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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kinerja 

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa 

belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti 

komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang 

mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai 

dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan 

hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Kinerja dalam organisasi merupakan 

jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Para pegawai negri sipil sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat 

buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering para pegawai tidak 

mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi dalam 

suatu instansi pemerintahan menghadapi krisis yang serius. Teori kinerja dari 

Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia terdapat 

indikator kinerja, yaitu: 

1. Produktivitas 

karaktaristik-karaktaristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk 

sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang 

selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. 
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2. Kualitas layanan 

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public, 

muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanaan yang 

diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan dari 

masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. 

3. Responsivitas 

Kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator kinerja 

karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi 

pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya. 

4. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi,baik yang eksplisit maupun 

implisit. 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh 

rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan 

untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu 

konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. (Dwiyanto, 2008:50-51). 

Berdasarkan pengertian kinerja pemerintahan di atas, maka kinerja 

pemerintahan berarti sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang 
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dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan atau 

sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan 

atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan . 

Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan 

tanda -tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Sementara itu 

Prawirosentono mengartikan kinerja (performance) adalah sebagai berikut: 

“Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenang masing-masing. Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

dan etika”. (Prawirosentono, 1999:2). 

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud kinerja atau performance adalah hasil kerja oleh pegawai dilihat 

pada aspek moral dan etika dan kerja sama dengan tidak melanggar hukum 

untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja 

merupakan hasil kerja oleh pegawai atau aparatur disdukcapil dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang masing-masing yang bisa 

dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan perundang-

undangan dengan tujuan untuk mencapai suatu organisasi. Pengertian lain 

menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa: “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu”. (Hasibuan, 2001:34) 
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Pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas bahwa untuk mencapai 

sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan dan waktu agar dapat barjalan seperti yang diharapkan di dalam 

suatu oraganisasi atau instansi pemerintahan untuk digunakan dalam 

menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja para pegawai. 

Sadu Wasistiono dalam bukunya yang berjudul Menata Ulang Kelembagaan 

Pemerintah Kecamatan, mengemukakan bahwa kinerja organisasi pemerintah 

dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Indikator Produktivitas. 

Hubungan antara tingkat pencapaian hasi implementasi dari wewenang 

dan tugas dari organisasi pemerintah atas sumber daya dan dana yang 

tersedia. 

b. Indikator Kualitas Layanan 

Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari organisasi 

pemerintah. 

c. Indikator Responsivitas 

Sejauhmana kepekaan organisasi pemerintah untuk mengetahui dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

d.  Indikator Responsibilitas 

Apakah pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah itu dilakukan 

dengan prinsip-prinsip organisasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 

organisasi baik yang implisit maupun yang eksplisit. (Wasistiono, 

2002:48-49). Berdasarkan pendapat tersebut diatas penulis menyimpulkan 
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bahwa kinerja birkorasi pemerintahan adalah hasil kerja yang dicapai 

secara kolektif oleh aparatur birokrasi pemerintahan berupa 

tindakantindakan atau aktivitas-aktivitas aparatur birokrasi pemerintahan 

yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka 

melaksanakan kegiatan organisasi pemerintahan pada kurun waktu tertentu 

Melalui pengukuran dan evaluasi kinerja dapat ditentukan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Pentingnya penilaian dari suatu kinerja organisasi pemerintah 

dikemukakan oleh Yeremias T. Keban (1995), sebagai berikut: 

“Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan 

suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. 

Penilaian tersebut juga input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja 

organisasi selanjutnya” (Keban, 1995:1). Ukuran keberhasilan pencapaian 

tujuan suatu organisasi dapat dilakukan melalui penilaian kinerja. Baik itu 

penilaian kinerja anggota, maupun penilaian kinerja organisasi. Kinerja 

anggota pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi. Untuk 

menilai suatu kinerja anggota dibutuhkan indikator-indikator kinerja. 

