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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Tinjauan Pariwisata 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, terdapat beberapa istilah yang secara harfiah digunakan sebagai 

acuan dalam pembahasan, antara lain: 

1. 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. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

4. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 

5. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

Penjelasan terkait tinjauan pariwisata bertujuan untuk mengetahui istilah-

istilah yang akan digunakan dalam penyajian maupun pembahasan dalam 

penelitian.  

 

2. 2 Destinasi Pariwisata 

Kepariwisataan di suatu objek wisata berarti mengembangkan potensi fisik 

pada obyek tersebut, sehingga fungsinya makin meningkat sebagai daya tarik 

wisata yang dapat dipasarkan. Setiap daya tarik wisata sebenarnya ada berbagai 
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unsur yang saling tergantung, yang diperlukan agar para wisatawan dapat 

menikmati suatu pengalaman yang memuaskan. Beberapa destinasi pariwisata, 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.2. 1 Daya Tarik Wisata 

Menurut PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010-2025, bagian ketiga pasal 14 pembangunan 

daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi daya tarik 

wisata alam, budaya, dan buatan manusia. 

A. Daya tarik wisata alam 

Menurut PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010-2025, pasal 14 Ayat (1) huruf a, daya tarik 

wisata  alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan 

lingkungan alam. Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan 

keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, antara lain: bentang 

pesisir pantai, bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun 

lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, 

dan kolam air dan dasar laut. 

2. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan 

keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa pegunungan 

dan hutan alam/ taman nasional/ taman wisata alam/ taman hutan raya, 

perairan sungai dan danau, bentang alam khusus, seperti gua, karst, 

padang pasir, dan sejenisnya. 

B. Daya tarik wisata budaya 

Menurut PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010-2025, pasal 14 Ayat (1) huruf b, daya tarik 

wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. 

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), antara lain: 

cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya 

masyarakat yang khas dan museum. 
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2. Daya tarik wisata budaya bersifat tidak berwujud (intangible), antara lain: 

kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat 

yang khas di suatu area/ tempat, contoh: sekaten, karapan sapi, pasola, 

pemakaman toraja, ngaben, pasar terapung, kuin, dan sebagainya, serta 

kesenian, contoh: angklung, sasando, reog, dan sebagainya. 

C. Daya tarik wisata hasil buatan manusia 

Menurut PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010-2025, pasal 14 Ayat (1) huruf c daya tarik 

wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan 

kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar 

ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik wisata hasil buatan manusia/ 

khusus, antara lain: fasilitas rekreasi dan hiburan/ taman bertema, yaitu fasilitas 

yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (entertainment) 

maupun penyaluran hobi, fasilitas peristirahatan terpadu (integrated resort), yaitu 

kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk 

kawasan terpadu, dan fasilitas rekreasi dan olahraga. 

Daya tarik pariwisata memiliki persyaratan-persyaratan yang dapat 

dijadikan bahan perbandingan, serta pertimbangan dalam membangun dan 

mengembangkan daerah wisata. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Persyaratan Pertimbangan dalam Pembangunan Daerah Wisata 
Faktor Kriteria Pertimbangan 

Alam Keindahan Topografi umum seperti flora dan fauna di sekitar 

danau, sungai, pantai, dan lain-lain 

Iklim Sinar matahari, suhu udara, cuaca, angin, hujan, dan 

lain-lain 

Sosial budaya Adat istiadat Pakaian, makanan dan tata cara hidup daerah, pesta 
rakyat, kerajinan tangan, dan produk-produk local 

lainnya 

Seni bangunan Arsitektur setempat seperti candi, pura, masjid, gereja, 

monumen, bangunan adat, dan sebagainya. 

Pentas dan pagelaran, 

festival 

Gamelan, musik, seni tari, pekan olahraga, kompetisi, 

pertandingan, dan sebagainya. 

Pameran, pekan raya Pekan raya yang bersifat industri komersial 

Sejarah Peninggalan 

purbakala 

Bekas-bekas istana, tempat peribadatan, kota tua dan 

bangunan purbakala peninggalan sejarah, dongeng, 

atau legenda 

Agama Kegiatan masyarakat Kehidupan beragama tercermin dari kegiatan 

penduduk setempat sehari-harinya dalam soal 

beribadah, upacara pesta, dan sebagainya. 

Fasilitas Olahraga Berburu, memancing, berenang, main ski, berlayar, 
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Faktor Kriteria Pertimbangan 

rekreasi golf, naik kuda, mendaki, dan sebagainya 

Edukasi Museum arkeologi dan ethnologi, kebun binatang, 

kebun raya, akuarium, planetarium, laboratorium, dan 

sebagainya. 

Fasilitas 
kesehatan 

Untuk istirahat, 
berobat, dan 

ketenangan 

Spa yang mengandung mineral, spa air panas, 
sanatorium, tempat mendaki, piknik, tempat semedi, 

istirahat, dan sebagainya. 

Fasilitas 

berbelanja 

Berbelanja Toko souvenir, toko barang kesenian, toko keperluan 

sehari-hari, kelontong, dan sebagainya 

Fasilitas 

hiburan 

Waktu malam Kasino, night club, disko, bioskop, teater, sandiwara, 

dan sebagainya 

Infrastruktur Kualitas wisata Jalan raya, taman, listrik, air, pelayanan keamanan, 

pelayanan kesehatan, komunikasi, kendaraan umum, 

dan sebagainya. 

Fasilitas 

pangan dan 

akomodasi 

Makanan dan 

penginapan 

Hotel, motel, bungalow, inn, cottege, restoran, 

coffeshop, rumah  makan, dan sebagainya 

Sumber: Pendit, 2006  

Tinjauan terkait destinasi pariwisata, yaitu daya tarik wisata dalam 

penelitian ini digunakan untuk input variabel mengenai tingkat kepuasan 

pengunjung/ wisatawan terhadap daya tarik wisata Puger yang tersedia.  

2.2. 2 Fasilitas Umum dan Prasarana Umum 

Menurut PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010-2025, pasal 25 huruf a, yang dimaksud 

dengan prasarana umum, meliputi jaringan listrik dan lampu penerangan, jaringan 

air bersih, jaringan telekomunikasi, dan sistem pengelolaan limbah, sedangkan 

yang dimaksud dengan fasilitas umum, meliputi fasilitas keamanan, seperti 

pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana; 

fasilitas keuangan dan perbankan; fasilitas bisnis, seperti kios kelontong, warnet, 

telepon umum, sarana penitipan/ penyimpanan barang; fasilitas kesehatan berupa 

poliklinik 24 jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; fasilitas 

sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum dan tempat sampah; fasilitas khusus 

bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia; fasilitas rekreasi, seperti 

fasilitas peristirahatan, fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas 

pejalan kaki; fasilitas lahan parkir, dan fasilitas ibadah. 

