pendidikan tidak hanya terfokus pada sektor formal saja. Pengelola berhak 

untuk menawarkan produk ekowisata dengan memberikan unsur pendidikan 

didalamnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberi 

nama pada tanaman obat-obatan atau dengan menginformasikan tentang adat 

istiadat dan kepercayaan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Kegiatan 

pendidikan bagi wisatawan ini akan mendorong upaya pelestarian alam 

maupun budaya. 

3. Pariwisata 

Ekowisata merupakan bagian dari pariwisata. Oleh karena itu, unsur-unsur 

yang terdapat pariwisata juga harus terdapat dalam kegiatan ekowisata. 

Adapaun unsur yang harus dimiliki yaitu pegelola ekowisata harus 

memberika produk atau pelayanan berupa barang dan jasa yang memberikan 

unsur kesenangan agar layak jual dan diterima oleh pasar. 

4. Ekonomi 

Dengan adanya kawasan ekowisata di suatu daerah, diharapkan dapat 

memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. oleh 

karena itu, produk atau pelayanan baik barang ataupun jasa yang ditawarkan 

juga harus berkualitas. Untuk dapat memberikan pelayanan dan produk 

wisata yang berkualitas maka akan lebih baik apabila pendapatan dari 

ekowisata tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pelestarian 
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lingkungan di tingkat lokal tetapi juga digunakan untuk membantu 

meningkatkan pengetahuan dan kwalitas sumber daya manusia (masyarakat 

sekitar), misalnya pelatihan peningkatan jenis usaha yang dijalankan, tarian 

adat, jasa pemandu, dsb. 

5. Partisipasi Masyarakat Sekitar 

Partisipasi masyarakat akan timbul dengan sendirinya ketika alam 

memberikan dampak positif bagi masyarakat. Agar alam memberikan 

dampak positif maka perlu adanya pengelolaan dan penjagaan. Begitulah 

hubungan timbal balik antara alam dan partisipasi masyarakat terbentuk. 

Masyarakat adalah salah satu indikator penting dalam kegiatan ekowisata. 

Oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang berkualitas dan memiliki 

kesadaran tinggi akan sebagaimana fungsinya maka kawasan ekowisata 

dapat berkembang. Hal ini adalah menjadi tugas dari pengelola kawasan 

ekowisata, bagaimana mereka menyatukan anatara visi dan misi kawasan 

ekowisata dengan masyarakat itu sendiri. 

Pengembangan jasa ekowisata harus memiliki manajemen yang 

profesional, sebagaimana disebutkan oleh (Nugroho, 2011) dalam bukunya yang 

berjudul Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut: 

1. Keterlibatan Penduduk Lokal Dalam Memandu Dan Menerjemahkan Obyek 

Wisata 

Ketika pengelola ataupun pemerintah melibatkan penduduk lokal dalam hal 

jasa-jasa ekowisata, seperti pemberian informasi tentang pentingnya 
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pengembangan kawasan terkait, pelatihan tentang bagaimana cara 

berhubungan baik dengan wisatawan, jasa atau produk apa saja yang 

sebaiknya diberikan, maka penduduk lokal dengan sendirinya akan memiliki 

insentif konservasi lingkungan. Hal ini dikarenakan kepedulian telah 

ditanamkan pada diri masing-masing penduduk, sehingga keinginan 

penduduk untuk memajukan kawasan wisata semakin tinggi. Kondisi seperti 

ini tentu menguntungkan bagi pihak pemerintah, pengelola, ataupun 

masyarakat itu sendiri, karena dengan semakin baiknya kondisi lingkungan 

di kawasan wisata terkait maka minat wisatawan untuk berkunjung juga 

akan semakin meningkat. 

