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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

a. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka yang dimaksud salah satunya adalah kajian terhadap hasil 

penelitian yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Maka peneliti akan 

mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti 

lain diantaranya ada tiga penelitian terdahulu tentang strategi pengembangan 

wisata alam taman nasional gunung gede pangrango cibodas-cianjur jawa barat, 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Studi Deskriptif 

Kualitatif tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di 

Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo), dan Strategi 

pengembangan taman wisata alam gunung tampomas sebagai kawasan ekowisata 

di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut: 

Penelitian yangan dilakukan oleh Caerul Ramadani dalam strategi 

pengembangan wisata alam taman nasional gunung gede Pangrango Cibodas-

Cianjur Jawa Barat tahun 2008. Dalam penelitian ini, Caerul meneliti masalah 

strategi pengembangan wisata alam di daerah Jawa Barat dimana dalam penelitian 

ini Caerul menjelaskan strategi pengembangan wisata alam taman nasional 

gunung gede pangrango menggunakan matriks SWOT. Dalam penelitian Caerul 

tentang strategi pengembangan wisata alam memiliki beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang saya ambil dimana yang membedakan yaitu Caerul Ramadani 

menggunakan metode yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitaif, analisis 

kualitatif digunakan untuk mengembangkan alternatif strategi dalam 
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pengembangan wisata alam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dalam 

menentukan suatu alternative strategi, perlu adanya perumusan strategi yang 

dilakukan melalui tiga tahap : pada tahap pertama, menggunakan analisis matriks 

Eksternal Facktor Evaluation (EFE) dan Internal Factor Evaluation (IFE). Tahap 

kedua, dengan menggunakan matriks I-E (Internal-Eksternal) dan strength, 

weakness, opportunities, threats (SWOT). Dan tahap ketiga, menentukan prioritas 

strategi dengan menggunakan matriks Quantitave Strategi Planning Matrix 

(QSPM).Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

Deskriptif kualitatif. 

Penelitian yangan dilakukan oleh Murniati tentang Partisipasi Masyarakat 

dalam Penegmbangan Desa Wisata (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun  Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Dalam penelitian ini, Murniati meneliti 

masalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andre Taufik Darmawan tentang Strategi 

pengembangan taman wisata alam gunung tampomas sebagai kawasan ekowisata 

di Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini, Andre Taufik Darmawan meneliti 

masalah strategi pengembangan taman wisata alam gunung tampomas yang 

memiliki potensi yang besar bila dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. 

Berikut ini daftar tabel penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti terkait 

dengan judul penelitian yang digunakan yaitu tentang strategi pengembangan 

taman wisata alam sebagai destinasi wisata. 
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Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Relevansi 

1 Caerul 

Ramdani 

Strategi 

Pengembangan 

Wisata Alam 

Taman 

Nasional 

Gunung Gede 

Pangrango 

Cibodas-

Cianjur Jawa 

Barat 

Tahun 2008 

Hasil Penelitian Chaerul 

Ramdani adalah: 

pengembangan taman 

nasional gunung gede 

pangrango, dengan 

menggunakan matriks 

SWOT. Kekuatan dalam 

memafaatkan peluang (SO) 

yaitu mengembangkan 

potensi yang dimiliki 

perusaahan dan tetap 

mempertahankan konsep 

wisata yang sudah ada, 

mengoptimalkan system 

informasi baik dalam 

operasional maupun 

promosi. Strategi 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

(ST) yaitu meningkatkan 

pelayanan baik dari segi 

keamanan dan kenyamanan 

demi tercapainya tingkat 

kepuasan 

konsumen..strategiyang 

memperkecil kelemahan 

dengan yang memanfaatkan 

peluang yang ada (WO) 

adalah memperbaiki sitem 

manajemen agar sesuai 

dengan pola kerja dan 

kebutuhan perusahaan. 

Strategi untuk 

meminimalkan kelemahan 

dan mengantisipasi 

ancaman (WT) adalah 

melakukan perawatan dan 

perbaikan infrastruktur demi 

tercapainya kepuasan dalam 

pelayanan, menjalain 

kerjasama dengan lembaga 

non formal dalam hal 

pembinaaan dan pelstarian. 