Atraksi dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada 

infrastruktur. Prasarana (infrastructure) adalah semua fasilitas yang 

memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikin 

rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, 
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fungsinya adalah melengkapi sarana kepariwisataan, sehingga dapat memberikan 

pelayanan sebagaimana mestinya. Menurut Suharso (2008:111), prasarana 

pariwisata juga dibagi menjadi dua bagian yang penting, yaitu: 

1. Prasarana perekonomian (Economic Infrastructures) yang dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Pengangkutan (Transportation) 

Pengangkutan yang dapat membawa wisatawan dari daerah asal ke 

tempat tujuan wisata, dengan menggunakan pesawat udara untuk jarak 

jauh, kapal laut, kereta api, bus, taksi dan kendaraan lainnya. Aktivitas 

kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi karena faktor 

jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginan orang untuk 

melakukan perjalanan wisata, sehingga transportasi dapat 

memudahkan wisatawan mengunjungi suatu daerah tertentu. 

b. Prasarana komunikasi (Communication Infrastructure) 

Prasarana komunikasi yang tersedia akan dapat mendorong para 

wisatawan untuk mengadakan perjalanan jauh. Prasarana yang 

dimaksud dalam kelompok ini adalah telepon, telegrap, radio, TV, 

surat kabar, dan pelayanan kantor pos.  

c. Kelompok yang termasuk utilitas  

Prasarana yang termasuk dalam kelompok ini adalah penerangan, 

listrik, persediaan air minum, sistem irigasi, dan sumber energi.  

2. Prasarana sosial (Social Infrastructures) 

Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau 

menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Prasarana 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 

a. Pelayanan kesehatan (Health Service Facilities) 

 Faktor keamanan (Safety) dan keramahan (Hospitality)  

Wisatawan yang sedang mengadakan perjalanan berada dalam 

lingkungan yang tidak mereka kenal, maka kepastian atau jaminan 

keamanan sangat penting. Citra yang baik dari suatu produk wisata 

akan mendorong berkembangnya usaha pariwisata.  
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b. Petugas yang langsung melayani wisatawan (Goverment Apparatus). 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah petugas imigrasi, petugas 

beacukai, petugas kesehatan, polisi dan pejabat-pejabat lain yang 

berkaitan dengan pelayanan pariwisata. 

Tinjauan terkait destinasi pariwisata, yaitu fasilitas umum dan prasarana 

umum dalam penelitian ini digunakan untuk input variabel mengenai tingkat 

kepuasan pengunjung/ wisatawan terhadap fasilitas umum dan prasarana umum 

yang tersedia. 

2.2. 3 Fasilitas Pariwisata 

Menurut PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010-2025, pasal 25 huruf a, yang dimaksud 

dengan fasilitas pariwisata, yaitu fasilitas akomodasi; fasilitas rumah makan; 

fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata; polisi 

pariwisata dan satuan tugas wisata; toko cinderamata, penunjuk arah/ papan 

informasi wisata/ rambu lalu lintas wisata.  

Fasilitas wisata merupakan kelengkapan pendukung yang diperlukan untuk 

melayani wisatawan dalam menikmati kunjungan wisatanya. Semakin lengkap 

fasilitas yang dapat diberikan oleh daerah tujuan wisata akan meningkatkan daya 

tarik wisata. Prasarana/ infrastruktur adalah kelengkapan awal sebelum (pra) 

sarana/ fasilitas wisata dapat disediakan atau dikembangkan. Pengembangan 

fasilitas dan infrastruktur juga sangat penting karena dengan berkembangnya 

fasilitas dan infrastruktur, maka kenyamanan para wisatawan dapat terjamin. 

Menurut Suharso (2008:111), sarana/ fasilitas wisata dapat dibagi dalam tiga 

unsur pokok, yaitu: 

1. Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan 

kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang 

melakukan perjalanan wisata. Sarana yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah travel agent atau tour operator perusahaan-perusahaan angkutan 

wisata, hotel, dan jenis akomodasi lainnya, restoran dan rumah makan 

lainnya, serta objek wisata dan atraksi wisata. 

2. Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan atau 

tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya 
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tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang 

terpenting adalah menjadikan para wisatawan lebih lama tinggal pada 

suatu daerah tujuan wisata. Sarana yang termasuk dalam kelompok ini, 

seperti sarana olahraga dan lainnya.  

3. Sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan yang menunjang 

sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat 

wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi 

fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak 

mengeluarkan atau membelanjakan uangnya ditempat yang dikunjunginya. 

Sarana yang termasuk dalam kelompok ini antara lain nightclub dan 

steambath, casino dan entertainment, souvenir shop dan lain-lain. 

Tabel 2. 2 Standar Kelayakan Menjadi Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi 
No. Kriteria Standar 

1 Objek  Terdapat salah satu unsur alam, sosial, atau budaya 

2 Akses  Adanya jalan, kemudahan, rute, tempat parkir dan harga parkir yang 

terjangkau 

3 Akomodasi Adanya pelayanan penginapan (hotel, wisama, losmen dan lain-lain) 

4 Fasilitas Agen perjalanan, pusat informasi, salon, fasilitas kesehatan, pemadam 

kebakaran, hydrant, TIC (Tourist Information Centre), Guidding 

(pemandu wisata), plang informasi, petugas entry dan exit 

5 Transportasi Ada transportasi lokal yang nyaman, variatif menghubungkan akses 

masuk 

6 Catering service Pelayanan makanan dan minuman (restaurant, rumah makan, warung, 

dll) 

7 Aktivitas rekreasi Terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata, seperti berenang, 

berjemur, jalan-jalan, selancar, dan lain-lain 

8 Pembelanjaan Adanya tempat pembeliaan barang umum 

9 Komunikasi Adanya televisi, telepon umum, radio, sinyal telepon, penjual voucher 

dan internet akses 

10 Sistem perbankan Adanya bank (beberapa jumlah dan jenis bank dan ATM yang 

tersebar) 

11 Kesehatan Poliklinik, poli umum / jaminan ketersediaan pelayanan yang baik 

untuk penayakit yang diderita wisatawan 

12 Keamanan Adanya jaringan keamanan (petugas keamanan, polisi wisata, 

pengawas pantai, rambu-rambu perhatian, pengarah kepada 

wisatawan) 

13 Kebersihan Tempat sampah dan rambu peringatan tentang kebersihan 

14 Sarana ibadah Terdapat salah satu sarana ibadah bagi wisatawan 

15 Sarana pendidikan  Terdapat salah satu sarana pendidikan formal 

16 Sarana olahraga Terdapat alat dan perlengkapan olahraga 

Sumber: Lothar A. Kreck dalam Yoeti, 1992 

Tinjauan terkait destinasi pariwisata, yaitu fasilitas pariwisata dalam 

penelitian ini digunakan untuk input variabel mengenai tingkat kepuasan 

pengunjung/ wisatawan terhadap fasilitas pariwisata yang tersedia. 
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2.2. 4 Aksesibilitas 

Menurut PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, aksesibilitas pariwisata adalah semua 

jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan 

dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam 

wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. 

Pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi: 

1. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, 

danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan 

kereta api 

2. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, 

sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan 

angkutan kereta api 

3. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, 

danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan 

kereta api. 

Pembangunan aksesibilitas pariwisata dimaksudkan untuk mendukung 

pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan 

pergerakan wisatawan di dalam destinasi pariwisata yang berskala nasional 

(DPN). 

Tinjauan terkait destinasi pariwisata, yaitu aksesibilitas dalam penelitian 

ini digunakan untuk input variabel mengenai tingkat kepuasan pengunjung/ 

wisatawan terhadap aksesibilitas menuju daya tarik wisata Puger.  

2.2. 5 Masyarakat 

Masyarakat di sekitar objek wisata yang akan menyambut kehadiran 

wisatawan tersebut dan akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para 

wisatawan. Masyarakat di sekitar objek wisata juga perlu mengetahui berbagai 

jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan, serta dalam hal 

ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai 

penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk bina 

masyarakat sadar wisata. Adanya pembinaan masyarakat yang sadar wisata akan 

berdampak positif karena akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan. Para 
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wisatawan akan mendapatkan keuntungan karena mendapat pelayanan yang 

memadai dan juga mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi 

kebutuhannya.  

Masyarakat lokal adalah pihak yang paling akan menerima dampak dari 

kegiatan wisata yang dikembangkan di daerahnya. Oleh karena itu, aspirasi 

masyarakat sangat penting dan komponen permintaan yang perlu dipertimbangkan 

dalam pengembangan wisata. Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat 

setempat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk 

menimbulkan hubungan saling menguntungkan antara pengelola pariwisata 

dengan masyarakat sehingga menjadi sebuah multiplier effect yang positif bagi 

perekonomian masyarakat setempat (Gunn, 2002).  

Tinjauan terkait destinasi pariwisata, yaitu masyarakat dalam penelitian ini 

digunakan untuk input variabel mengenai tingkat kepuasan pengunjung/ 

wisatawan terhadap masyarakat yang terdapat di sekitar lokasi daya tarik wisata 

Puger.   

 

2. 3 Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata potensi 

adalah kemampuan, daya, kekuatan, kesanggupan yang mempunyai kemungkinan 

untuk dapat dikembangkan, sedangkan kata pariwisata mempunyai arti segala 

yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan dan turisme. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian potensi pariwisata adalah kemampuan 

atau daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perjalanan atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk 

objek dan daya tarik wisata.  

Pengembangan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih 

meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu objek wisata dengan cara 

melakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun nonfisik dari sistem 

pariwisata, sehingga meningkatkan produktivitas. Potensi wisata atau objek wisata 

adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya 

tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Selain itu, 

objek wisata juga merupakan semua tempat atau keadaan alam yang memiliki 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
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sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya 

tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.  

Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan 

mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. 

Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai 

potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu. 

Penjelasan terkait pengembangan potensi kawasan pariwisata dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui definisi operasional mengenai 

pengembangan potensi wisata, sehingga dapat diketahui batasan pengertian yang 

dijadikan pedoman untuk melakukan suatu penelitian.  

 

2. 4 Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata 

 Pengembangan pariwisata tentunya tidak dapat dipisahkan dengan 

partisipasi. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek yang hanya 

menerima apa yang diputuskan dari atas (pemerintah), tetapi masyarakat pada saat 

ini juga harus dilibatkan sebagai subjek dalam kerangka pengembangan 

pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata akan 

menyebabkan timbulnya rasa memiliki dan rasa ingin turut memelihara potensi 

pariwisata yang berada di daerahnya (Manafe, 2003).  

 Kehadiran pariwisata pada dasarnya dapat membuka peluang kerja bagi 

masyarakat. Menurut Karyono (1997) dalam Manafe (2003), dalam menjalankan 

usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja. Semakin banyak wisatawan yang 

berkunjung makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh, sehingga makin luas 

pula lapangan kerja yang tercipta, baik yang langsung maupun yang tidak 

langsung berhubungan dengan pariwisata. Pariwisata juga mempunyai potensi 

besar dalam menyediakan lapangan kerja. 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah 

geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di 

sekitarnya. Pada umumnya di negara-negara maju dan berkembang, pariwisata 

dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang 

berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri, sehingga masyarakat lokal yang 

berada di suatu daerah destinasi pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wisatawan
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kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata 

sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk 

stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termajinalisasi dari 

kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata.  

 Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena 

alam dan budaya yang ada di sekitarnya, namun, mereka tidak memiliki 

kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya 

atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan 

budaya. Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan 

pariwisata. Pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada 

masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata, seperti 

toko kerajinan, toko cinderamata, warung makan dan lain-lain agar masyarakat 

lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung 

dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf 

hidupnya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan 

ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian yang 

dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut. 

 Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Menyewakan tanahnya kepada operator pariwisata untuk dikembangkan 

sebagai objek dan daya tarik pariwisata, serta turut memantau dampak-

dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata 

tersebut 

2. Bekerja sebagai karyawan tetap atau paruh waktu di perusahaan operator 

pariwisata tersebut 

3. Menyediakan pelayanan jasa kepada operator pariwisata tersebut, seperti 

pelayanan makanan, transportasi, akomodasi, dan panduan berwisata 

4. Membentuk usaha patungan dengan pihak swasta yang mana masyarakat 

lokal menyediakan lokasi dan pelayanan jasanya, sedangkan pihak swasta 

menangani masalah pemasaran produk dan manajemen perusahaan 

5. Mengembangkan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan 

pengembangan berbasis masyarakat (Community Based Tourism) 



27 

 

 

Konsep pariwisata kerakyatan yang memiliki karakteristik ideal, antara 

lain: 

1. Skala usaha yang dikembangkan adalah skala kecil, sehingga lebih mudah 

dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah di dalam penguasaannya 

2. Pelakunya adalah masyarakat menengah ke bawah atau biasanya 

didominasi oleh masyarakat lokal 

3. Input yang digunakan, baik sewaktu konstruksi maupun operasional 

berasal dari daerah setempat 

4. Berbasis kebudayaan lokal karena pelakunya adalah masyarakat lokal 

5. Ramah lingkungan, karena terkait dengan tidak konservasi lahan secara 

besar-besaran serta tidak adanya pengubahan bentang alam yang berarti 

6. Tidak seragam, karena bercirikan keunikan daerah setempat 

Manfaat dari teori atau tinjauan terkait partisipasi masyarakat dalam 

pariwisata dalam penelitian ini adalah sebagai pendukung dan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai kesempatan kerja di sekitar lokasi wisata 

Puger dan pengembangan potensi destinasi pariwisata Puger diharapkan dapat 

melibatkan masyarakat, sehingga hasil rencana sesuai dengan keinginan 

masyarakat, hal ini dilakukan agar tercipta kepedulian dan peran aktif masyarakat. 

