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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hastuti dkk. (2013) dalam penelitian tentang model pengembangan 

desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan 

di lereng merapi kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 

menggunakan metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Sedangkan 

data diambil dengan cara purposive sampling dengan 40 responden di 

masing-masing desa wisata. Teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desa wisata diklasifikasikan 

menjadi 3 yaitu, desa wisata Petingsari sebagai desa wisata alam, desa wisata 

Srowolan sebagai desa wisata budaya, desa wisata brayut sebagai desa wisata 

alam dan budaya. Rekomendasi yang diberikan untuk mengembangan ketiga 

desa tersebut adalah, pemerintah perlu membuat master plan sinergi, 

pertimbangkan konflik kepentingan yang akan muncul antar desa, perlu 

adanya perda tentang penyelenggarakan desa wisata dan bagi masyarakat 

diberikan pemahaman agar desa tetap terjaga kualitas lingkungannya setelah 

dijadikan desa wisata. 

Hamim Farhan & R. Nazriah (2013) dalam penelitiannya tentang 

pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal-budaya religi sebagai upaya 

pendukung peningkatan industri pariwisata daerah Gresik menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data 



7 
 

 
 

primer yaitu dengan cara memetakan dan inventarisasi potensi budaya lokal-

budaya religi. Hasil penelitiannya menunjukkan pemetaan pariwisata secara 

sosiologis terdapat 3 interaksi yaitu interaksi bisnis, interaksi politik dan 

interaksi kultural. Sedangkan konsep pengembangan yang dijadikan dasar 

harus berbasis masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata budaya. 

Selvia Maryam (2011) dalam penelitiannya tentang pengembangan 

objek wisata Kampoeng Djowo sekatul kabupaten Kendal menggunakan data 

primer yang diambil secara accidental sampling sejumlah 110 wisatawan 

(responden) untuk diwawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis SWOT yang menggunakan matriks EFAS, Matriks IFAS Matriks 

SWOT dan Matriks IE. Hasil penelitiannya adalah faktor eksternal dengan 

skor tertinggi yang mempengaruhi perkembangan objek wisata Sekatul 

adalah faktor peluang untuk melestarikan budaya, sedangkan ancamannya 

persamaan pariwisata antar objek wisata. Sedangkan faktor internal dengan 

skor tertinggi adalah faktor kekuatan yaitu pemandangan alam yang indah, 

sejuk dan asri dan kelemahannya adalah harga fasilitas dan makanan terlalu 

mahal. Sehingga strategi yang cocok adalah strategi penetrasi pasar dan 

strategi pengembangan produk. 

Izza Firdausi dkk. (2017) dalam penelitiannya tentang Lombok: halal 

tourism as a new Indonesia tourism strategy menggunakan study literature 

untuk mengumpulkan data yang bersumber dari electronic media, journal and 

Ministry of Tourism of the Republic Indonesia. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan Lombok sebagai salah satu dari 12 destinasi halal tourism 

berpotensi dijadikan branding di dunia internasional. Sehingga dapat 

meningkatkan jumlah wisatawan asing, terutama dari negara-negara yang 

berpenduduk muslim seperti Timur Tengah, Malaysia, Brunei Darussalam 

dan lain-lain. Strategi promosi yang digunakan Lombok adalah dengan 

branding melalui social media dan website resmi pariwisata. 

Adil Siswanto & Moeljadi (2015) dalam penelitiannya tentang eco-

tourism development strategy Baluran National Park in the Regency of 

Situbondo, East Java, Indonesia menggunakan metode quessionnaire, 

interview and observation dengan jumlah responden sebanyak 25 orang. 

Hasil penelitiannya menunjukkan strategi yang tepat adalah dengan eco-

tourism product development strategy, development of basic infrastructure 

and facilities and tourist market penetration and promotion. 

Perbedaan penelitiaan ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak 

pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti tempat wisata tertentu 

sedangkan penelitian ini menganalisis secara keseluruhan yaitu provinsi NTB 

yang terdiri dari banyak tempat wisata yang disimpulkan secara umum. 

B. Landasan Teori 

1. Konsep Pariwisata dan Destinasi Pariwisata 

Kegiatan wisata merupakan aktivitas melakukan perjalanan dalam 

waktu yang singkat untuk tujuan hiburan atau rekreasi, sedangkan pariwisata 

adalah rangkaian pelayanan yang ada dalam kegiatan berwisata. 
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Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian dari destinasi 

pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih 

daerah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 

umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya kepariwisataan. 

