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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut Epi Syahadat (2006) yang meneliti tentang “Analisis 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman 

Nasional Gede Pangrango” yang bertujuan untuk menganalisis faktor – 

faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan di Taman Nasional Gede 

Pangrango. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah 

pengunjung / wisatawan. Sementara pelayanan, sarana prasarana, obyek dan 

daya tarik wisata alam, dan keamanan merupakan variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, 

faktor obyek dan daya tarik wisata alam, faktor keamanan secara bersama – 

sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengunjung. Akan 

tetapi tidak secara nyata (tidak signifikan) di Taman Nasional Gede 

Pangrango. Akan tetapi secara parsial, dari keempat faktor tersebut faktor 

keamanan yang memiliki pengaruh yang signifikan dan dominan terhadap 

jumlah pengunjung di Taman Nasional Gede Pangrango. 

Menurut Arif dan Sustri (2015) yang meneliti tentang “Analisis 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengunjung ke Obyek 

Ekowisata Pantai Siuri, Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten 

Poso” yang bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang 

mempengaruhi jumlah kunjungan ke Obyek Ekowisata Pantai Siuri, Desa 
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Toinasa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan. Sementara pendapatan 

pengunjung, fasilitas, dan promosi merupakan variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pendapatan pengunjung, fasilitas, dan promosi 

berhubungan secara signifikan terhadap jumlah pengunjung. 

Menurut Henny Kustini (2015) yang meneliti tentang “Analisis 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Wisatawan di Obyek Wisata 

Ndayu Park di kabupaten Sragen” yang bertujuan untuk menganalisis faktor 

– faktor yang mempengaruhi jumlah wisatawan di obyek wisata ndayu park 

di Kabupaten Sragen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah 

wisatawan. Sementara atraksi (X1), Amenities (X2), Aksebilitas (X3), dan 

Ancilarry Service (X4) adalah variabel independen. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, selanjutnya data diolah dengan 

menggunakan presentase. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor 

– faktor yang mempengaruhi jumlah wisatawan di obyek wisata Ndayu Park 

Kabupaten Sragen adalah Atraksi, Amenites, Aksebilitas, dan Ancilerry 

Service (Pelayanan Tambahan). Keempat hal tersebut sangat mempengaruhi 

jumlah wisatwan. 

B. Landasan Teori 

1. Definisi Pariwisata 

Menurut Sihite (2000) dalam Irmayani (2006), istilah pariwisata 

berasal dari bahasa sansekerta yang secara etimologi bahasa berasal dari 
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dua suku kata wisata. Pari berarti banyak atau berkali – kali, berputar – 

putar atau lengkap, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. 

Berdasarkan uraian tersebut pariwisata diartikan sebagai suatu 

perjalanan yang dilakukan berkali – berkali. Dalam hal ini secara 

lengkap diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk 

sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain 

meninggalkan tempatnya semula dengan suatu perencanaan dan dengan 

maksud bukan untuk berusaha mencari nafkah di tempat yang 

dikunjungi, tetapi semata – mata untuk menikmati kegiatan rekreasi 

guna memanfaatkan waktu luang untuk refreshing atau untuk memenuhi 

keinginan yang beraneka ragam. 

Unsur utama dari Kepariwisataan adalah tourist (wisatawan). 

Tourist berasal dari kata tour yang menurut kakmus Webster 

Internasional mengandung arti suatu perjalanan melingkar yang 

biasanya dilakukan untuk bisnis, bersenang – senang, maupun 

pendidikan dan selama perjalanan tersebut akan dikunjungi beberapa 

tempat untuk melakukan perjalanan tersebut biasanya terlebih dahulu 

telah dibuat rencana perjalanan. 