 

 

Relevansi 

penelitian saya 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

oleh Caerul 

Ramdani, dalam 

skripsinya yang 

berjudul Strategi 

Pengembangan 

Wisata Alam 

Taman Nasional 

Gunung Gede 

Pangrango 

Cibodas-Cianjur 

Jawa Barat 

Tahun 2008 yaitu 

sama dalam 

membahas 

strategi 

pengembangan 

wisata alam, 

sedangkan 

perbedaannya 

adalah penelitian 

Caerul Ramdani 

diilakukan di 

Taman Wisata 

Alam Gunung 

Gede Pangrango 

Cibodas –Cianjur 

Jawa Barat dan 

penelitian yang 

dilakukan penulis 

dilakukan di 

Taman Wisata 

Alam 17 Pulau di 

Kabupaten Ngada 

NTT. 
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2 Murniati Partisipasi 

masyarakat  

dalam 

pengembangan 

desa wisata 

(Studi 

Deskriptif 

Kualitatif 

tentang 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Pengembangan 

Desa Wisata di 

Desa Wirun  

Kecamatan 

Mojolaban 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

Tahun 2008 

Hasil penelitian Muniarti 

adalah setelah dilakukan 

analisis teori partisipasi dari 

Roothman, telah dilakukan 

ketiga tahapan partisipasi 

yakni pembangunan 

lokalitas, perencanaan sosial 

serta aksi  sosial.  Walau  

dari  ketiga  tahap  tersebut  

telah  dilaksanakan  mulai  

dari sosialisasi,  promosi,  

pembentukan  Kelompok  

Sadar  Wisata,  kerjasama  

dengan hotel-hotel yang ada 

di Solo, namun di masa 

tertentu hasil yang 

diinginkan tidak dapat  

tercapai.  Dalam  hal  ini  

yang  dimaksud  adalah  

kemajuan  pada 

pengembangan desa wisata 

Wirun. Karena pengaruh 

krisis ekonomidan keadaan 

politik  di  indonesia,  

proses  pengembangan  

dapat  dikatakan  mandeg  

dan cenderung  mengalami  

penurunan  yang  sangat  

signifikan. Dan  hal  

tersebut menjadikan  daerah  

tersebut  semakin  jarang  

dikunjungi  wisatawan,  dan  

secara langsung dapat 

menurunkan pendapatan 

masyarakat Wirun, sehingga 

masyarakat lebih  memilih  

pekerjaan  lain  daripada  

pekerjaan  lamanya  dalam  

program pengembangan 

desa wisata. 

Relevansi 

penelitian saya 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

Murniati dalam 

skripsinya yang 

berjudul 

Partisipasi 

masyarakat  

dalam 

pengembangan 

desa wisata 

(Studi Deskriptif 

Kualitatif tentang 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Pengembangan 

Desa Wisata di 

Desa Wirun  

Kecamatan 

Mojolaban 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

Tahun 2008 yaitu 

sama-sama 

meneliti tentang 

pengembangan 

pariwisata. 

Perbedaaan 

penulis dengan 

skripsi yang 

ditulis oleh 

Murniati adalah 

tentang 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

desa wisata 

sedang penelitian 

yang dilakukan 

oleh penulis 

adalah strategi 

pengembangan 

taman wisata 

alam 17 Pulau di 

kabupaten Ngada 
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yang dilakukan 

oleh pemerintah 

setempat. 

3 Andre 

Taufiq 

Darmawan 

Strategi 

pengembangan 

taman wisata 

alam gunung 

tampomas 

sebagai 

kawasan 

ekowisata di 

Kabupaten 

Sumedang 

Tahun 2013 

Hasil penelitian Andre 

Taufiq Darmawan 

menunjukan bahwa taman 

wisata alam gunung 

tampomas memiliki potensi 

yang besar apabila 

dikembangkan menjadi 

kawasan ekowisata. Adapun 

strategi yang diterapkan 

adalah strategi progresif 

atau strategi S-O, seperti 

membuat program 

ekowisata yang menarik, 

menawarkan daya tarik 

wisata dengan membuat 

produk wisata, serta 

memanfaatkandukungan 

yang besar dari masyarakat 

lokal.     