2. Pemasaran yang Spesifik Menuju Tujuan Wisata  

Strategi pemasaran merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh 

pengelola, karena hal ini berhubungan langsung dengan pengunjung atau 

wisatawan. Disini tugas pengelola adalah bagaimana menciptakan strategi 

pemasaran yang mampu menarik minat wisatawan, baik lokal ataupun asing 

untuk berkunjung ke kawasan wisata terkait. Selain itu, wisatawan tersebut 

diharapkan dapat mejadi sumber informasi bagi wisatawan lain. 

3. Keterampilan Dan Layanan Kepada Pengunjung Secara Intensif 

Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu tentang bagaimana memberikan 

pengalaman baru kepada wisatawan mengenai wilayah atau lingkungan baru. 

Baik pengalaman pengetahuan budaya, spiritual, pendidikan, dsb.  
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4. Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Melindungi Aset Lingkungan Dan 

Budaya 

Kebijakan penataan ruang, pemberdayaan kemasyarakatan atau dikombinasi 

dengan instrumen ekonomi akan mencegah mekanisme pasar beroperasi di 

wilayah tujuan ekowisata. 

 

 

5. Pengembangan Kemampuan Penduduk Lokal 

Seperti yang telah disebutkan pada point pertama, bahwa ketika partisipasi 

penduduk lokal besar serta diimbangi dengan potensi dan kemampuan 

penduduk dalam menyampaikan objek wisata terkait, maka insentif dan 

motivasi penduduk akan tercipta dengan sendirinya untuk ikut 

mengkonservasi lingkungan.  

4. Faktor Pendorong Pengembangan Ekowisata 

  Ekowisata merupakan bagian dari pariwisata. Oleh karena itu, faktor 

pendorong pengembangan kegiatan ekowisata sama dengan pengembangan 

kepariwisataan pada umumnya. Adapun faktor pendorong pengembangan 

ekowisata adalah sebagai berikut: 

1. Potensi Alam 

Alam merupakan salah satu faktor pendorong seorang melakukan kegiatan 

wisata. Hal ini berkaitan erat dengan gaya hidup sebagian besar masyarakat 

yang selalu disibukkan dengan urusan pekerjaan, sekolah, dsb. Oleh karena 

itu, banyak masyarakat memilih untuk berwisata sekaligus melakukan 
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relaksasi atau peregangan untuk menghindari stress dan depresi dengan cara 

mengunjungi tempat wisata yang berbasis alam, memberikan ketenangan, 

memiliki kekayaan flora dan fauna, dan lain sebagainya. 

 

 

2. Potensi Kebudayaan  

Masing-masing daerah tentu memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang 

berbeda. Hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik bagi kawasan wisata 

terkait. Kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan hidup masyarakat sekitar 

dikemas menjadi sebuah produk wisata yang menarik yang mampu 

memberikan kesan positif bagi wisatawan.  

3. Potensi Manusia 

Dalam konteks ekowisata, kwalitas manusia sangatlah dibutuhkan. Hal ini 

berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sekitar terhadap proses 

pengembangan dan operasi kawasan ekowisata terkait. Ketika masyarakat 

lokal mampu memberikan pelayanan yang baik serta tidak menghilangkan 

unsur kedesaannya, maka hal ini dapat menjadi faktor pendukung 

pengembangan ekowisata. Manusia merupakan makhluk social. Oleh karena 

itu, interaksi yang baik antara masyarakat lokal dan wisatawan tentu dapat 

meningkatkan kesenangan dan kepuasan dari wisatawan itu sendiri. 

Ketika ketiga faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, maka secara 

tidak langsung dapat menjadi media promosi. Promosi disini berasal dari 
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wisatawan yang merasa senang serta puas dengan pelayanan yang diberikan 

sehingga tanpa disadari wisatawan tersebut akan menyebarkan atau 

menceritakan pengalamannya kepada saudara, sahabat, dsb. 

5. Faktor Penghambat Pengembangan Ekowisata 

Dalam suatu kegiatan tentu terdapat faktor penghambat, begitupun 

dengan proses pengembangan ekowisata. Hambatan dapat datang dari faktor 

internal maupun eksternal. Dari faktor internal, dapat dilihat dari kurangnya 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengolah organisasi dan 

kurangnya lahan untuk dikembangkan. Sedangkan dari faktor eksternal, dapat 

dilihat dari kurangnya peran pemerintah dalam upaya pengembangan organisasi. 