Kondisi masyarakat dan bagaimana kesiapan masyarakat dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kualitas dan 

kemampuan masyarakat, sehingga program pemberdayaan yang akan diberikan 

kepada masyarakat akan tepat guna. 

 

2. 5 Community Based Tourism (CBT) 

Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam 

pembangunan pariwisata adalah Community Based Tourism (CBT). Secara 

konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan 

masyarakat sebagi pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam 

kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya 

diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan 

haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konsep 

Community Based Tourism (CBT), setiap individu dalam komunitas diarahkan 
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untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata, untuk itu para individu 

diberi keterampilan untuk mengembangkan small business (Baskoro, 2008). 

 Dalam pengembangan Community Based Tourism (CBT) ada lima aspek 

yang harus diberdayakan, antara lain:  

1. Social assets yang dimiliki oleh komunitas tersebut, seperti budaya, adat 

istiadat, social networks, trust, gaya hidup.  

2. Sarana dan prasarana, yaitu bagaimana sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata tersebut apakah sudah ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan 

wisatawan 

3. Organisasi, yaitu apakah telah ada organisasi masyarakat yang mampu 

secara mandiri mengelola daya tarik wisata tersebut. 

4. Aktivitas ekonomi, yaitu bagaimana aktivitas ekonomi dalam rantai 

ekonomi pariwisata di komunitas tersebut, apakah secara empiris telah 

menimbulkan distribution economic benefit di antara penduduk lokal, atau 

manfaat tersebut masih dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. 

5. Proses pembelajaran yang merupakan satu hal yang tidak kalah penting, 

yaitu proses pembelajaran dari komunitas tersebut dalam mewujudkan 

destinasi pariwisata.  

Di dalam proses pengembangan pariwisata tentu saja harus 

disinkronisasikan antara aspirasi komunitas lokal tersebut dengan rencana 

strategis pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih bahkan konflik antar komunitas dengan pemerintah 

daerah. Setelah kesepakatan-kesepakatan sosial diperoleh dan kebijakan 

pembangunan di lakukan, maka penting sekali dilakukan evaluasi dan monitoring 

secara berkala, untuk melihat apakah tujuan yang dicapai telah berhasil.  

Menurut Garrod (2001:4) dalam Nurhidayanti (2012), prinsip perencanaan 

partisipatif dalam konteks kepariwisataan yaitu, salah satu bentuk perencanaan 

yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan 

Community Based Tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. Salah satu 

strategi yang memungkinkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah 

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki 
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ciri-ciri unik, serta sejumlah karakter (Sastrayuda, 2010:3) dikemukakan sebagai 

berikut:  

1. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti 

dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik di organisasi dalam skala 

yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya, secara ekologis aman, dan 

tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh 

jenis pariwisata konvensional;  

2. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu 

mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan 

oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-

pengusaha lokal; dan  

3. Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari 

pariwisata konvensional, di mana komunitas lokal melibatkan diri dalam 

menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih 

memberdayakan masyarakat.  

Tinjauan terkait Community Based Tourism (CBT) dalam penelitian ini 

dapat digunakan agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata, 

sehingga juga perlunya untuk mengetahui kesiapan masyarakat yang selanjutnya 

diharapkan nantinya masyarakat juga ikut berpartisipasi. Selain itu, tinjauan 

terkait konsep dasar pengembangan Community Based Tourism digunakan untuk 

mengetahui beberapa permasalahan mengenai lima aspek keberdayaan 

Community Based Tourism, serta solusinya mengenai aspek keberdayaan 

Community Based Tourism yang dilakukan melalui Focus Group Discussion. 

 

2. 6 Focus Group Dissussion 

 Menurut Irwanto (2006:1-2) dalam Wahyuni (2004) bahwa Focus Group 

Discussion (FGD) merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling 

terkenal selain teknik wawancara. Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi 

terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana 

informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang, dilaksanakan 

dengan panduan seorang moderator. Secara garis besar tahapan Focus Group 

Discussion (FGD) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tahapan diskusi dan analisis 
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Focus Group Discussion (FGD). Berikut adalah beberapa cara yang digunakan 

pada  Focus Group Discussion (FGD), yaitu tujuan FGD harus diketahui seluruh 

peserta, FGD menggunakan interview, hasil FGD dihubungkan dengan metode 

lainnya, penggunaan FGD akan semakin akurat jika digunakan berdasarkan hasil 

survei, dan FGD dapat memanfaatkan hasil eksperimen. 

Focus Group Discussion (FGD) secara sederhana dapat didefinisikan 

sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah atas suatu isu 

atau masalah tertentu. Focus Group Discussion (FGD) dapat mengetahui alasan, 

motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat seseorang. Melakukan Focus 

Group Discussion (FGD) dapat dilakukan dengan masyarakat terkait untuk 

penjaringan aspirasi dan penyepakatan.  

Penjelasan dari metode yang digunakan pada tiap-tiap Focus Group 

Discussion (FGD) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Brainstorming 

Menurut Slameto (1991:106) dalam Nuraisiyyah (2008) bahwa 

metode brainstorming merupakan cara pemecahan masalah dimana 

anggota mengusulkan dengan cepat semua kemungkinan pemecahan yang 

terpikirkan, serta tidak ada kritik. Evaluasi atas pendapat-pendapat tadi 

dilakukan pada tahap selanjutnya. Metode ini biasanya digunakan untuk 

membangkitkan pemikiran yang kreatif, untuk merangsang partisipasi, 

pada waktu mencari kemungkinan pemecahan masalah, berhubungan 

dengan metode lainnya, untuk membangkitkan pendapat-pendapat baru, 

untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelompok. 

Kelebihan metode ini, antara lain membangkitkan pendatang baru 

dalam kelompok mentoring, merangsang semua mentoring untuk ambil 

bagian, menghasilkan “reaksi rantai” dalam pendapat, tidak menyita 

banyak waktu, dapat dipakai pada kelompok besar maupun kecil, tidak 

memerlukan pemimpin yang terlalu hebat, dan hanya sedikit peralatan 

yang diperlukan. 