Menurut Sedarmayanti, “performance diterjemahkan menjadi 

kinerja, juga berarti prestasi kerja, pencapaian kerja/hasil kerja/untuk 

kerja/penampilan kerja (2001:50).” kinerja merupakan hasil pencapaian 

kerja di mana para pegawai atau aparatur dituntut untuk berupaya 

semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Sebagai 
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seorang profesional maka tugas aparatur sebagai aparatur birokrasi dalam 

memberikan pelayanan hendaknya dapat memberikan kepuasan. Dalam 

hal pembuatan akta kelahiran gratis hendaknya dapat meningkatkan terus 

kinerjanya yang merupakan modal bagi keberhasilan. Kemudian menurut 

Ambar Teguh Sulistiyani (2003:223)“Kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari 

hasil kerjanya”. 

Setelah mengetahui hasil dari Penilaian Prestasi Kerja, maka 

sudah sewajarnya instansi pemerintah juga memberikan apresiasi kepada 

para pegawai atau aparatur atas kemampuan atau prestasi kerja yang telah 

bekerja keras dan memberikan kemajuan yang berarti bagi masyarakat dan 

pemerintah tersebut sehinga para pegawai merasa dihargai dan akan 

memunculkan kembalimotivasi bekerja yang lebih dari pada sebelumnya. 

Adapun salah satu tindakan yang tepat dalam memberikan apreasiasi 

kepada pegawai yang telah berdedikasi terhadap pemerintah adalah 

dengan memberikan sebuah promosi. menurut Josef Riwu Kaho Untuk 

mewujudkan kinerja yang baik maka harus ada pembagian kerja yang 

merupakan asas selanjutnya yang harus diterapkan pada setiap organisasi 

termasuk pemerintahan daerah.(kaho 1988:289). 

Adanya pembagian kerja kepada aparatur ditujukan untuk 

melakukan tugas-tugasnya sesuaii tugas, kewajiban dan tanggung 

jawabnya,dengan demikian kekacauan,konflik kewenangan,timpang tindih 

ataupun kecenderungan menghindari tanggung jawab yang dapat dielakan. 
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Kinerja Aparatur instansi pemerintah adalah : “gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran 

dari visi, misi dan strateji instansi pemerintah yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai 

dengan program, kebijakan yang ditetapkan”  

Kinerja aparatur yang profesional jika instansi pemerintah, ditata 

secara benar, dengan memperhatikan sasaran atau tujuan organisasi yang 

mempunyai visi dan misi dengan jelas dan baik, maka akan dapat 

mempermudah instansi pemerintah dalam memberikan segala pelayanan 

terhadap masyarakat pada umumnya. Keadaan seperti ini tentunya akan 

menciptakan pelayanan kepada publik dapat menjadi lebih mudah, cepat, 

dan akurat. Sehingga pelayanan pembuatan akta kelahiran gratis ini 

penerapannya berjalan dengan baik. Agar kinerja aparatur lebih baik, 

membuat perencanaan kinerja.”perencanaan kinerja (Renja) adalah suatu 

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan 

sasaran,kebijakan dan program, yang telah ditetapkan ”.  

Pengukuran kinerja merupakan instrumen di dalam manajemen 

pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberian 

umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai 

keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator 

kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara 

obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah 
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seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk: 

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja 

2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati 

3. Memonitor dan megevaluasi pelaksanaa kinerja dan membandingkan 

dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja 

yang telah disepakati 

4. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi 

5. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 

6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 

7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif 

8. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan 

9. Mengungkap permasalahan yang terjadi 

Indikator terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan 

mengenai nilai (berapa) dan satuan memberikan arti dari nilai tersebut (apa). 