Relevansi dari 

pnelitian saya 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

Andre Taufik 

Darmawan dalam 

skripsinya yang 

berjudul Strategi 

pengembangan 

taman wisata 

alam gunung 

tampomas 

sebagai kawasan 

ekowisata di 

Kabupaten 

Sumedang 

Tahun 2013 yaitu 

sama-sama 

membahas 

tentang strategi 

pengembangan 

wisata alam. 

Dalam penelitian 

ini memiliki 

perbedaan 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

oleh Andre 

Taufik 

Darmawan, 

perbedaan 

tersebut adalah 

Andre meniliti 

tentang Strategi 

pengembangan 

taman wisata 

alam gunung 

tampomas 

sebagai kawasan 

ekowisata di 

Kabupaten 

Sumedang 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 
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penulis adalah 

Strategi 

pengmebnagn 

taman wisata 

alam 7 pulau 

sebagai dessinasi 

wisata di 

kabupaten Ngada 

NTT. 

 

b. Strategi Pengembangan 

Strategi pengembangan Myra dan Ina mengatakan bahwa alasan suatu daerah 

mengembangkan sektor pariwisatanya adalah sebagai berikut.Pengembangan 

pariwisata merupakan suatu tindakan yang menentukan dalam semua program 

pengembangan wilayah dan masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa cara 

untuk menarik investor dan pebisnis kedalam suatu daerah, yaitu pengembangan 

pertanian, sektor primer lain, industri dan pariwisata. Diantara semua itu, 

pengembangan pariwisata merupakan yang paling cepat dengan metode yang 

paling mudah.Namun, potensi yang ada tersebut dewasa ini belum menjadi 

keunggulan yang kompetitif bagi daearah tersebut.Keunggulan objek wisata itu 

belum dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian daerah.Oleh karena 

itu, agar wisata bahari dan agro wisata benar-benar menjadi salah satu penopang 

perekonomian negara secara berkelanjutan, harus dibangun dengan strategi yang 

terencana dan bervisi jangka panjang.
1
 

Ada beberapa langkah pokok dalam melakukan strategi pengembangan 

pariwisata yaitu:   

a. Dalam jangka pendek dititik beratkan pada optimasi. 

b. Dalam jangka menengah dititik beratkan pada konsolidasi. 

                                                           
1
 (http://madebayu.blogspot.com/2012/02/pengertian-strategi-pengembangan.html?m=1diakses 

pada tgl 15 Februari pkl 17.37 

http://madebayu.blogspot.com/2012/02/pengertian-strategi-pengembangan.html?m=1diakses
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c. Dalam jangka panjang dititik beratkan pada pengembangan dan 

penyebaran. 

Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya 

menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan 

dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan 

melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan tarafperkembangan ekonomi dan 

suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan 

akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata.. 

Suatu  objek  pariwisata  perlu  pengembangan  yang  mengarah  pada  

optimalisasidari objek wisata tersebut Yoeti (1999: 33)
2
 menjelaskan alasan suatu 

objek wisata perlu pengembangan, yaitu: 

a. Alasan  pengembangan  pariwisata  pada  suatu  objek  pariwisata baik  

lokal, regional, atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat 

kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah atau negara tersebut. 

b. Alasan  kedua  pengembangan  pariwisata  itu  lebih  banyak  bersifat  

non ekonomis.  Wisatawan  yang  datang  berkunjung pada  suatu  daerah  

tujuan wisata  salah  satu  motivasinya  adalah  untuk  menyaksikan  dan  

melihat keindahan  alam  dan  termasuk  di  alamnya  cagar  alam,  kebun  

raya,  tempat bersejarah dan candi-candi, bangunan-bangunan kuno, 

perkebunan dan sawah ladang. 