Kekurangan metode ini, antara lain pimpinan kurang memberi waktu 

yang cukup kepada peserta untuk berpikir dengan baik, peserta yang 

kurang cekatan selalu ketinggalan, pimpinan hanya menampung pendapat 
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tidak pernah merumuskan kesimpulan, peserta tidak segera tahu apakah 

pendapatnya itu betul atau salah, tidak menjamin hasil pemecahan 

masalah, dan masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. 

2. Metaplan 

Metaplan adalah suatu metode berkomunikasi dengan menggunakan kartu. 

Caranya adalah sebagai berikut: 

a. Pendapat dituliskan pada kartu yang kemudian ditempelkan di 

dinding. Cara ini memudahkan dalam melakukan brainstorming dan 

planning dalam suatu kelompok. 

b. Biasanya dimulai dengan menuliskan suatu topik/ issue/ pertanyaan 

dan partisipan dapat menanggapinya dengan menuliskan tanggapan 

pada kartu juga.  

c. Kartu-kartu tersebut kemudian dibacakan dan ditempelkan pada 

dinding. 

 
Gambar 2. 1 Ilustrasi metode metaplan 

Ketentuan dari metode metaplan, antara lain diskusi dengan 

menuliskan gagasan pada kartu, memungkinkan lebih banyak gagasan 

muncul secara terstruktur, setiap partisipan memiliki kesempatan yang 

sama dalam mengemukakan gagasannya, menggunakan peralatan 

tertentu dan aturan tertentu, visualisasi memudahkan perekaman 

proses diskusi, dan hanya untuk yang bisa baca tulis saja. 

 Focus Group Discussion (FGD) dapat dilakukan untuk menggali sebuah 

informasi yang terdapat di wilayah studi yang dapat dilakukan dengan metode 

brainstorming dan metaplan, serta dalam penelitian ini FGD digunakan untuk 

menggali informasi terkait permasalahan dan pemecahan masalah yang terdapat 

pada lokasi daya tarik wisata Puger. 
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2. 7 Analisis Isi (Content Analysis) 

Menurut Sumaryadi (2013), analisis isi adalah suatu metode untuk 

mengkaji substansi dan konsistensi dari suatu kebijakan, program, dan/ atau 

perangkat hukum tertentu yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. 

Selain itu, dokumen tentang suatu rencana pengembangan dikelompokan juga 

berdasarkan dari analisis tersebut. Selain itu, menurut Parerung (2013), analisis isi 

(content analysis) juga merupakan penelitan yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak, digunakan untuk menganalisis 

semua bentuk komunikasi baik surat kabar, iklan televisi dan bahan-bahan 

dokumen yang lain. Penelitan analisis isi berusaha melihat konsistensi makna 

dalam sebuah teks yang dijabarkan dalam pola-pola terstruktur yang dapat 

membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik teks itu. 

Tinjauan terkait analisis isi (content analysis) dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk melihat keterkaitan, serta meninjau adanya kebijakan dengan 

kondisi yang terdapat di wilayah studi (kondisi eksisting). Kebijakan atau 

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2008-2028 dan Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2006-2020.  

 

2. 8 Metode Importance Performance Analysis (IPA) 

 Metode Importance Performance Analysis (IPA) merupakan penilaian 

yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara atribut-atribut persepsi tingkat 

kepentingan dan kinerja/ kepuasan kualitas pelayanan ke dalam bentuk dua 

dimensi. Metode IPA merupakan metode yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai sampai sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat 

(Supranto, 2001:239). Metode IPA menggunakan skala tingkat (likert) yang 

masing-masing akan diberi bobot. Pada penelitian digunakan skala likert dengan 5 

tingkat untuk menilai tingkat kepentingan dan kepuasan dari variabel yang akan 

dinilai dan berikut merupakan nilai dari masing-masing bobot yang digunakan 

yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2. 3 Skala Tingkat Kepuasan dan Kepentingan dalam Metode IPA 
Skala Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan 

1 Sangat tidak puas Sangat tidak penting 

2 Tidak puas Tidak penting 

3 Kurang puas Kurang penting 

4 Puas Penting 

5 Sangat puas Sangat penting 

 

Setelah memperoleh penilaian tingkat kepentingan dan penilaian kinerja 

atau kepuasan, kemudian menghitung tingkat kesesuaian antara tingkat 

kepentingan dan tingkat kepuasan tersebut. Tingkat kesesuaian merupakan hasil 

perbandingan skor kepuasan dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian akan 

menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan masyarakat. Kemudian mencari skor tingkat kualitas pelayanan dan 

tingkat kepentingan yang nantinya disajikan dalam diagram cartesius. Diagram 

cartesius merupakan suatu bangun yang dibagi menjadi empat bagian yang 

dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus. Masing-masing 

kuadran dalam diagram memiliki penjelasan masing-masing. 

 Fungsi dari metode IPA dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pengunjung/ wisatawan yang berkunjung menuju lokasi daya 

tarik wisata Puger. 

 

2. 9 Akar Masalah 

 Setiap masalah selalu memiliki akar masalah. Akar masalah sangat penting 

diketahui untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara efektif. 

Akar masalah disebut juga analisis masalah. Analisis masalah disebut juga 

sebagai analisa akar atau pohon masalah karena melalui teknik ini, dapat melihat 

akar dari suatu masalah, dan jika sudah dilaksanakan, hasil dari teknik ini 

terkadang mirip pohon dengan akar banyak. Analisa ini sering dipakai dengan 

masyarakat sebab sangat visual dan melibatkan banyak orang dengan waktu yang 

sama. Teknik ini dapat dipakai dengan situasi yang berbeda, yaitu dapat 

dipergunakan untuk setiap masalah walaupun penyebab masalah tersebut kurang 

jelas. Manfaat dari analisis masalah ini adalah orang yang terlibat dalam hal 

memecahkan suatu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang 

mungkin belum bisa dilihat jika masalahnya hanya dapat dilihat secara pintas. 
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Analisa ini dapat melibatkan masyarakat setempat yang mengetahui secara detail 

permasalahan yang ada. 

Tahapan pembuatan diuraikan secara ringkas seperti urutan di bawah ini: 

mengidentifikasi masalah utama yang perlu dipecahkan solusinya, 

mengidentifikasi penyebab masalah melalui tukar pendapat, mengelompokkan 

sebab-sebab permasalahan, mengidentifikasi tingkatan penyebab permasalahan, 

menentukan tujuan dan harapan (output), memprioritaskan penyelesaian masalah 

yang penyebabnya paling mendesak, memprioritaskan harapan yang paling 

efektif, mudah dan realistis untuk dicapai, serta menyusun rencana kegiatan. 

Fungsi akar masalah dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

permasalahan utama dan penyebab utama masalah terkait pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. 