Angka yang digunakan sebagai indikator kinerja menghasilkan beberapa tipe 

indikator kinerja. Ada beberapa tipe indikator kinerja yaitu kualitatif, 

kuantitas absolut, persentase, rasio, rata-rata, dan indeks. Terdapat banyak 

sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. The University 

of California menggunakan tes SMART yang merupakan lima kriteria 

sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja, yaitu: 
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a. S=Spesific. Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak 

menimbulkan interpretasi yang berbeda. Asumsi-asumsi serta definisi 

harus disertakan harus mudah diinterpretasikan. 

b. M=Measurable. Indikator kinerja harus dapat dikuantifikasikan dan dapat 

dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif. Indikator yang baik 

sebaiknya juga dimungkinkan untuk dapat dianalisis secara statistik. 

c. A=Attainable. Indikator kinerja yang telah ditetapkan akan berguna 

apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. Indikator 

kinerja yang ditetapan harus dapat mempertimbangkan ketersediaan data 

agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja. 

d. R=Realistic. Sama halnya dengan kriteria “dapat dicapai”. Indikator 

kinerja yang ditetapkan harus juga mempertimbangkan keterbatasan 

organisasi untuk mencapainya termasuk yang terkait dengan masalah 

biaya. Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang akan 

diperoleh dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendapatkan data hingga mengolah data tersebut menjadi informasi. “R” 

dalam kriteria SMART kadang-kadang diatributkan kepada Relevan. 

Indikator kinerja yang dipilih seharusnya yang terkait dengan ukuran-

ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program 

dan tujuan organisasi. 

e. T=Timely. (Ketepatan waktu). Indikator kinerja harus mempertimbangkan 

pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan. 
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Penentuan indikator-indikator di atas ke dalam masing-masing 

kelompoknya (input, output, outcome, benefit, impact) sangat tergantung pada 

bentuk kebijakan yang diberlakukan, jenis program, dan jenis kegiatannya. 

Kinerja aparatur pemerintahan daerah harus lebih ditingkatkan, 

terutama dengan adanya perencanaan program pemerintahan yang 

dinamakan renja dalam hal pelayanan. Oleh karena itu kesiapan aparatur 

perlu diseimbangkan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu 

menjalankan pembuatan akta kelahiran dengan kesiapan yang lebih baik 

lagi. Renja memuat sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan 

serta kelompok indikator kinerja (inputs, outputs, outcomes, benefit, 

impacts) dan rencana capaiannya.Indikator Perencanaan Kinerja yaitu : 

1. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 

dan program dapat berjalan atau untuk menghasilkan keluaran (outputs) 

misal : dana, sdm, data/informasi dll). 

2. Output adalah sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan 

dan program berdasarkan masukan. 

3. Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya dari outputs kegiatan pada jangka waktu menengah (misal 

: meningkatnya pengetahuan, kualitas pelayanan lebih baik). 

4. Benefits (manfaat) adalah kegunaan/manfaat suatu keluaran (outputs) 

yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau dapat berupa tersedianya 

fasilitas yang diakses oleh publik. 
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5. Impacts (dampak) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, 

lingkungan atau kepentingan umum yang ditimbulkan manfaat baik 

positif maupun negatif. 

 

B. Tata Kelola Wisata  

Dikatakan oleh F.J Monks, dkk pengertian perkembangan adalah 

merujuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat begitu 

saja diulang kembali (Desmita 2011:8). Perkembangan juga dapat diartikan 

sebagai proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada 

tingkat integrasi yang lebih tinggi.  Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1990:411)  “Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola, 

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, 

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, 

proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.”   

Indikator penting dalam kesuksesan suatu obyek dan daya tarik wisata 

adalah pengunjung yang banyak serta kepuasan dan tumbuhnya gambaran 

mengesankan dari wisatawan setelah berkunjung ke obyek dan daya tarik 

wisata. Kesuksesan obyek dan daya tarik wisata diraih manajeman melalui 

usaha, pengaturan, penataan, peningkatan mutu produk, pelayanan, dan cara 

menghadapi persaingan pada usaha wisata. Manajemen obyek dan daya tarik 

wisata memiliki otoritas dalam merencanakan dan membangun usaha untuk 

mencapai tujuan secara efektif (Soemanto, 2011:247-248).  
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Pengelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang 