Hal ini ditandai dari minimnya sarana dan prasarana yang terdapat didalamnya. 

B. Penelitian Terdahulu 

  Berdasarkan pada tema penelitian yang diangkat, yaitu mengenai strategi 

pengembangan desa wisata, maka peneliti berpegang pada beberapa penelitian 

terdahulu, baik berupa skripsi, jurnal, tesis, dsb lalu mengembangkannya. 

Adapun beberapa penelitian yang peneliti gunakan sebagai bahan acuan adalah 

sebagai berikut: 

1. I Putu Sudana (2013) dalam jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan 

Desa Wisata Ekologis Di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten 

Tabanan menganalisis mengenai strategi serta program yang tepat guna 

pengembangan kawasan desa wisata terkait. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, wawancara mendalam, dan 
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dokumentasi. Sedangkan alat analisis data menggunakan analisis SWOT. 

Adapun langkah awal yang dilaksanakan yaitu dengan menidentifikasi faktor 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman desa wisata terkait. Lalu 

selajutnya membuat kuesioner yang disebar ke 75 stakeholder, yang terdiri 

dari pemilik bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Setelah itu memberikan 

bobot dan rating pada lingkungan internal dan eksternal melalui teknik IFAS 

dan EFAS. Lalu langkah akhir yaitu menciptakan strategi terbaik 

menggunakan analisis SWOT. 

2. Tatag Muttaqin, dkk (2011) dalam jurnal yang berjudul Kajian Potensi Dan 

Strategi Pengembangan Ekowisata  Di Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten 

Malang  Provinsi Jawa Timur mengkaji mengenai kondisi, potensi, serta 

pasar kawasan wisata terkait guna menciptakan strategi pengembangan yang 

tepat. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dan 

data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun alat 

analisis yang digunakan yaitu Analisis SWOT.  Dari hasil analisis yang telah 

dilaksanakan maka diperoleh strategi pengembangan yaitu Strategi 

Pengembangan Ekowisata dengan pendekatan Analitical Hierarchy Process 

(AHP) Berdasarkan”Manfaat” dan “Biaya”. 

3. Addin Maulana (2014) dalam jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan 

Wisata Spiritual di Kabupaten Badung Provinsi Bali menganalisis mengenai 

faktor kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari wisata spritual di 

Kabupaten Badung. Data yang digunakan yaitu data yang bersifat deskriptif 
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kualitatif yang berupa data sekunder yang didaptkan dari Study literatur, 

internet, buku, dan sumber informasi lainnya. Penelitian ini bersifat desk 

riset sehingga dapat dikembangkan ke penelitian lanjutan dengan melakukan 

observasi langsung ke lapangan serta wawancana dengan pihak terkait. Alat 

analisis yang digunakan yaitu Analisis SWOT. Dari data yang telah 

terkumpul langsung diolah dalam diagram analisis SWOT untuk mengetahui 

dimana letak organisasi sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan 

yang tepat. 

4. Chaerul Ramdhani (2008) dalam disertasi yang berjudul Strategi 

Pengembangan Wisata Alam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 

Cibodas-Cianjur Jawa Barat menganalisis mengenai kondisi lingkungan 

internal dan eksternal kawasan wisata Gunung gede Pangrango. Data yang 

digunakan berupa dapat primer dan sekunder. Sedangkan metode 

pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dan kuesioner. Alat 

analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT dengan teknik analisis IFE, 

EFE, Matriks I-E, Matriks SWOT, dan QSPM. 