c. Alasan  ketiga  mengapa  bidang  pariwisata  perlu  dikembangkan  ialah  

untuk menghilangkan  kepicikan  berfikir,  mengurangi  salah  

pengertian,  dapat mengetahui  tingkah  laku  orang  lain  yang  sedang  

                                                           
2
 Yoety, Oka A, 2006. Pengentar Ilmu Pariwisata Edisi revisi. Angkasa, Bandung 
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berkunjung,  terutama  bagi masyarakat  dimana  proyek  kepariwisataan  

itu  dibangun.  Pertukaran  pikiran dan  budaya  interaksi  antara  

wisatawan  yang  datang  dengan  penduduk setempat akan membuka 

mata penduduk sekitarnya dalam banyak hal. 

Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan 

keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya 

pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan 

tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas 

infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. 

Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti 

;aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya 

pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalkan permasalahan (Mill, 2000: 168). Pengembangan pariwisata secara 

mendasar memperhatikan beberapa konsep seperti
3
 : 

1) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, 

2) Pembangunan Wilayah Terpadu dan Pengembangan Produk Wisata, 

3) Pembangunan Ekonomi Pariwisata, serta  

4)  Pengembangan Lingkungan 

 

 

 

 

                                                           
3
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-195-1729198672-bab%20ii.pdf diaksespada tgl 

15 Feb 2016 pkl 15.07 WIB 

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-195-1729198672-bab%20ii.pdf
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c. Jenis wisata 

Beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain
4
: 

1) Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar 

keinginan  untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 

mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari 

keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, 

kebudayaan dan seni mereka. 

2) Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan 

untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia 

tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan 

rohani. 

3) Wisata Olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara. 

4) Wisata Komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi 

pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran 

industri, pameran dagang dan sebagainya. 

5) Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang=orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindsutrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan 

atau penelitian. 

6) Wisata Maritim atau Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan 

olahraga air, seperti danau pantai atau laut. 

                                                           
4
 http:// wisataunik.com/info-wisata/jenis-jenis-tempat-wisatadiakses pada tgl 07 Agustus 2016 pkl 

21.45 WIB 
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7) Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya banyak 

diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan 

usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar 

alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang 

kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. 

8) Wisata Bulan Madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 

pasangan-pasangan merpati, pengantin baru, yang sedang berbulan madu 

dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan 

perjalanan. 

d. Wisata Alam 

Wisata alam adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih 

belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk 

mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan 

satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari 

masa lampau maupun masa kini
5
.  Wisata alam bisa juga dikatakan sebagai 

kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara 

sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan 

alam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sedangkan 

pengusahaan wisata alam didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk 

menyelenggarakan usaha sarana pariwisata dizona pemanfaatan taman nasional, 

taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaannya. 

                                                           
5
http://marno.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/ANALISIS-POTENSI-WISATA-ALAM-BAHARI.pdf 

 Diakses pada tgl 15 februari 2016 pkl 15.40WIB 

http://marno.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/ANALISIS-POTENSI-WISATA-ALAM-BAHARI.pdf
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Menurut Douglass (1982) dalam Nuryani (2000:5), kegiatan wisata alam yang 

dapat dilakukan adalah:
6
 

a. Berenang (Swimming) 

Kegiatan wisata ini dapat dilakukan di perairan alam seperti danau dan 

pantai serta dapat juga dilakukan di perairan buatan seperti waduk dan 

kolam renang, yang dibuat sebagai tempat wisata. 

b. Jalan-jalan sambil melihat objek wisata (sightseeing) 

Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kendaraan 

atau berjalan kaki.Objek yang dilihat sangat bervariasi sehingga setelah 

melakukan aktifitas ini, dapat membandingkan semua objek yang dilihat. 

c. Penjajahan yang masih alami (tracking) 

Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan oleh kelompok 

wisawan tertentu dan biasanya mempunyai tujuan ganda, yaitu berekreasi 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

d. Berkemah (camping) 

Berkemah merupakan kegioatan dialam terbuka dengan mempergunakan 

tenda dan sejenisnya untuk tempat menginap. 

e. Hiking 

Kegiatan ini hampir sama dengan penjelajahan, tetapi tujuan yang hendak 

dicapai telah ditentukan terlebih dahulu. 