mengelola. Dalam hal ini pengelola mengatur segala sesuatu yang berkaitan 

dengan jalannya usaha wisata. Faktor manusia atau sumber daya manusia yang 

didukung oleh mutu sajian produk layanan yang baku, sistem manajemen yang 

baik, perencanaan dan implementasi yang tahapannya jelas sangat mendukung 

dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. Selain itu faktor internal dan 

eksternal usaha dan daya tarik wisata saling berkaitan dan berperan aktif dalam 

proses transaksi usaha pariwisata. Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam 

membina, mengawasi dan mengarahkan usaha-usaha dibidang usaha obyek dan 

daya tarik wisata (Soemanto 2011:254). Perkembangan obyek dan daya tarik 

wisata baik itu berdampak positif maupun negatif tergantung pada manajemen 

dan tata pengelolaan yang diperankan oleh pemangku kepentingan seperti 

pemerintah, industri dan masyarakat. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan 

obyek dan daya tarik wisata berlanjut dan berwawasan lingkungan dapat 

terlaksana dengan baik jika berprinsip pada partisipasi masyarakat lokal, 

keterlibatan pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan 

sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya 

dukung lingkungan, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, 

pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya 

kelokalan (Sunaryo, 2013:77-80).  

Berdasarkan beberapa definisi di atas yang dimaksud dengan 

perkembangan adalah suatu proses menuju keadaan yang lebih baik dengan 

memperhatikan tujuan yang jelas. Perkembangan obyek dan daya tarik wisata 
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dilakukan dengan maksud untuk menambah, memperbaiki bahkan merubah 

unsur-unsur yang terkandung didalamnya seperti wisatawan, atraksi, fasilitas 

dan organisasi wisata dengan arah perkembangan potensi yang lebih baik dan 

kreatif sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sekitar dan pemangku 

kepentingan serta keinginan wisatawan.  

a. Wisata 

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan 

menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari 

kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara 

untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata 

mengandung unsur sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian 

bertujuan untuk menikmati obyek atau daya tarik wisata. 

Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan 

mencari nafkah, tetapi apabila di sela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga 

secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat 

dianggap sebagai kegiatan wisata. Yoeti (1996 : 100) menyebutkan Wisata 

adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata.  

C. Kepariwisataan 

1.  Pengertian Pariwisata 

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata (undang-undang nomor 10 Tahun 2009), artinya 
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semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, 

pengaturan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, 

pihak wisata maupun masyarakat.  

Yoeti (1996 : 104) menyatakan kepariwisataan adalah suatu sistem 

yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional 

yang serasi, yang mendorong berlangsungnya dinamika fenomena mobilitas 

manusia tua-muda, pria wanita, ekonomi kuat-lemah, sebagai pendukung 

suatu tempat untuk melakukan perjalanan sementara waktu secara sendiri atau 

berkelompok, menuju tempat lain di dalam negeri atau diluar negeri dengan 

menggunakan transportasi darat, laut dan udara.  

Hunziker dan Kraff (Pendit, 1995:40) menyatakan kepariwisataan 

adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau 

beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan 

bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud 

tersebut.  

Menurut Undang Undang No. 10 tahun 2009, menyebutkan bahwa 

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yangterkait 

dibidang tersebut (pasal 1 ayat (3) UU No. 10/2009). Kepariwisataan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (pasal 1 

ayat (4) UU No. 10/2009).  

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 
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pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian 

pariwisata meliputi: (1) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan 

wisata, (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, 

taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran 

seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: 

keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai, (3) Pengusahaan jasa dan 

sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen 

perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, 

impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana 

pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.  

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian pariwisata, antara lain 

Hunziker dan Kraff (Pendit, 1995:38) menyatakan pariwisata adalah sejumlah 

hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari tinggalnya 

orangorang asing, asalkan tinggalnya mereka ini tidak menyebabkan 

timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat sementara atau 

permanen sebagai usaha mencari kerja penuh. Sejalan dengan ahli tersebut, 

(Spillane, 1987:21) mengemukakan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari 

suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan 

maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebehagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, 

budaya juga alam dan ilmu.  
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Pengertian pariwisata akan terus tidak tepat (inprecise), karena begitu 

banyak bisnis, pemerintah dan peneliti-peneliti terlibat di dalamnya, dan juga 

karena perubahan cepat yang terjadi dalam pariwisata (Lunberg, Stavenga 

dan Krishnamoorthy, 1997). 