Pariwiwsata menjadi faktor penting dalam pembangunan 

perekonomian, dan kegiatannya dapat mendorong beberapa sektor 

ekonomi nasional, misalnya: 
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a. Meningkatkan urbanisasi, karena pertumbuhan pembangunan 

terus meningkat dan dan pembaharuan fasilitas wisata prasarana 

dan suprasarana pariwisata. 

b. Menggugah industri – industri baru yang berkaitan dengan jasa 

– jasa pariwisata lainnya, seperti Hotel, Restaurant, Pusat Oleh 

– oleh dll. 

c. Memperluas pasar akan barang – barang lokal. 

d. Menunjang pendapatan Negara dengan valuta asing sehingga 

mengurangi defisit di dalam neraca pembayaran dan dengan 

demikian memajukan perekonomian nasional. 

e. Memberi dampak positif pada tenaga kerja di Negara itu, karena 

pariwisata memperluas lapangan kerja baru. 

f. Membantu pembangunan daerah-daerah terpencil dalam suatu 

Negara jika daerah itu memilki daya tarik pariwisata. 

Jenis – jenis pariwisata menurut J.Spillane (1993) dalam Surya 

Sandi Levinanda (2015) berdasarkan motif dan tujuan dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara 

segar, memenuhi kehendak ingin tahunya, mengendorkan 

ketegangan syaraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati 
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keindahan alam, mengetahui hikayat rakyat setempat, dan 

mendapatkan ketenangan. 

2. Pariwisata Untuk Rekreasi 

Pariwisata ini dilakukan untuk pemanfaatan hari-hari libur 

untuk beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan 

rohaninya, dan menyegarkan diri dari keletihan dan 

kelelahannya. Dapat dilakukan pada tempat yang menjamin 

tujuan-tujuan rekreasi yang menawarkan kenikmatan yang 

diperlukan seperti tepi pantai, pegunungan, pusat-pusat 

peristirahatan dan pusat-pusat kesehatan. 

3. Pariwisata Untuk Kebudayaan 

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi,seperti 

keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, 

mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup 

masyrakat yang berbeda-beda, mengunjungi monumen 

bersejarah, peninggalan masa lalu, pusat-pusat kesenian dan 

keagamaan, festival seni musik, teater, tarian rakyat dan 

lainnya. 

4. Pariwisata Untuk Urusan Dagang 

Menurut para ahli teori, perjalanan pariwisata ini adalah 

bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya 

dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada 

seseorang untuk memilih tujuan maupun waktu perjalanan. 
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2. Pengertian Wisatawan 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah : 

“Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. 

Istilah wisatawan berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari 

kata wisata yang berarti perjalanan dan wan untuk menyatakan orang 

dengan profesinya, keahliannya, keadaannya, jabatannya atau 

kedudukan seseorang. Secara sederhana, wisatawan berarti orang yang 

melakukan perjalanan. Secara lengkap World Tourism Organization 

(WTO) dan Internasional Union of Office Travel Organization 

menjelaskan bahwa wisatwan adalah setiap orang yang mengunjungi 

suatu negara di luar tempat tinggalnya didorong oleh satu atau beberapa 

keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan ditempat yang 

dikunjungi yang tinggal paling sedikit 24 jam. 

Jadi, pengertian wisata megandung empat unsur, yaitu kegiatan 

perjalanan; dilakukan secara sukarela; bersifat sementara; perjalanan itu 

seleruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya 

tarik wisata. 
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3. Obyek Wisata 

Obyek dan daya tarik wisata merupakan suatu bentukan dan fasilitas 

yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau 

pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu. Daya 

tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya 

potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai 

adanya suatu jenis perkembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata 

merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik disuatu 

daerah maupun di tempat tertentu, maka kepariwisataan akan sulit untuk 

berkembang. 

Obyek dan daya tarik wisata menurut Direktoral Jenderal 

Pemerintah dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Obyek Wisata Alam 

Obyek wisata alam merupaka sumber daya alam yang berpotensi 

serta memiliki daya tarik bagi pengunjung, baik dalam keadaan 

alami maupun setelah ada usaha budi daya. Potensi obyek wisata 

alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu: 

1. Flora dan fauna. 

2. Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem pantai 

maupun ekosistem hutan bakau. 

3. Gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun, dan 

danau. 
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4. Budidaya sumber daya alam, misalnya, sawah, perkebunan, 

peternakan, usaha perikanan, dll. 

b. Obyek Wisata Sosial Budaya 

Obyek wisata sosial dan budaya dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, 

peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan dan kerajinan. 

c. Obyek Wisata Minat Khusus 

Obyek wisata minat khusus merupakan jenis obyek wisata 

yang baru dikembangka di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan 

pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Dengan 

demikian biasanya, para wisatawan harus memiliki keahlian khusus. 