5. Kartini La Ode Unga (2011) dalam thesis yang berjudul Strategi 

Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda menganalisis mengenai 

faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat 

pengembangan kawasan wisata terkait serta merumuskan strategi terbaik 

dalam upaya pengembangan kawasan wisata. Penelitian menggunakan 

pendekatan deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder yang 
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dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat 

analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT. Sedangkan teknik analisis 

yang digunakan yaitu Matriks IFAS dan EFAS, I – E, dan yang terakhir 

Matriks SWOT.  

6. I Wayan Sudana, dkk (2012) dalam jurnal yang berjudul Mapping Of 

Ecosystem Management Problems In Gili Meno, Gili Air And Gili 

Trawangan (Gili Matra) Through Participative Approach menganalisis 

mengenai stakeholder yang seharusnya berpartisipasi dalam pengelolaan 

ekosistem di Gili Matra. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara 

dan Focus Group Discussion. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

menentukan kebijakan yang tepat melalui pendekatan partisipatif dengan 

cara menganalisis partisipasi para stakeholder dan mengidentifikasi masalah 

apa saja yang terdapat dalam pengelolaan ekosistem. 

7. Yudha Wahyu Pratama (2015) dalam skripsi yang berujudul Strategi 

Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Pulau Maratua, Kabupaten 

Berau, Kalimantan Timur menganalisis mengenai faktor internal dan 

eksternal yang dimiliki kawasan wisata terkait. Alat analisis yang digunakan 

yaitu analisis SWOT. Adapun tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion. Langkah-lagkah 

penelitian yaitu mengumpulkan seluruh faktor internal dan eksternal 

kawasan wisata dari proses observasi, wawancara dan FGD. Setelah 

terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dalam 
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bentuk matrik IFAS dan EFAS sehingga menghasilkan skor. Adapun skor ini 

diperoleh dalam proses FGD. Langkah terakhir yaitu membuat matriks 

SWOT untuk menghasilkan strategi yang tepat berdasarkan kombinasi dari 

masing-masing faktor internal dan eksternal. 

8. Agung Suryawan Wiranatha (2015) dalam jurnal yang berjudul Sustainable 

Development Strategy  For Ecotourism At Tangkahan, North Sumatera 

menganalisis mengenai faktor internal dan ekternal kawasan ekowisata di 

Tangkahan, Sumatera Utara yang selanjutnya akan digunakan dalam proses 

penyusunan strategi pengembangan wisata berkelanjutan. Langkah pertama 

yang dilakukan yaitu pengumpulan data berupa faktor internal dan eksternal 

kawasan wisata dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan FGD. 

Kedua, melakukan analisis SWOT data dalam bentuk IFAS dan EFAS. 

Ketiga, menentukan strategi gabungan antara faktor internal dan eksternal 

dengan menggunakan matriks SWOT. Terakhir, membuat program 

berdasarkan pada strategi yang telah terbentuk. 

C. Kerangka Berfikir 

   Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam 

usaha pengembangan Kampung Wisata Ekologis “Puspa Jagad” di Desa Semen 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan memanfaatkan segala potensi 

yang ada. Untuk lebih mudah dalam memahami konsep dan juga langkah-

langkah analisis, maka peneliti membuat suatu alur / langkah / kerangka sebagai 

berikut: 
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Sumber : Hasil Olah Data Peneliti. 

GAMBAR 2.1 

Kerangka Berfikir 

KWE “PUSPA JAGAD” 

Visi dan Misi KWE “Puspa 

Jagad” 

Faktor Internal 

Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Alam 

Keuangan 

Jarak dan Transportasi 

Marketing 

Produksi dan Operasi 

Penelitian dan Pengembangan 

Keamanan 

Faktor Eksternal 

Pesaing 

Pendukung 

Ekonomi 

Iklim dan Cuaca 

Hirarki Kebutuhan 

MEA 

Internal Factor Analysis 

Summary 

( IFAS ) 

Eksternal Factor Analysis 

Summary 

( EFAS ) 

Diagram Analisis SWOT, 

Matriks I – E, Matriks 

SWOT 

Strategi Pengembangan KWE 

“Puspa Jagad” 

Analisis Deskriptif 