2. Wisatawan 

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata 

(Undang-undang nomor 10 tahun 2009). Jadi menurut pengertian ini, semua 

orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun 

tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk 

mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.  

Pacific Area Travel Association memberi batasan bahwa wisatawan 

sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka 

waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri 

di mana biasanya ia tinggal, mereka ini meliputi: (a) orang-orang yang sedang 

megadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi, 

untuk keperluan kesehatan, (b) orang-orang yang sedang mengadakan 

perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan 

berbagai badan/organisasi, (c) orang-orang yang sedang mengadakan 

perjalanan dengan maksud bisnis, (d) pejabat pemerintahan dan militer 

beserta keluarganya yang di tempatkan di negara lain tidak termasuk kategori 

ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat 

digolongkan wisatawan (Pendit, 1995:38).  
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Spillane (1987:27) membagi katagori wisatawan menjadi wisatawan 

dan pelancong. Wisatawan ialah pengunjung sementara yang tinggal 

sekurangkurangnya 24 jam sedangkan pelancong ialah yang tinggal kurang 

dari 24 jam. 

3. Jenis Pariwisata 

Seorang wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena didorong 

oleh berbagai motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. 

Bagi daerah sangat perlu mempelajari motif ini karena berhubungan dengan 

fasilitas yang perlu disiapkan dan program-program promosinya.  

Spillane (1987:80) membedakan jenis pariwisata menjadi enam 

berdasarkan tujuan dilaksanakannya, yaitu 

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism).  

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara 

segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk 

mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, 

untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat 

setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah 

luar, untuk menikmati hiburan di kota-kota besar, atau untuk ikut serta 

dalam keramaian pusat-pusat pariwisata.  

b. Pariwisata untuk rekreasi (recreation tourism). 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki 

pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan 
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kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan 

keletihan dan kelelahannya.Biasanya mereka tinggal selama mungkin 

di tempatyang dianggap benar-benar menjamin.  

Tujuan-tujuan rekreasi tersebut (misalnya di tepi pantai, di 

pegunungan, di pusat-pusat peristirahatan atau pusatpusat kesehatan) 

dengan tujuan menemukan kenikmatan yang diperlukan. Dengan kata 

lain mereka lebih menyukai Health Resort. 

c. Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism). 

Jenis pariwisata ini ditandai adanya rangkaian motivasi seperti 

keinginan belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk 

mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negeri 

lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan masa lalu 

atau sebaliknya.  

Dapat juga ditandai dengan keinginan wisatawan untuk 

mengunjungi daya tarik wisata tertentu terkait dengan pembelajaran 

seperti penemuan besar masa kini, pusat kesenian, pusat keagamaan, 

atau juga untuk ikut serta dalam festival seni musik dan teater rakyat. 

d. Pariwisata untuk olah raga (sport tourisnm). 

Pariwisata untuk olahraga dibagi kembali menjadi dua kategori, 

yaitu  

1) Big sport events 

Merupakan peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti 

olimpic games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan sepak bola 
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dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian. Jenis ini tidak 

hanya terkait dengan atlitnya saja, tetapi juga ribuan penonton 

dan penggemar peristiwa olahraga tersebut. 

2) Sportingtourisnm of the practitioners 

Kategori ini merupakan peristiwa olah raga bagi mereka 

yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti 

pendakian gunung, berburu, memancing, arung jeram dan lain-

lain.  

Negara atau daerah yang memiliki fasilitas atau tempat olah 

raga ini tentu dapat menarik sejumlah penggemarnya olahraga 

yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah negara Indonesia 

yang memiliki alam beragam baik gunung maupun pantai, 

sehingga memiliki daya tarik khusus di masing-masing daerah.  

e. Pariwisata untuk usaha dagang (business tourism). 

