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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Barreto & Giantari (2015) menganalisis faktor internal dan eksternal dari 

objek wisata air panas yang berada di Desa Marobo. Indikator dari faktor internal, 

yaitu kualitas objek wisata, Objek wisata unik, promosi, kualitas air panas, 

pengembangan objek wisata, sumberdaya manusia, keterampilan tenaga kerja, 

akses kemodal usaha, dukungan pihak terkait, inovasi objek wisata, tempat dan 

pengadaan (inventory). Indikator dari faktor eksternal, yaitu kondisi 

perekonomian nasional, tingkat inflasi di Kabupaten Bobonaro, tingkat 

pendapatan yang semakin baik, peraturan pemerintah, bantuan pemerintah, 

perubahan minat wisata, infrastruktur komunikasi dan informasi yang mudah 

dijangkau, pesaing, peningkatan kegiatan pariwisata dan peningkatan kunjungan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. 

Hasil dari penelitian ini adalah objek wisata tersebut berada pada kondisi 

kompetitif dan merupakan objek wisata yang memiliki kekuatan atau daya saing 

tinggi. Meningkatkan nilai kompetitif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

kerjasama dengan biro trevel, perlu adanya perekrutan karyawan-karyawan yang 

memiliki pendidikan tinggi, dan peningkatan strategi promosi melalui website. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian 

deskriptif dan analisis SWOT, serta beberapa indikator yang diangkat berdasarkan 

faktor internal dan eksternal. Indikator faktor internal, yaitu pengembangan objek 

wisata, dukungan pihak terkait, inovasi objek wisata, promosi, kualitas SDM, dan
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keterampilan tenaga kerja. Indikator faktor eksternal peningkatan kegiatan 

pariwisata, peningkatan kunjungan, tingkat pendapatan yang semakin baik, 

pesaing, dan perubahan minat wisata. Perbedaan pada penelitian ini adalah 

menambahkan beberapa indikator, yaitu fasilitas, panorama alam yang indah, 

akses jalan, keamanan, harga makanan pada indikator faktor internal, dan 

penambahan respon yang baik dari pemerintah, partisipasi masyarakat, spot foto 

yang disediakan, aneka menu makanan, kerjasama, bencana alam, harga tiket 

masuk, jarak lokasi dari kota pada indikator faktor eksternal.  

Hidayat (2011) menganalisis pengembangan wisata bahari, dengan sub 

variabel pangsa pasar, tourist attraction, infrastruktur, aksesibilitas, fasilitas dan 

pelayanan wisatawan, elemen institusi (institutional). Indikator yang digunakan  

adalah wisatawan asing, wisatawan nasional, wisatawan lokal, nilai sejarah, 

keaslian, panorama alam, flora & fauna, skala event, ketersediaan, prasarana, 

transportasi, kepastian, interprestasi, kelengkapan, kualitas SDM, SDM, sistem 

penanganan, kerjasama, penerimaan masyarakat. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dan analisis SWOT.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah perlu adanya optimalisasi penyiapan 

sarana prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata, perlu adanya bantuan dana 

dari pemerintah, perlu adanya kerjasama dengan beberapa pihak seperti trevel, 

dan hotel. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 

deskriptif dan analisis SWOT. Selain itu, terdapat dua indikator yang sama, yaitu 

panorama alam dan kualitas SDM. Perbedaan, penelitian ini menggunakan 

indikator faktor internal, yaitu objek wisata unik, pengembangan objek wisata, 
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dukungan pihak terkait, inovasi objek wisata, promosi, fasilitas, harga tiket 

masuk, ketrampilan tenaga kerja, akses jalan, keamanan, harga makanan. 

Indikator faktor eksternal, yaitu respon yang baik dari pemerintah, partisipasi 

masyarakat, peningkatan kegiatan pariwisata, peningkatan kunjungan, tingkat 

pendapatan yang semakin baik, spot foto yang disediakan, aneka menu makanan, 

kerjasama, pesaing, perubahan minat wisata, bencana alam, jarak lokasi dari kota.  