Sementara itu menurut Kusudianto (1996) dalam Dewa Putu Oka 

Prasiasa, destinasi pariwisata dapat diklasifikasikan berdasarakan ciri-cirinya, 

sebagai berikut: 

a. Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai dan hutan. 

b. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, 

teater dan masyarakat lokal. 

c. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan. 

d. Event, seperti festival Bau Nyale Lombok. 

e. Aktivitas spesifik, seperti Wisata Belanja di Hong Kong. 

f. Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis, dan 

keterpencilan. 

2. Jenis-Jenis Pariwisata 

Ada berbagai jenis pariwisata yang dibagi berdasarkan motif atau tujuan 

seseorang berwisata. Menurut Spillane (1987) dalam Selvia Maryam, jenis-

jenis pariwisata sebagai berikut: 
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a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapat 

ketenangan dan kedamaian di luar kota dengan cara melihat sesuatu 

yang baru dan menikmati keindahan alam. 

b. Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh seseorang yang ingin 

memanfaatkan hari liburnya untuk beristirahat, memulihkan kembali 

kesegaran jasmani dan rohaninya, agar bebas dari keletihan dan 

kelelahan. 

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh seseorang yang ingin 

mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup daerah lain. 

Biasanya dibarengi dengan mengunjungi monumen bersejarah, 

peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat keagamaan atau ikut 

serta dalam festival dan event rakyat. 

d. Pariwisata untuk Olahraga (Sports Tourism)  

 Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori: 

1) Big Sports Event, pariwisata yang dilakukan karena adanya 

peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, 

World Cup, dan lain-lain. 

2) Sporting Tourism of the Practitioner, yaitu pariwisata 

olahraga bagimereka yang ingin berlatih dan mempraktekan 
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sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan 

lain-lain. 

3) Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism) 

Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau 

perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau 

jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik 

pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan. 

4) Pariwisata untuk Berkonvensi (Convention Tourism) 

Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta 

yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara 

penyelenggara. 

3. Konsep Wisatawan 

Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

disebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Ada 

beberapa perbedaan definisi terkait wisatawan. Orang yang berkunjung 

ke suatu negara (visitor) belum tentu adalah wisatawan (tourist), sebab 

pengunjung biasanya bertujuan untuk urusan negara sedangkan 

wisatawan umumnya untuk tujuan rekreasi dan hiburan. 

Dari uraian diatas, wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Wisatawan (tourist) yaitu pengunjung yang tinggal selama 

minimal 24 jam di suatu negara. 
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b. Pelancong (exursionist) yaitu pengunjung yang tinggal kurang 

dari 24 jam di suatu negara. 

Menurut Inskeep (1991) dalam Isman Hanafi, mengidentifikasikan 

karakteristik wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata dimana 

pengaruh tingkat kunjungan wisata adalah asal negara wisatawan, 

tujuan berwisata, lama tinggal, umur, jenis kelamin dan jumlah 

keluarga yang ikut, pekerjaan dan tingkat penghasilan, jumlah 

kunjungan, individu atau kelompok, jumlah uang yang dihabiskan 

selama kunjungan serta perilaku dari kepuasan wisatawan itu sendiri. 

4. Pengertian Kearifan Lokal 

Kearifan lokal (local wisdom) menurut KBBI adalah kematangan 

masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, 

perilaku dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam 

mengembangkan potensi dan sumber lokal (material dan non material) 

yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan 

ke arah yang lebih baik atau positif. 

Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh 

anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). 

Adapun ciri-ciri kearifan lokal adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kemampuan mengendalikan 

b. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar 

c. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar 
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d. Memiliki kemampuan memberi arah perkembangan budaya 

e. Memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar 

dan budaya asli 

Kearifan lokal juga memiliki 2 bentuk yaitu: 

a. Kearifan lokal yang berwujud nyata (tangible) 

Kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi: 

1) Tekstual, beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, 

tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk 

catatan tertulis. Contohnya seperti kitab Primbon. 