 

2. 10 Akar Tujuan 

Analisis tujuan digunakan untuk menentukan tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai guna menyelesaikan permasalahan. Analisis tujuan merupakan kebalikan 

dari analisis masalah, sehingga permasalahan yang ada menjadi teratasi dengan 

adanya tujuan dalam analisis tujuan. Hasil analisis tujuan nantinya akan 

digunakan untuk menentukan program-program pembangunan yang sesuai guna 

mencapai tujuan tersebut.  

Pada analisis akar tujuan terdapat teknik Jembatan Bambu yang 

merupakan salah satu teknik yang dipergunakan untuk menyusun suatu rencana 

kegiatan masyarakat dengan jalan memberikan gambaran masalah yang dihadapi 

dan tujuan yang akan dicapai, serta tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai 

suatu tujuan yang diharapkan. Teknik tersebut adalah sangat visual, sehingga 

mudah dipahami oleh masyarakat, dan oleh karena itu, tingkat partisipasi tinggi. 

Selain itu, teknik ini sangat sistematis, sehingga mudah untuk membuat proses 

perencanaan.  

Fungsi akar tujuan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

tujuan utama yang akan dicapai, serta program-program yang akan dilakukan 

guna mencapai tujuan tersebut terkait pengembangan destinasi pariwisata Puger. 



35 

 

 

2. 11 Tingkat Kesiapan Masyarakat (Community Readiness Model) 

 Menurut Slameto (2003), kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang 

atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di 

dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi.   

Teori kesiapan masyarakat dikembangkan pertama kali oleh Mary Ann 

Pentz, seorang peneliti Midwest Prevention Project yang berhasil mendapat 

penghargaan dari kalangan ilmuwan ketika mempresentasikan konsep 

“community readiness”, dalam makalahnya, ditegaskan bahwa jika masyarakat 

belum siap, maka program/ proyek pembangunan akan terhambat, dan jika 

program/ proyek tersebut diteruskan, cenderung akan berakibat pada kegagalan. 

Sebaliknya jika kesiapan masyarakat sebagai salah satu faktor penentu 

keberhasilan program/ proyek dapat terwujud, maka efektifitas dan manfaat 

program/ proyek juga dapat dicapai, namun mengingat kesiapan masyarakat 

bukanlah sesuatu hal yang instan, maka perlu ada pentahapan kesiapan. 

Sebagaimana dirumuskan oleh Edwards, R.W. et.al (2000), model 

kesiapan masyarakat (Community Readiness Model) dibuat untuk melihat respon 

masyarakat atas intervensi kebijakan/ program/ proyek. Pada awalnya, model 

tersebut memasukkan 5 (lima) dimensi kesiapan masyarakat, yakni: upaya 

antisipatif melalui kebijakan; pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan; 

kepemimpinan; pemahaman akan masalah; dan pembiayaan untuk upaya 

antisipatif (berupa uang, waktu, lahan dan lain-lain) hingga kemudian 

berkembang menjadi 9 (sembilan) tahapan, namun, untuk mempermudah 

pengklasifikasian kesiapan masyarakat, konsep yang diajukan oleh Mary Ann 

tersebut disimplifikasi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: belum siap (tiadanya 

community awareness sekaligus belum memadainya informasi proyek), dukungan 

kolektif (mulai disadarinya peran kolektivitas, leadership, forum komunitas, serta 

kearifan lokal, namun channel-channel komunikasi dan network masih belum 

dioptimalkan untuk mendukung pembangunan), hingga proaktif (dimana 

masyarakat bersama pengelola proyek mengevaluasi dan memodifikasi kegiatan 

pembangunan demi efektivitas program selanjutnya). Setiap tingkatan memiliki 

strategi/ pendekatan penanganan yang berbeda, mulai dari pendekatan personal 

yang cukup intensif, memanfaatkan media informasi lokal untuk advokasi 
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sekaligus menyampaikan informasi pembangunan, mengoptimalkan sumberdaya 

lokal (baik dari sisi kelembagaan, tokoh, media dan sebagainya) dalam rangka 

menjembatani pihak pemerintah sebagai owner dan masyarakat sebagai user dan 

lain-lain. 

 

Gambar 2. 2 Tingkat kesiapan masyarakat oleh Mary Ann Pentz (1991) 

 

 

Gambar 2. 3 Tingkat kesiapan masyarakat oleh Edwards, R.W. et.al (2000) 
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Selanjutnya berdasarkan teori-teori mengenai tingkat kesiapan masyarakat, 

maka dilakukan penelitian lanjutan oleh Plested, B., et.al (2006) yang ditulis 

dalam sebuah handbook yang berjudul “Community Readiness: A Handbook for 

Successful Change” yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini. 

Menurut Plested, B., et.al (2006:3), kesiapan merupakan tingkatan dimana 

masyarakat dipersiapkan untuk bertindak terhadap sebuah isu. Beberapa kegunaan 

dari model kesiapan masyarakat, antara lain: 

1. Sebuah model untuk perubahan masyarakat yang mengintegrasikan sebuah 

kultur masyarakat dan tingkat kesiapan untuk secara lebih efektif 

membahas sebuah isu atau permasalahan 

2. Memungkinkan masyarakat untuk mendefinisikan isu-isu dan strategi 

dalam masyarakat lokal 

3. Membangun kerjasama diantara sistem dan individu 

4. Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan intervensi 

5. Mendorong dan meningkatkan dalam memecahkan masalah pada sebuah 

isu 

6. Dapat diaplikasikan dalam berbagai masyarakat, misalnya organisasi dan 

lain-lain 

7. Dapat digunakan dalam mengatasi berbagai isu 

8. Kesiapan masyarakat merupakan pedoman untuk proses kompleks 

perubahan komunitas. 

Berikut merupakan langkah-langkah dalam penilaian kesiapan masyarakat 

(Plested, B., et.al, 2006:6), antara lain: 

1. Mengidentifikasi issue mengenai pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. 

2. Menentukan “masyarakat (komunitas)” yang akan dijadikan sebagai 

sampel untuk mendapatkan informasi mengenai issue dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, misalnya masyarakat yang 

terdapat di lokasi sekitar daya tarik wisata Puger, tokoh masyarakat, 

kelompok masyarakat, maupun organisasi yang terdapat di wilayah studi. 
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3. Menentukan key respondent interviews untuk melakukan penilaian 

kesiapan masyarakat dengan menjawab form wawancara yang telah 

disediakan. 

4. Setelah dilakukan penilaian, maka interviews akan merekap hasil dari 

penilaian kesiapan masyarakat untuk masing-masing dari enam dimensi 

kesiapan, serta selanjutnya dilakukan skor secara keseluruhan. 