 Pada umumnya factor-faktor yang mempengaruhi kepariwisataan alam 

adalah : 

a. Penduduk 

Factor penduduk ini terdiri dari atas struktur wisatawan (umur, mata 

pencaharian, dan penddikian) serta jumlah yang bertempat tinggal kota 

dan pedesaan. 

b. Dana 

Factor dana ini berhubungan dengan besarnya pendapatan penduduk serta 

kemampuannya untuk menabung. 

c. Waktu 

Factor waktu berkaitan dengan pekerjaan dan mobilitas, jenis pekerjaan 

yang berbeda akan mempeunyai kesempatan yang berbeda pula. 

d. Komunikasi 

                                                           
6
 Widagti, Nuryani. Pengembangangan Wisata alam di Taman Wisata Plawangan Turgo. 

[Skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan. Fakultas Kehutanan. (Bogor, IPB, 2003) 

 Diakses pada tgl 15 februari 2016 pkl 14.15WIB 



33 
 

Factor ini sangat erat kaitannya dengan media masa (Koran, majalah, 

leaflet, nooklet dan media intrnet) yang akan memberikan pengaruh 

langsung. 

e. Pasar 

Factor pasar terdiri dari dua aspek, yaitu ketersediaan objek wisata dan 

tingakat aksesbilitas.Pasar merupakan salah satu daya tarik tersendiri, bila 

pasar tersbut menyedikan keunikan produk yang ditawarkan sesuai denga 

karakteristik wilayah wisata dan kebutuhan dari ragamnya permintaan 

konsumen. 

 

d. Pengembangan Taman Wisata Alam 

 Berdasarkan pengertian pengembangan dan wisata alam diatas, 

pengembangan taman wisata alam dapat diartikan usaha atau cara untuk  membuat  

jadi  lebih  baik  segala  sesuatu  yang  dapat   dinikmati  oleh  manusia  sehingga  

semakin  menimbulkan perasaan senang  dengan  demikian  akan  menarik  

wisatawan  untuk  berkunjung. Gamal  Suwantoro  menulis  mengenai  pola  

kebijakan pengembangan obyek wisata yang meliputi : 

1) Prioritas pengembangan obyek 

2) Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan  

3) Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata  

 Dalam pengembangan taman wisata ini, perlu diperhatikan tentang  prasarana  

pariwisata,  sarana  wisata,  infrastruktur  pariwisata dan masyarakat sekitar taman 

wisata alam tersebut. Pengembangan wisata alam adalah memanfaatkan potensi 

ekonomi sumber daya alam yang ada di dalam kawasan wisata alam untuk 

kepariwisataan, tanpa meninggalkan prinsip pelestarian sumberdaya alam 

tersebut.Pada dasarnya, pengembangan kepariwisataan disuatu tempat 

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan keuntungan ekonomi.Namun didalam 

pengembanganini harus diupayakan juga agar tidak menyebabkan terjadinya 

perubahan social dan kerusakan lingkungan. Mempertahankan kualitas 
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lingkungan pada kepariwisataan alam mutlak diperlukan sebab daya tarik 

utamanya justru pada lingkungan ini
7
. 