(Tantina & Meirinawati, 2003) menganalisis pengembangan industri 

pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, dan sumber 

daya pariwisata dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan 

pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian ini, yaitu menggunkaan penelitian 

deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada variabel dan metode 

analisisnya menggunakan teori strategi menurut Peraturan Menteri Kebudayaan 

dan Pariwisata dan tidak menggunakan analisis SWOT.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan upaya yang keras mrupakan strategi 

dalam mengembangkan industri pariwisata. Peningkatan kualitas objek wisata dan 

perbaikan pembangunan fasilitas akan dapat mengembangkan destinasi 

pariwisata. Pengembangan sumber daya manusia yang selalu dilakukan secara 

continew merupakan strategi untuk mengembangkan pemasaran dan promosi 

pariwisata. Harapannya pembangunan dan perbaikan tersebut dapat meningkatkan 

jumlah wisatawan di objek wisata Cafe sawah. 

Lestari et al (2016) menganalisis partisipasi pemuda, bentuk dan tingkat 

partisipasi pemuda, kontribusinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah, 

kontribusi pemuda dalam konservasi alam dan lingkungan, kontribusi pemuda 
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dalam pelestarian budaya (cultural sustainability), kontribusi pemuda dalam 

peningkatan ketahanan sosial budaya. Penelitian tersebut menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan skala Likert 

dalam pengukuran skala penelitian. Perbedaan, penelitian tersebut tidak 

menggunakan metode analisis SWOT. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemuda merupakan bagian 

dari aktor pengelola CBT di Desa Wisata Pentingsari (Dewi Peri). Partisipasi 

pemuda sangatlah penting dan berada pada tingkat partisipasi citizen power 

dengan bobot rata-rata sebesar 70 persen.  

Dewi et al (2013) menganalisis partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan Desa Wisata di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali mulai dari 

tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Metode analisis yang 

digunakan, yaitu analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam, dan 

observasi non-partisipan. Persamaan penelitian tersebut yaitu menggunakan 

metode analisis deskriptif. Perbedaan penelitian tersebut menggunakan data 

sekunder. 

Hasil dari penelitian tersebut, yaitu pemerintah desa lebih dominan dalam 

proses pengembangannya, sedangkan ruang peran yang diberikan kepada 

masyarakat untuk turut berpartisipasi masih sangat kurang. Design pariwisata 

yang diterapkan juga tidak melibatkan masyarakat, namun dari orang luar desa. 

Masyarakat terbiasa menjalankan apa yang diperintah oleh pemerintah desa. 
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Raharjana (2012) menganalisis perspektif lokal, pemetaan potensi desa 

wisata, pemetaan partisipatif di Dieng Kulon. Penelitian tersebut melalui riset aksi 

masyarakat dengan teknik perencanaan partisipatif. Metode yang diterapkan 

adalah focus group discussion (FGD). Hasil penelitian tersebut, yaitu dalam 

penerapannya melibatkan masyarakat sebagai subjek, yang diberikan hak mutlak 

untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Strategi ini 

termasuk model kerja yang tepat untuk diterapkan pada proses perbaikan 

perencanaan kedepannya. Komunikasi dan kerjasama yang dilakukan antar 

lembaga dan juga masyarakat berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan 

kontribusi yang baik bagi pariwisata yang berada di Dieng Kulon. Perbedaan 

penelitian tersebut adalah tidak menggunakan metode analisis SWOT. 