Seperti: mendaki gunung, arung jeram, berburu, dll. 

4. Pengertian Hotel 

Hotel merupakan salah satu penunjang kegiatan pariwisata. Dalam 

proses perkembangannya usaha perhotelan telah mampu memberikan 

kontribusi dan peranan yang cukup baik bagi terciptanya pariwisata 

yang nyaman. Di daerah tujuan wisata, hotel yang berdiri basanya 

merupakan hotel resort atau tempat peristirahatan dan rekreasi yang 

ditujukan bagi para wisatawan. Hotel adalah suatu usaha yang 

menggunakan suatu bangunan yang disediakan secara khusus, dimana 

setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan 

menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran (BPS Kota Batu, 

2005) dalam Cori Akuino (2013). 
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Marpaung (2002) mendefinisikan hotel sebagai suatu kegiatan usaha 

yang dikelola dengan menyediakan jasa pelayanan, makanan dan 

minuman, serta kamar untuk tidur atau istirahat bagi pelaku perjalanan 

(wisatawan) denganmembayar secara pantas sesuai dengan fasilitas 

yang ditawarkan tanpa ada perjanjian khusus yang rumit. 

Menurut BPS Kota Batu (2011) secara umum mengkualifikasikan 

hotel menjadi dua, yaitu: hotel berbintang dan hotel non berbintang. Ciri 

khusus dari hotel berbintang yaitu memiliki restaurant sebagai salah satu 

fasilitas yang disediakan yang pengelolanya menjadi satu dibawah 

mananjemen hotel tersebut dan ditangani dengan lebih profesional oleh 

divisi khusus yang menangani restaurannya. 

Selain itu, ciri kusus lainnya adalah hotel tersebut telah memenuhi 

persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Dinas 

Pariwisata Daerah (Disparda). Persyaratannya sebagai berikut: 

a. Persyaratan secara fisik seperti lokasi hotel dan kondisi 

bangunan, 

b. Bentuk pelayanan yang diberikan, 

c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan 

karyawan, 

d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti 

lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik. 

e. Jumlah kamar yang tersedia. 
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Sedangkan untuk kualifikasi hotel non bintang belum memenuhi 

persyaratan sebagai hotel berbintang sebagai hotel berbintang seperti 

yang ditentukan oleh Disperda. Hotel non bintang mencakup hotel 

melati, losmen / penginapan, penginapan remaja, pondo wisata / home 

stay. 

a. Hotel Melati merupakan suatu usaha yang menggunakan suatu 

bangungan atau sebagian bangunan yang disediakan secara 

kusus, dimana setiap orang dapat menginap atau makan 

denganmemperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas 

lainnya dengan menggunakan pembayaran. 

b. Losmen / penginapan merupakan usaha penyediaan jasa 

pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara 

komersial dengan menggunakan sebagian maupun seluruh 

bangunan. 

c. Penginapan Remaja / Youth Hotel merupakan usaha jasa yang 

menyediakan penginapan untuk remaja sebagai akomodasi 

dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi 

maupun menambah pengalaman dalam perjalanan 

berpariwisata. 

d. Pondok Wisata / Home Stay merupakan usaha penyediaan 

pelayanan penginapan  bagi umum dengan pembayaran harian, 

yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan sebagian 

dari tempat tinggalnya. 
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5. Pengertian Restaurant 

Restaurant merupakan salah satu jenis usaha jasa boga atau pangan 

yang bertempat disebagian atau diseluruh bangunan permanen yang 

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 

penyimpanan, dan penjualan makanan dan minuman bagi masyarkat 

umum di tempat usahanya. Menurut Marpaung (2002) dalam Cori 

Akuino (2013) menjelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan konsumen 

atau masyarakat akan jasa boga restauran berkaitan dengan tiga hal 

pokok, yaitu: physical product (makanan dan minuman), phisichology 

product, yang mencakup sensual benefit (cuci mata, suasana nyaman), 

sense of side (kebersihan, kerapihan, dan kesopanan), sense of listening 

(musik), dan yang terakhir kebutuhan akan custumer service product 

(kecepatan, reservasi, dan kemudahan transaksi). 