2) Bangunan/arsitektural 

3) Benda cagar budaya/tradisional misalnya keris dan lain 

sebagainya. 

b. Kearifan lokal yang tidak berwujud (intangible) 

Kearifan lokal yang tidak berwujud, misalnya petuah yang 

disampaikan secara verbal atau nyanyian yang mengandung nilai ajaran 

tradisional dan nilai sosial. 

5. Pengertian Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. 

Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan 

manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang 

besar. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi 

serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang 

dihadapi perusahaan (Fred R. David, 2006). 
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Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: 

a. Strategi Integrasi Vertikal 

Strategi integrasi vertikal memungkinkan sebuah perusahaan untuk 

mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan/atau pesaing. 

1) Integrasi ke Depan 

Strategi ini menghendaki agar mempunyai kemampuan yang besar 

terhadap para distributor atau pengecer. 

2)  Integrasi ke Belakang 

Strategi ini merupakan strategi terhadap pengawasan bahan baku. 

3)  Integrasi Horizontal 

Strategi ini mengacu pada strategi yang mencari kepemilikan atau 

meningkatkan control atas pesaing perusahaan. 

b. Strategi Intensif 

Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk 

meningkatkan posisi persaingan yang ada. 

1) Penetrasi Pasar 

Strategi ini berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk/jasa 

saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar 

mencakup meningkatkan jumlah tenaga penjual,meningkatkan 

jumlah belanja iklan, menawarkan promosi penjualan yang 

ekstensif, atau meningkatkan usaha publisitas. 
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2) Pengembangan Pasar 

Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa 

yang ada sekarang di daerah yang secara geografis merupakan 

daerah yang baru. 

3) Pengembangan Produk 

Strategi ini bertujuan untuk mencari peningkatan penjualan 

dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. 

c. Strategi Diversifikasi 

Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. 

1) Diversifikasi Konsentrik 

Strategi ini bertujuan untuk menambah produk atau jasa 

baru,tetapi masih saling berhubungan. 

2) Diversifikasi Horizontal 

Strategi ini bertujuan untuk menambah produk atau jasa baru, 

yang tidak saling berkaitan untuk ditawarkan pada para 

konsumen yang ada sekarang. 

3) Diversifikasi Konglomerat 

Strategi ini bertujuan untuk menambahkan produk atau jasa 

baru yang tidak berkaitan. 

6. Teori Kebijakan 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam 

pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau 
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maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran (Marbun, 2007). 

Sedangkan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat 

bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang 

dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). 

 Konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu: 

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah 

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang 

memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya. 

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. 

Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit 

yang bekembang di masyarakat. 

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 

tertentu demi kepentingan orang banyak. 

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang 

aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap 

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan 

sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah 

dirumuskan dalam kebijakan publik dibuat oleh sebuah instansi 

pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. 
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7. Kerangka Kebijakan Publik 

Soebarsono (2005) menuliskan bahwa kebijakan publik memiliki 

kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. 

Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara 

lain sebagai berikut: 

a. Tujuan yang akan dicapai. 

Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila 

tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit 

mencapaikinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan 

semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya. 

b. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan 

kebijakan.Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai 

akan jauh lebih sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya 

mengejar satu nilai. 

c.  Sumber daya yang mendukung kebijakan. 

d. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.  

e. Lingkungan politik, sosial dan ekonimi di sekitarnya. 

f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 

akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang 

digunakan dapat bersifat top-down approach atau bottom-up 

approach, otoritas atau demokratis. 
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Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata berbasis Kearifan 

Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Sasaran Penelitian : Wisatawan dan Penduduk Lokal 

Analisis SWOT 

Perumusan Strategi 

Kebijakan (Policy) 

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakansebagai sistematika alur pemikiran penelitian 

yang dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel 

penelitian.Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

pengembangan destinasi pariwisata di NTB. 

Kerangka pikir di bawah ini menjelaskan langkah-langkah penentuan 

strategi pengembangan destinasi pariwisata di NTB. Hal pertama yang harus 

ditentukan adalah sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini adalah wisatawan 

yang pernah berkunjung ke NTB dan penduduk lokal. Setelah mendapatkan 

data dengan menyebarkan kuesioner, maka akan diolah menggunakan analisis 

SWOT. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan SWOT akan 

menampilkan beberapa alternatif strategi. Selanjutnya peneliti akan 

merumuskan strategi dan menentukan hasil. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 