Devy & Soemanto (2017) menganalisis potensi, keindahan alam dan jenis 

sumber daya alam yang menjadi unggulan di Desa Berjo, Kabupaten 

Karanganyar. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlu dibuatnya 

kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan BUMDes Berjo yang didukung oleh 

pemerintah desa, daerah dan juga pengelola tempat wisata. Selain itu, perlu 

adanya penambahan dan perbaikan fasilitas dan prasarana yang dapat menunjang 

pariwisata kedepannya. Perbedaan penelitian tersebut adalah tidak menggunakan 

analisis SWOT. 
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2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT (SWOT analysis) yaitu upaya yang dilakukan untuk 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menentukan kinerja 

dari perusahaan yang informasinya dari berbagai sumber. Menurut Relawati et al 

(2015) analisis SWOT digunakan dalam menganalisis data produsen dan 

konsumen, serta merumuskan strategi pemasaran kedepannya. Matrik SWOT 

(Strengths / kekuatan, Weaknesses / kelemahan, Opportunities / peluang, dan 

Threats / ancaman) merupakan alat yang digunakan dalam menyusun strategi 

pengembangan objek wisata. Matriks SWOT dapat menggambarkan dengan jelas 

bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi oleh objek wisata tersebut 

sehingga dapat diatasi dengan kekuatan serta kelemahan yang dimilikinya. 

Melalui matriks SWOT, dapat ditetapkan strategi pengembangan objek wisata 

yang tepat. Matriks tersebut dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif 

strategi, seperti berikut : 

Tabel 2.1. Matriks SWOT 

Internal 

Eksternal 

Kekuatan 

(Strengths-S) 

Daftar Kekuatan 

Kelemahan 

(Weaknesses-W) 

Daftar Kelemahan 

Peluang 

(Opportunities-O) 

Daftar Peluang 

Strategi (SO) 

Menggunakan kekuatan 

untuk meraih peluang 

Strategi (WO) 

Meminimalisir 

kelemahan dengan 

memanfaatkan peluang 

Ancaman 

(Treaats-T) 

Daftar Ancaman 

Strategi (ST) 

Menggunakan kekuatan 

untuk menghindari 

ancaman 

Strategi (WT) 

Meminimalisir 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber : (Barreto & Giantari, 2015)  
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 Berdasarkan tabel 2.1. tentang matriks SWOT dapat dijelaskan bahwa 

strategi SO adalah strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki 

dengan memperhitungkan peluang yang ada, strategi WO adalah strategi yang 

memanfaatkan kelemahan yang ada dengan memperhatikan ancaman, strategi ST 

adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan yang ada dengan memperhatikan 

ancaman, dan strategi WT adalah strategi yang dilakukan dengan mengurarangi 

kelemahan dan menghindaari ancaman. 

 Kegiatan wisata pada dasarnya meliputi persediaan (supply) dan permintaan 

(demand). Komponen persediaan (supply) adalah produk wisata yang dapat 

ditawarkan yang meliputi objek dan daya tarik wisata, jasa pariwisata, sarana 

prasarana dan lingkungan, sedangkan komponen permintaan (demand) 

berdasarkan keinginan dan masukan dari wisatawan dan masyarakat setempat. 

Formulasi strategi biasa disebut dengan perencanaan strategis yang merupakan 

proses penyusunan perencanaan dalam jangka panjang. 

2.2.2. Pariwisata 

Menurut Devy & Soemanto (2017) pariwisata merupakan potensi keindahan 

alam yang terdiri dari wisatawan, perjalanan, daerah tujuan wisata, industri, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Pariwisata adalah suatu 

kegiatan yang sifatnya kompleks, dan dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari beberapa komponen, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. 

Penggerak sistem dalam pariwisata, terdapat banyak tokoh yang berasal dari 

berbagai sektor. Pengelompokan pariwisata dibagi menjadi tiga pilar, yaitu 
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pemerintah, swasta, dan masyarakat. Harapannya pariwisata mampu memberikan 

dampak positif bagi dunia pariwisata di Indonesia (Rani, 2014). 