 Taman wisata
8
 adalah merupakan kawan rekreasi yang terbuka untuk umum 

tanpa adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengunjung dan 

diperuntukan semua umur. Mengingat perutukannya yang tidak dibatasi oleh 

klasifikasi kemampuan dan umur pengunjung, maka pengembangan fisiknya 

harus diusahakan untuk menampung sebanyak-banyaknya kepentingan rekreasi, 

baik rekreasi yang bersifat olahraga ataupun yang bersifat santai. 

e. Destinasi Wisata 

 Menurut Daryanto dalam kamus bahasa indonesia lengkap destinasi diartikan 

“tempat tujuan atau daerah tujuan” dan dengan kata wisata, hal ini berarti tempat 

tujuan wisata. Menurut Hadinoto “destinasi wisata merupakan suatu kawasan 

spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung, ia dapat tinggal selama waktu 

tertentu.Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa agar dapat disebut destinasi 

wisata, hendaknya kawasan memiliki ciri khas atau keunikan agar dapat 

memberikan pesona atau daya tarik seorang pengunjung selama kunjungannya 

dan bahkan dapat memikat lebih lama dengan berkunjung kembali pada destinasi 

tersebut. Menurut Herber dalam Hadinoto unsur-unsur destinasi yang harus 

dimiliki pada suatu objek wisata agar memiliki daya tarik yang berhubungan 

dengan kualitas jasa, antaralain : 1) Atraksi, 2) Budaya, 3) Tenaga kerja, 4) 

                                                           
7
 Fandeli, C. Perencanaan Kepariwisataan Alam. (Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas 

Gajah Mada, 2002 
8
 Sulthoni, A. Program Pengembangan Wisata Alam. Kursus Pengusahaan Ekowiata Dalam 

Kawasan Hutan (Angkatan II). () Yogyakarta, Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, 

2000 
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Sarana dan prasarana, 5) Transportasi, 6) Jasa Pendukung, 7) Akomodasi, 8) 

Pelayanan.
9
 

 Menurut Suwantoro (2001:54) umumnya unsur-unsur destinasi yang mesti 

dipenuhi oleh objek wisata agar memiliki daya tarik yang berhubungan dengan 

kualitas jasa, antara lain : 

1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah dan 

bersih. 

2) Adanya aksebilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya 

3) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka 

4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan 

yang hadir 

5) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam, 

pegunungan, sungai, pasir, hutan dan sebagainya. 

6) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi kerena memilki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adap, nilai luhur, yang 

terkandung dalam suatu objek buah karya manusia masa lampau. 

 

B. Landasan Teori 

a. Teori Lima Tahap Pembangunan 

Landasan teori nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis 

data yang akan dihasilkan. Dalam skripsi penelitian ini peneliti menggunakan 

teori lima tahap pembangunan yang digagas oleh W.W. Rostow, dimana teori 

tersebut menjadi landasan peneliti dalam menganalisa hasil penelitian dan 

temuan-temuan data terkait tema Strategi Pengembangan TWA 17 Pulau 

Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Ngada NTT yang menjadi kajian 

dalam penelitian ini.   

Dalam bukunya yang terkenal, The Stage of Economic Growth, A Non-

Communist Manifesto yang mula-mula terbit pada tahun 1960, dia 

menguraikan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah 

                                                           
9
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masyarakat
10

. Bagi Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak 

dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke 

masyarakat yang maju. Proses ini, dengan pelbagai variasinya pada dasarnya 

berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukanlah 

merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya 

berlangsung dipermukaan saja. Rostow membagi proses pembangunan ini 

menjadi lima tahap yaitu: 

1. Masyarakat Tradisional 

Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak 

dikuasai.Karena itu, masyarakat seperti ini masih dikuasai oleh 

kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kekuasaan 

manusia.Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa 

menguasai alam.Akibatnya, produksi masih sangat terbatas.Masyarakat 

ini cenderung bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat 

lambat.Produksi dipakai untuk konsumsi.Tidak ada investasi. Pola dan 

tingkat  kehidupan generasi kedua pada umunya hampir sama dengan 

kehidupan generasi sebelumnya. 

2. Prakondisi untuk Lepas Landas 

Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak.Pada 

suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas.Biasanya 

keadaan ini karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang 

sudah lebih maju.Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal 

masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak 
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mampu untuk mengubah dirinya sendiri.Campur tangan dari luiar ini 

menggoncangkan masyarakat tradisional itu.Di dalamnya mulai 

berkembang ide pembaharuan
11

. 

3. Lepas Landas 

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang 

menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan 

sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti 

ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas. 