Restaurant dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Restaurant/rumah makan atau warung makan adalah jenis usaha jasa 

pangan yang bertempat di sebagian atau seluruhbangunan tetap 

(tidak berpindah – pindah), yang menyajikan dan menjual makanan 

dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi maupun tidak 

dengan peralatan dan perlengkapan dalam proses pembuatan 

maupun penyimpanan dan belum mendapatkan izin dan surat 

keputuan dari instansi yang membinanya. 
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b. Kedai makanan dan minuman merupakan usaha perdagangan eceran 

yang menjual bermacam – macam makanan kecil dan minuman 

yang siap dikonsumsi di tempat tetap. 

c. Penjualan makanan dan minuman keliling/tempat yang tidak 

menetap merupakanusaha perdagangan eceran yang menjual 

berbagai macam makanan dan minuman siap dikonsumsi yang 

biasanya dijual melalui kios yang mudah di pindah – pindah / 

didorong sepanjang jalan seperti pedagang kaki lima. 

d. Jasa boga (catering) merupakan usaha penjualan makanan jadi / siap 

konsumsi yang berjalan melalui pesanan – pesanan untuk perayaan 

pesta, pernikahan, acara kantor, seminar / rapat, dll. Biasanya 

makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat tujuan sesuai alamat 

pemesandan pramusaji yang akan melayanamu –tamu atau tempat 

tujuan pemesan tersebut berlangsung. 

6. Teori Industri Parwisata 

Secara umum masyarakat melihat bahwa industri adalah identik 

dengan bangunan pabrik secara kontinuitas melakukan proses produksi 

dengan menggunakan mesin-mesin dan berbagai teknologi. Tetapi akan 

sangat jauh berbeda ketika mengenal industri pariwisata. G. A. 

Schmool memberi batasan tentang industri pariwisata sebagai “Tourist 

is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in 

size, location, function, type organization, range of serviceprovided and 

method used to market and sell them”. Industri pariwisata bukanlah 
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industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang 

terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk 

yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa 

yang dihasilkan, tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi tempat 

kedudukan, bentuk organisasi yang mengelola dan metode atau cara 

pemasarannya (Muhammad Tahwin, 2003). 

Menurut Spillane (1987) Badrudin (2001), ada lima unsur industri 

pariwisata yang sangat penting, yaitu: 

a. Attraction (daya tarik) 

Merupakan tempat daya tarik fisik yang permanen 

dengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di 

daerah tujuan wisata seperti kebun binatang, keraton, dan 

museum. Sedangkan event attractions adalah atraksi yang 

berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau 

dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau 

pertunjukanpertunjukan kesenian daerah. 

b. Facilities (fasilitas – fasilitas yang diperlukan) 

Fasilitas cenderung pada daya tarik di suatu lokasi karena 

fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di 

tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan 

minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. 

Selain itu ada kebutuhan akan Support Industries yaitu toko 
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souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan 

fasilitas rekreasi (untuk kegiatan). 

c. Infrastucture (infrastruktur) 

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan 

mudah jika belum ada infrastruktur yang mendasar. 

Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya 

dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal 

di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan 

wisatawan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu 

cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan 

pariwisata. 

d. Transportation (transportasi) 

Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau 

pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak 

dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik 

transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur 

utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala 

pariwisata. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis: 

a. H0 : β1 < 0 (Tidak ada pengaruh antara jumlah obyek wisata, jumlah 

restauran, dan jumah hotel di Kota Batu) 

b. H1 : β1 > 0 (Ada pengaruh antara jumlah obyek wisata, jumlah 

restauran, dan jumah hotel di Kota Batu) 

D. Perumusan Hipotesis 

  Berdasarkan rumusan masalah dari kajian empiris yang telah 

dilakukan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

diduga bahwa jumlah obyek wisata, jumlah restaurant, dan jumlah hotel 

dapat berpengaruh terhadap pendapatan bersih pengusaha wanita. 

Jumlah Obyek 
Wisata

Jumlah 
Pengunjung ke 
Obyek WisataJumlah 

Restaurant dan 
Hotel