2.2.3. Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata adalah usaha dalam mengembangkan objek 

wisata yang dapat ditinjau dari segi sarana prasarana untuk menarik minat 

wisatawan. Alasan utama dalam menarik wisatawan berkunjung, yaitu untuk 

melakukan pengembangan perekonomian daerah tersebut (Barreto & Giantari, 

2015). Pengembangan pariwisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun 

juga dari beberapa pihak lain yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

infrastruktur pendamping. Pengembangan yang dilakukan pada objek wisata perlu 

adanya pendekatan dengan pihak terkait yang dapat mendukung keberlanjutan 

pembangunan pariwisata (Rani, 2014). 

2.2.4. Pengembangan Desa Wisata 

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan 

pariwisata yang berhubungan langsung dengan jasa pelayanan. Pengembangan 

yang dilakukan juga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak 

penyelenggara pariwisata, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Upaya 

pembangunan tempat pariwisata dengan melibatkan masyarakat menjadi hal yang 

penting (Raharjana, 2012).  

Pariwisata berbasis pedesaan apabila tidak dilandasi oleh perencanaan yang 

matang, maka berbagai hal negatif akan mengancam keberlanjutan sumber daya di 

kawasan pedesaan tersebut. Daerah pedesaan yang memiliki keunikan masing-

masing, seperti penorama yang indah, lingkungan yang alami, potensi alam, dan 
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pola hidup masyarakat (budaya) merupakan alternatif untuk memberikan 

pengalaman serta daya tarik tersendiri bagi wisatawan (Raharjana, 2012). 

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus 

mendasari pengembangan desa wisata, karena pengembangan yang melampaui 

kondisi lingkungan akan berdampak besar pada lingkungan alam, dan kehidupan 

sosial budaya masyarakat. Akibatnya hal tersebut dapat mengurangi daya tarik 

wisata. Bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas 

akomodasi berupa pemandu wisata, penyediaan transportasi, rumah-rumah 

penduduk (homestay), logistik, pertunjukan seni, dan lain sebagainya (Raharjana, 

2012). 

Keterlibatan masyarakat setempat dalam melakukan pengembangan desa 

wisata menjadi hal yang penting, karena masyarakat setempat yang lebih 

mengetahui potensi desanya. Dukungan dari masyarakat, akan diperoleh jika 

jaminan pemenuhan kebutuhan dan keuntungan masyarakat seimbang dengan 

partisipasi mereka. Peran masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata 

harus dikembangkan dan ditempatkan sebagai bagian terintegrasi (Raharjana, 

2012). 

Partisipasi mayarakat pada kenyataannya bukan hanya untuk mendorong 

proses penguatan kapasitas mayarakat lokal, tetapi merupakan mekanisme 

peningkatan proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan objek 

wisata secara bersama (Raharjana, 2012). 
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2.2.5. Praktik Strategi Bisnis 

Menurut Umar et al (2016) merumuskan strategi yang berbeda dari 

perusahaan lain sangatlah dibutuhkan dalam menghadapi persaingan bisnis yang 

cukup ketat, sehingga perusahaan tersebut perlu memiliki keunggulan dalam 

bersaing. Alternatif strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

menggunakan teknik perencanaan (matriks ansoff), yaitu dengan cara menjual 

produk/jasa terdekat, memperluas pemasaran produk/jasa, dan mengembangkan 

produk/jasa secara bertahap. Bisnis di bidang pariwisata saat ini cukup ramai 

diperbincangkan, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan media informasi 

yang sangat pesat. Adanya kemudahan tersebut membuka peluang bagi 

masyarakat untuk turut serta dalam menjalankan dan mengelola bisnis pariwisata. 

Menurut Widiastini et al (2012) kekuatan dan peluang terjadi ketika pemandu 

wisata bekerjasama dengan pihak pengelola objek wisata secara maksimal dan 

fasilitas yang menjamin. Penerapan atraksi wisata (tourist attraction) adalah salah 

satu strategi terpenting dalam pengembangan wisata untuk menarik minat 

wisatawan. 