4. Bergerak ke Kedewasaan 

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke 

depan, nmeskipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Antara 10% 

sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, 

supaya bisa mengatasi persoalan pertambahan penduduk. 

5. Jaman Konsumsi Massal yang Tinggi 

Karena kenaikan pendapatan msayarakat, konsumsi tidak lagi terbatas 

pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang 

lebih tinggi.Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi 

kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama
12

. 

Dalam membahas masalah lepas landas pun, Rostow berbicara tentang 

aspek-aspek non-ekonomi. Baginya, lepas landas harus memenuhi semua dari 

ketiga kondisi yang saling berkaitan ini yakni: 

1. Meningkatnya investasi disektor produktif dari (katakanlah) 5% (atau 

kurang) menjadi 10% (atau lebih) dari pendapatan nasional 
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2. Tumbuhnya satu atau lebih sector industri manufaktur yang penting, 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

3. Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial 

yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sector 

ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya 

kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas, 

disamping itu lembaga-lembaga ini kemudian  bisa membuat pertumbuhan 

menjadi sebuah proses yang berkesinambungan. 

Kondisi ketiga merupakan kondisis non-ekonomi yang penting.Tetapi, 

Rostow memang masih mengutamakan peran ekonomi dari dari lembaga-

lembaga tersebut.katanya: 

Kondisi ketiga menunjukan kepada kesanggupan yang cukup “(dari 

lembaga-lembaga ini) untuk mengumpulkan modal dari sumber-sumber 

dalam negeri.Prakondisi untuk lepas landas memerlukan kesanggupan 

awal untuk menggerakan tabungan dalam negeri secara produktif, dan juga 

menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan tingkat tabungan yang 

cukup tinggi. 

Yang dimaksud oleh Rostow misalnya adalah negara yang melindungi 

kepentingan para wiraswastawan untuk melakukan akumulasi modal.Atau 

memberikan iklim politik yang menguntungkan bagi para industriawan, atau 

orang asing untuk menanamkan modalnya.Memang fungsi dari lembaga-

lembaga non-ekonomi ini adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Tetapi,sebagai seorang ahli ekonomi, dengan menyebutkan lembaga-lembaga 

non-ekonomi ini Rostow telah membuat langkah yang sangat berarti
13

. 

Dari uraian diatas kita juga melihat bahwa pada dasarnya Rostow masih 

melihat masalah pembangunan sebagai masalah seperti yang diuraikan oleh 
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model Harrod-Domar: tingkatkan tabungan dan investasi produktif setinggi 

mungkin. Lembaga-lemabaga non-ekonomi seperti lembaga-lembaga politik 

dan sosial juga harus digerakan untuk mencapai tujuan ini.kalau ini bisa 

dilakukan, tahap lepas landas, dan kemudian tahap konsumsi masal yang 

tinggi, akan segera dicapai. Tetapi langkah pertama dari seluruh proses 

panjang ini dimulai dengan menghilangkan hambatan pada masyarakat 

tradisional, supaya masyarakat tersebut dapat memerdekakan diri dari nilai-

nilai tradisinya, dan mulai bergerak maju
14

. 

Pengembangan taman wisata alam 17 pulau tentunya akan melalui tahap-

tahap pembangunan seperti yang dipaparkan oleh Rostow dan setiap tahap 

yang dilakukan akan membawa dampak baik dan buruk bagi pembangunan 

tersebut serta akan adanya faktor penghambat dan pendorong dalam 

melakukan pengembangan wisata yang dilakukan dengan berbagai strategi 

dan upaya yang dikemas dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan 

pariwisata.Pariwisata telah menjadi aktivitas ekonomi dewasa ini.pariwisata 

sangat terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik, keamanan, ketertiban, 

keramahtamahan,kebudayaan, dan berbagai institusi sosial yang mengaturnya. 

Dalam pembangunan pariwisata ini tentunya memerlukan strategi 

pengembangan yang akan dilakukan oleh lembaga yang mengaturnya. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Ibid hal 31 