Menurut beberapa ahli teori, jenis pariwisata ini adalah bentuk 

profesional travel atau perjalanan professional karena ada kaitannya 

dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam istilah business tourism tersirat 

tidak hanya perjanalanan professional yang dilakukan kaum 

pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua kunjungan 

ke pameran dan instalasi teknis yang bahkan menarik orang-orang di 

luar profesi ini.  

Kaum pengusaha tidak hanya bersikap dan berbuat sebagai 

konsumen, tetapi dalam waktu-waktu bebasnya sering berbuat sebagai 
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wisatawan biasa dalam pengertian sosiologis karena mengambil dan 

memanfaatkan keuntungan dari atraksi yang terdapat di tempat 

kunjungan wisata tersebut. 

f. Pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism). 

Pariwisata untuk berkonvensi adalah kegiatan wisata yang 

bertujuan untuk mendirikan industri dalam bidang pariwisata. Saat ini 

semakin banyak negara yang menyadari besarnya potensi ekonomi 

dari jenis pariwisata untuk berkonvensi sehingga mereka saling 

berlomba untuk menyiapkan dan mendiirkan bangunan-bangunan 

yang dilengkapi dengan fasilitas khusus.  

4. Dampak Perkembangan Pariwisata 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai pengaruh 

kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Suatu tempat 

wisata tentu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini 

dikemukakan oleh Gee (1989) dalam bukunya yang berjudul “The Travel 

Industry”, yang mengatakan bahwa as tourism grows and travelers increases, 

so doesthe potential for both positive and negative impacts. Gee mengatakan 

bahwa dampak atau pengaruh positif maupun negatif berkaitan dengan 

adanya penkembangan industri pariwisata dan peningkatan kunjungan 

wisatawan. 

 Mill (2000:168) menyatakan “pariwisata dapat memberikan 

keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat 
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menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke 

kawasan tersebut”. Dapat disimpulkan bahwa dengan penangan yang benar 

dan tepat, pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat 

meminimalkan permasalahan. 

Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam 

upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak 

mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan 

kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah 

yang ramah, penyelanggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, 

upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cindera mata yang 

memiliki ke khasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan 

lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama 

mereka berada di obyek wisata tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek 

wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak 

direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara 

lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun 

sosial.  

Perlu dikemukakan juga bahwa dalam melihat dampak sosial budaya 

pariwisata terhadap masyarakat setempat, masyarakat tidak dapat dipandang 

sebagai suatu yang internally tottaly integrated enity, melainkan harus juga 

dilihat segmensegmen yang ada, atau melihat berbagai interest groups, karena 

dampak terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama bahkan bisa 

bertolak belakang dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. 
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Demikian juga mengenai penilaian tentang positif dan negatif, sangat sulit 

digeneralisasi untuk suatu masyarakat, karena penilaian positif atau negatif 

tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung nilai (value 

judgement), sedangkan nilai tersebut tidak selalu sama bagi segenap 

kelompok masyarakat. Artinya, dampak positif ataupun negatif masih perlu 

dipertanyakan, “positif untuk siapa dan negatif untuk siapa?” (Pitana, 

1999:61).  

Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa dampak 

perkembangan pariwisata itu tergantung pada bagaimana stakeholder yang 

terkait mengelola objek wisata tersebut. Apabila pengembangannya dilakukan 

dengan benar maka dampak yang akan ditimbulkan adalah dampak positif, 

tapi apabila pengembangannya tidak dilakukan dengan perencanaan yang 

matang, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah dampak negatif.  

Dalam buku Laporan Eksekutif Penelitian Dampak Sosial Budaya 

Pembangunan Pariwisata (1999) Universitas Gadjah Mada menjelaskan 

bahwa dalam perspektif ilmu sosial dan humaniorah pengertian lingkungan 

tidak hanya merujuk pada lingkungan fisik, tetapi juga pada wujud yang lebih 

abstrak, yakni lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial adalah 

segenap pola-pola perilaku interaksi, dan relasi yang ada antar individu. 