2.2.6. Marketing Mix 

Menurut Setiawan & Sugiharto (2014) marketing mix adalah penjelasan 

mengenai alat-alat manajemen yang dapat mempengaruhi penjualan meliputi 4P, 

yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). 

Marketing mix sangat penting diterapkan dalam mengembangkan perusahaan agar 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. Bauran pemasaran merupakan 

sekumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam 
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target pasar. Adanya bauran pemasaran ini sebagai senjata perusahaan dalam 

memasarkan produknya yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

terhadap tingkat pembelian konsumen. Menurut Umar et al (2014) bauran 

pemasaran juga mencakup 3P lainnya, yaitu orang (people), proses (process), 

bentuk fisik (physical evidence). Komunikasi pemasaran juga penting untuk 

dilakukan sebagai penentu suksesnya pemasaran (Herat et al, 2015). 

2.3. Kerangka Pemikiran 

  Penyusunan matriks IFAS (Internal Factors Analysis Strategy) digunakan 

untuk menyusun matriks internal. Hasil penelitian dari Barreto & Giantari (2015), 

terdapat indikator-indikator, yaitu kualitas objek wisata, kualitas air panas,  Objek 

wisata unik, pengembangan objek wisata, promosi, sumberdaya manusia, 

keterampilan tenaga kerja, akses kemodal usaha, dukungan pihak terkait, inovasi 

objek wisata, tempat dan pengadaan (inventory). Berbeda dengan variabel yang 

digunakan pada penelitian Hidayat (2011) yaitu pengembangan wisata bahari, 

dengan sub variabel pangsa pasar, tourist attraction, infrastruktur, aksesibilitas, 

fasilitas dan pelayanan wisatawan, elemen institusi (institutional), dan indikator 

variabelnya adalah wisatawan asing, wisatawan nasional, wisatawan lokal, nilai 

sejarah, keaslian, panorama alam, flora & fauna, prasarana, transportasi, 

kerjasama, skala event, ketersediaan, kepastian, interprestasi, kelengkapan, 

kualitas SDM, SDM, sistem penanganan, penerimaan masyarakat.  

  Berdasarkan observasi diperoleh indikator-indikator, yaitu objek wisata 

unik, pengembangan objek wisata, kualitas SDM, ketrampilan tenaga kerja, 
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fasilitas, panorama alam, harga tiket masuk, akses jalan, keamanan, harga 

makanan.  

  Indikator-indikator faktor internal dari kedua penelitian terdahulu dan hasil 

observasi di objek wisata Cafe Sawah, digabungkan sehingga menghasilkan 

indikator objek wisata unik, pengembangan objek wisata, dukungan pihak terkait, 

inovasi objek wisata, kualitas SDM, ketrampilan tenaga kerja, promosi, fasilitas, 

panorama alam, harga tiket masuk, akses jalan, keamanan, harga makanan. 

  Matriks EFAS (Eksternal Factors Analysis Strategy) digunakan untuk 

menyusun matriks eksternal. Hasil penelitian dari Barreto & Giantari (2015), 

terdapat indikator-indikator, yaitu kondisi perekonomian nasional, tingkat inflasi, 

tingkat pendapatan yang semakin baik, peraturan pemerintah, bantuan pemerintah, 

perubahan minat wisata, pesaing, peningkatan kegiatan pariwisata, peningkatan 

kunjungan, infrastruktur, komunikasi dan informasi yang mudah dijangkau. 

Berbeda dengan variabel yang digunakan pada penelitian Hidayat (2011) yaitu 

pengembangan wisata bahari, dengan sub variabel pangsa pasar, tourist attraction, 

infrastruktur, aksesibilitas, fasilitas dan pelayanan wisatawan, elemen institusi 

(institutional). Indikator yang digunakan adalah wisatawan asing, wisatawan 

nasional, wisatawan lokal, nilai sejarah, keaslian, panorama alam, flora & fauna, 

prasarana, transportasi, skala event, ketersediaan, kepastian, interprestasi, 

kelengkapan, kualitas SDM, SDM, sistem penanganan, kerjasama, penerimaan 

masyarakat.  