5. Mengembangkan strategi berdasarkan tingkatan kesiapan masyarakat. 

Menurut Plested, B., et.al (2006:7), dimensi kesiapan adalah faktor-faktor 

kunci yang mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk mengambil tindakan 

terhadap sebuah isu. Enam dimensi diidentifikasi dan diukur dalam model 

kesiapan masyarakat. Model ini sifatnya komprehensif. Model ini adalah alat yang 

baik untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan mengembangkan strategi yang 

memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa dimensi tersebut, antara lain: 

1. Usaha komunitas digunakan untuk mengetahui usaha, program, atau 

kebijakan yang sudah dijalankan untuk membahas isu tersebut. 

2. Pengetahuan komunitas mengenai usaha digunakan untuk melihat 

komunitas dalam mengetahui tentang usaha lokal yang dijalankan, serta 

apakah usaha-usaha tersebut sudah dapat diketahui oleh seluruh 

masyarakat.  

3. Kepemimpinan digunakan untuk mengetahui pemimpin berpengaruh 

terhadap komunitas dalam mendukung isu tersebut. 

4. Kondisi komunitas dapat dilihat dari sikap komunitas terhadap usaha, serta 

kontribusi komunitas terhadap usaha. 

5. Pengetahuan komunitas mengenai isu digunakan untuk melihat komunitas 

dalam mengetahui mengenai isu. 

6. Resources terkait permasalahan/ isu, yaitu sampai tingkatan apa resources 

lokal, orang, waktu, uang, ruang dan lain-lain yang tersedia untuk 

mendukung usaha tersebut. 

Selain memberikan gambaran atau pengklasifikasian terkait tingkat 

kesiapan masyarakat, berdasarkan buku panduan/ handbook Community 

Readiness Model (Plested, B., et.al, 2006) juga memberikan beberapa strategi 
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umum dalam menyikapi tingkat kesiapan masyarakat tersebut yang dapat 

dijelaskan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2. 4 Strategi Kesiapan Masyarakat 
No. Tingkat Kesiapan Tujuan Strategi 

1. No awareness Peningkatan kesadaran 

akan issue kesiapan 

yang sedang terjadi 

 Membuat satu-satu kunjungan dengan 

pimpinan/ tokoh masyarakat/ anggota 

komunitas 

 Mengunjungi kelompok-kelompok 

kecil yang ada untuk memberikan 

informasi mengenai isu/ permasalahan 

 Membuat satu-satu panggilan telepon 

ke teman-teman dan pendukung 

potensial 

2. Denial Meningkatkan 

kesadaran bahwa 

persoalan atau issue 

ada dalam komunitas 

 Melanjutkan kunjungan satu ke satu, 

dan mendorong komunitas yang sudah 

diajak bicara dengan membantu 

 Mendiskusikan kejadian lokal yang 

terkait dengan isu/ permasalahan 

 Melakukan pendekatan dan melibatkan 

program penjangkauan/ pencapaian 

pendidikan lokal untuk membantu 
dalam usaha dengan selebaran (flyer), 

poster, atau brosur 

 Memulai untuk menunjukkan artikel 

media yang menggambarkan kejadian 

penting setempat/ lokal 

 Menyajikan informasi kepada 

kelompok komunitas lokal/ masyarakat 

setempat yang terkait 

3. Vague Awareness Meningkatkan 

kesadaran bahwa 

komunitas bisa 

melakukan sesuatu 

 Mendapatkan agenda dan menyajikan 

informasi pada event komunitas lokal 

dan kelompok masyarakat yang tidak 

terkait 

 Memposting/ memasang selebaran 

(flyer), poster, dan baliho 

 Memulai menjalankan event mandiri 

dan menggunakan kesempatan tersebut 

untuk menyajikan informasi pada isu/ 

permasalahan 

 Melakukan survei lokal informal dan 

wawancara dengan komunitas melalui 

telepon atau datang langsung (door to 

door) 

 Mempublikasikan editorial surat kabar 
dan artikel dengan informasi umum 

dan implikasi lokal 

4. Preplanning Meningkatkan 

kesadaran ide-ide 

konkrit untuk 

menghadapi kondisi 

 Memperkenalkan informasi mengenai 

isu/ permasalahan melalui presentasi 

dan media 

 Mengunjungi dan berinvestasi pada 
pimpinan komunitas/ tokoh masyarakat 

mengenai penyebabnya 

 Mereview/ meninjau usaha yang ada 

dalam komunitas (program, aktivitas 

dan lain-lain) untuk menentukan 
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No. Tingkat Kesiapan Tujuan Strategi 

populasi target/ sasaran dan 

mempertimbangkan tingkat 

keberhasilan usaha. 

 Melakukan diskusi kelompok 

masyarakat lokal untuk membahas isu-

isu dan mengembangkan strategi 

 Meningkatkan ekspos media melalui 

iklan layanan masyarakat dari radio 
dan televisi. 

5. Preparation Mendapatkan 

informasi yang ada 

untuk strategi 

perencanaan 

 Melakukan survei kegiatan 

 Melakukan survei perilaku komunitas 

 Memfasilitasi dukungan komunitas 

untuk memulai usaha 

 Melakukan forum publik untuk 

mengembangkan strategi dari level 
grassroot 

 Mengajak pimpinan kunci/ tokoh 

masyarakat dan orang yang 

berpengaruh untuk bicara ke kelompok 

dan berpartisipasi di daerah lokal 

 Merencanakan bagaimana 

mengevaluasi sukses usaha-usaha anda 

6. Initiation Memberikan informasi 

spesifik bagi 

komunitas 

 Melakukan training in service pada 

kesiapan komunitas  

 Merencanakan usaha publik terkait 

dengan aktivitas atau usaha awal 

(saling mengimbas/ menularkan ke 

orang lain) 

 Mengikuti meeting untuk memberikan 

update mengenai progress usaha 

 Melakukan wawancara pada orang 

yang mendapatkan imbas sebelumnya,  

meningkatkan pelayanan yang ada dan 

mengidentifikasi tempat-tempat kunci 

untuk menempatkan informasi. 

 Memulai pencarian kepustakaan dan 

internet untuk mendapatkan resources 

tambahan dan pendanaan potensial 

 Memulai beberapa usaha evaluasi dasar 

7. Stabilization Menstabilkan usaha 

dan program 
 Merencanakan event komunitas untuk 

mempertahankan dukungan untuk isu/ 

permasalahan tersebut 

 Mengadakan pelatihan untuk 

komunitas profesional 

 Mengadakan pelatihan untuk anggota 

komunitas 

 Memperkenalkan evaluasi program 

melalui pelatihan dan artikel surat 

kabar. 