Lingkungan budaya adalah segenap nilai, pandangan hidup, norma, aturan, 

yang belum menjadi milik seorang individu, yang belum diinternalisasinya. 

Perilaku manusia memiliki dua aspek, yakni aspek sosial dan aspek budaya. 

Aspek sosial lebih kongkrit sifatnya daripada aspek budaya. Aspek sosial dari 
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kehidupan manusia adalah relasi-relasi sosial, ikatan-ikatan sosial, yang 

merupakan abstraksi dari interaksi yang terjadi antara individu satu dengan 

individu lain, seperti kerjasama, perselisihan, dan partisipasi. Sedangkan 

aspek budaya adalah sisi pengetahuan yang terdapat di balik perilaku atau 

interaksi tersebut, termasuk juga tentang pelestarian budaya, norma, bahasa, 

upacara religi, dan life style. Di hasil penelitian dalam buku tersebut 

mengukur dampak sosial budaya yakni sebagai berikut : 

Aspek Sosial 

2.  Dalam tingkat kerjasama, dampak diukur dari seberapa besar masyarakat 

saling membantu dan gotong royong.  

3. Dalam tingkat perselisihan, dampak diukur  

4. Dalam partisipasi masyarakat, dampak diukur dari seberapa sering 

masyarakat berpartisipasi dalam acara hajatan baikpernikahan, khitanan, 

dan kematian. 

5. Dalam partisipasi sosial, dampak diukur dari seberapa sering masyarakat 

berinteraksi dengan wisatawan. 

Aspek Budaya 

1. Dalam nilai budaya, dampak diukur dari bagaimana masyarakat 

melestarikan budaya mereka.  

2. Dalam norma masyarakat, dampak diukur dari bagaimana perilaku 

masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. 

3. Dalam Penggunaan bahasa, dampak diukur dari adanya perubahan bahasa 

atau istilah yang muncul dalam masyarakat. 
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4. Dalam lifestyle, dampak diukur dari adanya masyarakat yang mengikuti 

gaya hidup wisatawan.  

Analisis dampak sosial budaya pada dasarnya merupakan upaya untuk 

menentukan apa kira-kira akibat yang akan muncul dalam masyarakat 

seandainya dalam masyarakat tersebut atau di lokasi tempat mereka tinggal 

muncul kegiatan baru atau terjadi perubahan fisik tertentu. Prakiraan ini 

dipandang penting karena ini terkait erat dengan keuntungan dan kerugian 

yang akan dipetik jika kegiatan baru tersebut dibiarkan, atau lingkungan yang 

ada di situ diubah. Dengan melakukan analisis ini dampak ini akan dapat 

diketahui lebih dulu, apakah kegiatan yang tela direncanakan akan diteruskan 

atau tidak.  

Dampak pariwisata sebagai suatu aktivitas tidak hanya dapat dilihat 

pada aspek pembangunan fisiknya saja. Pariwisata, yang komponen 

wisatawannya merupakan komponen pokok, juga mempunyai pengaruh 

terhadap aspek social budaya dari objek wisata yang dikunjungi, yaitu 

terhadap kehidupan penduduk sekitarnya. Dalam buku yang berjudul 

Pengetahuan Kepariwisataan (Marpaung 2002 : 71), adanya pengaruh 

terhadap kebudayaan adalah ketika kebudayaan yang kuat datang ke 

kebudayaan yang lemah, lalu yang lemah ini terpengaruh dengan kebudayaan 

yang kuat. Artinya pariwisata banyak melibatkan turis yang kebudayaannya 

kuat, dan seringkali masyarakat mengikuti gaya mereka karena terlihat lebih 

bebas. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Murphy (1985 : 5 

dalam Sukarsa 1999 : 10) bahwa suatu perjalanan akan membawa dampak 
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yang berbeda. Wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu destinasi 

pariwisata ada kemungkinan wisatawan tersebut akan membawa dampak baik 

untuk dirinya maupun masyarakat yang dikunjunginya.  