  Berdasarkan observasi terdapat indikator-indikator variabel, yaitu respon 

yang baik dari pemerintah, partisipasi masyarakat, kerjasama, keamanan akses, 
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bencana alam, tingkat pendapatan semakin baik, spot foto yang disediakan, aneka 

menu makanan, pesaing, jarak lokasi dari kota.  

  Indikator-indikator faktor eksternal dari kedua penelitian terdahulu dan hasil 

observasi di objek wisata Cafe Sawah, digabungkan sehingga menghasilkan 

indikator respon yang baik dari pemerintah, partisipasi masyarakat, peningkatan 

kegiatan pariwisata, kerjasama, peningkatan kunjungan, keamanan akses, 

perubahan minat wisata, bencana alam, tingkat pendapatan semakin baik, spot 

foto yang disediakan, aneka menu makanan, pesaing, jarak lokasi dari kota.  

  Matriks IFAS dan EFAS tersebut selanjutnya menghasilkan matriks SWOT 

untuk menentukan bagaimana strategi pengembangan terbaru objek wisata Cafe 

Sawah yang berada di Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, sesuai 

dengan konsep pengembangan yang telah direncanakan. Bagan 2.1. merupakan 

bagan kerangka pemikiran penelitian ini. 



22 

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran 

Objek Wisata Café Sawah, di Desa 

Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur 

Hambatan Potensi 

Indikator Variabel 

Berdasarkan Jurnal 

Indikator Variabel 

Berdasarkan Observasi 

Strategi Pengembangan Objek Wisata Café Sawah, di Desa 

Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur 

Indikator Variabel Penelitian : 

Faktor Internal 

1. Objek wisata unik

2. Pengembangan objek wisata

3. Inovasi objek wisata

4. Promosi

5. Panorama alam

6. Harga tiket masuk

7. Spot foto yang disediakan

8. Aneka menu makanan

9. Kualitas SDM

10. Ketrampilan tenaga kerja

11. Fasilitas

12. Akses jalan

13. Keamanan

14. Harga makanan

Faktor Eksternal 

1. Respon yang baik dari pemerintah

2. Partisipasi masyarakat

3. Peningkatan kegiatan pariwisata

4. Kerjasama pihak terkait

5. Peningkatan kunjungan

6. Tingkat pendapatan semakin baik

7. Dukungan pihak terkait

8. Keamanan akses

9. Perubahan minat wisata

10. Bencana alam

11. Pesaing

12. Jarak lokasi dari kota

Faktor Eksternal 

1. Respon yang baik

dari pemerintah

2. Partisipasi

masyarakat

3. Kerjasama

4. Tingkat pendapatan

semakin baik

5. Keamanan Akses

6. Bencana Alam

7. Pesaing

8. Jarak lokasi dari kota

Indikator Variabel 

menurut Hidayat 

(2011) : 

Faktor Internal 

1. Kualitas SDM

2. Panorama Alam

Indikator Variabel menurut 

Barreto et al (2015) : 

Faktor Internal 

1. Objek wisata unik

2. Pengembangan Objek Wisata

3. Inovasi Objek Wisata

4. Keterampilan Tenaga Kerja

Faktor Eksternal 
1. Dukungan Pihak Terkait

2. Peningkatan Kegiatan Pariwisata

3. Peningkatan Kunjungan

4. Perubahan Minat Wisata

5. Tingkat pendapatan semakin baik

6. Pesaing

Faktor Internal 

1. Objek wisata unik

2. Pengembangan Objek Wisata

3. Panorama Alam

4. Harga Tiket Masuk

5. Spot foto yang disediakan

6. Aneka menu

7. Kualitas SDM

8. Keterampilan TK

9. Akses Jalan

10. Keamanan

11. Harga Makanan

12. Promosi

13. Fasilitas