 Melakukan meeting untuk mereview 

progress, merubah/ memodifikasi 

strategi 

 Membuat event pengenalan untuk 

pendukung atau sukarelawan lokal 

 Mempersiapkan dan mengajukan 
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No. Tingkat Kesiapan Tujuan Strategi 

artikel surat kabar mengenai progress 

detail dan rencana mendatang 

 Memulai networking antara penyedia 

layanan dan sistem komunitas 

8. Confirmation/ 

expansion 

Memperluas dan 

meningkatkan layanan 
 Meresmikan jaringan dengan 

persetujuan/ perjanjian layanan 

berkualitas 

 Mempersiapkan  profil penilaian 

resiko komunitas 

 Mempublikasikan sebuah direktori 

layanan program lokal 

 Menjaga sebuah database yang 

komprehensif yang tersedia untuk 

umum 

 Mengembangkan biro pembicara lokal 

 Memulai perubahan kebijakan melalui 

dukungan pejabat kota setempat 

 Melakukan pencapaian pada trend data 

tertentu yang berkaitan dengan isu/ 

permasalahan 

 Menggunakan data evaluasi untuk 

merubah/ memodifikasi usaha. 

9. Proffressinalization Menjaga momentum 

dan melanjutkan 

pertumbuhan 

 Menjaga dukungan komunitas bisnis 

lokal dan mengumpulkan dukungan 

keuangan  

 Mendiversifikasi sumber pendanaan 

 Melanjutkan pelatihan lanjutan yang 

lebih profesional 

 Melanjutkan penilaian kembali isu dan 

progress yang dibuat 

 Menggunakan evaluasi eksternal dan 

menggunakan umpan balik untuk 

modifikasi program. 

 Menelusuri data hasil untuk digunakan 

dengan permintaan bantuan 

mendatang. 

 Melanjutkan laporan progress untuk 
kepentingan tokoh masyarakat/ 

pimpinan komunitas dan sponsor lokal. 

Pada level ini, komunitas memiliki 

kepemilikan  usaha dan akan 

berinvestasi sendiri dalam 

mempertahankan usaha-usaha. 

 

Penjelasan terkait tahapan dan cara penentuan atau penilaian tingkat 

kesiapan masyarakat akan dijelaskan pada bagian metode analisis data. Fungsi 

dari metode analisis tingkat kesiapan masyarakat adalah untuk mengetahui sampai 

pada tingkatan berapa komunitas dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger, sehingga dapat diketahui strateginya berdasarkan tingkatan kesiapan 

masyarakat yang dihasilkan. 
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2. 12 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Proses Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan pertama kali 

oleh Thomas L. Saaty. Metode tersebut banyak digunakan pada keputusan untuk 

banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari 

strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik. Analytic Hierarchy 

Process (AHP) dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah 

diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya, analisis keputusan manfaat atau 

biaya, menentukan peringkat beberapa alternatif, melaksanakan perencanaan ke 

masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan prioritas pengembangan suatu 

unit usaha dan permasalahan kompleks lainnya. Analytical Hierarchy Process 

(AHP) juga dapat membantu memecahkan permasalahan yang tidak terstruktur, 

masalah-masalah yang kompleks, yang tidak memiliki data yang cukup seperti 

perencanaan, optimasi, penentuan alternatif keputusan, penyusunan prioritas, 

pemilihan kebijakan. 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), memungkinkan orang 

memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki 

pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. Dalam menetapkan 

prioritas elemen-elemen dalam suatu persoalan keputusan, yaitu dengan membuat 

perbandingan berpasang (Saaty, 1994:84). Dalam melakukan penilaian terhadap 

elemen-elemen yang diperbandingkan terdapat tahapan-tahapan, yakni: 

1. Elemen mana yang lebih (penting/ disukai/ berpengaruh/ lainnya) 

2. Berapa kali sering (penting/ disukai/ berpengaruh/ lainnya). Agar 

diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, perlu 

dipahami tujuan yang diambil secara umum. Adapun skala banding 

berpasangan yang digunakan dalam metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2. 5 Skala Banding Secara Berpasangan Menurut Saaty (1994) 
Skala/tingkat 

kepentingan 
Definisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen menyumbangnya sama 

besar pada sifat itu 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting ketimbng lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit menyokong satu elemen atas 

elemen lainnya 

5 Elemen yang satu esensial atau 

sangat penting dari elemen lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan kuat menyokong satu elemen 

atas elemen lainnya 
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Skala/tingkat 

kepentingan 
Definisi Penjelasan 

7 Satu elemen jelas lebih penting dari 

elemen lainnya 

Satu elemen dengan kuat disokong 

dan dominasinya telah terlihat dalam 

praktek 

9 Satu elemen mutlak lebih penting 

ketimbang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen yang 

satu memiliki tingkat penegasan 

tertinggi yang mungkin 

menguatkannya 

2,6,4,8 Nilai-nilai di antara dua 
pertimbangan yang berdekatan 

Kompromi diperlukan di antara dua 
pertimbangan 

Kebalikan 

(1/2,1/3…dst) 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu 

angka bila dibandingkan dengan 

suatu aktivitas j, maka j mempunyai 

nilai kebalikannya bila dibandingkan 

dengan aktivitas  i. 

 

Sumber: Saaty (1994) 

Tahapan dalam melakukan analisis data Analytical Hierarchy Process (AHP) 

(Saaty, 1994) dikemukakan sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan. Bila Analytical 

Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk memilih alternatif atau 

penyusunan prioritas alternatif, maka pada tahap ini dilakukan 

pengembangan alternatif. 

2. Menyusun masalah dalam struktur hirarki. Setiap permasalahan yang 

kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terstruktur. 

3. Penyusunan hirarki yang memenuhi kebutuhan harus melibatkan pihak-

pihak ahli dibidang pengambilan keputusan. Tujuan yang diinginkan dari 

masalah, ditempatkan pada tingkat tertinggi dalam hierarki. Tingkat 

selenjutnya adalah penjabaran tujuan tersebut kedalam bagian-bagian yang 

lebih rinci. 

4. Menyusun prioritas untuk setiap elemen masalah pada tingkat hirarki. 

Proses ini akan menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap 

pencapain tujuan, sehinggaa elemen dengan bobot tertinggi memiliki 

prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matriks perbandingan 

berpasangan antara seluruh elemen pada tingkatan hirarki yang sama. 

5. Pengujian konsistensi terhadap perbandingan antara elemen yang 

didapatkan pada tiap tingkat hirarki. Konsistensi tingkat perbandingan 

ditinjau per-matriks perbandingan dan keseluruhan hirarki untuk 

memastikan bahwa urutan prioritas yang dihasilkan didapatkan dari suatu 
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rangkaian perbandingan yang masih berada dalam batas-batas preferensi 

yang logis.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam menyusun hirarki, yaitu 

identifikasi seluruh sasaran (goal), identifikasi kriteria-kriteria dan sub-sub 

kriteria dan atribut (jika ada) untuk mencapai goal, identifikasi alternatif untuk 

dievaluasi oleh setiap sub kriteria, serta jika hirarki yang dibawah sudah dapat 

menjelaskan hirarki yang atasnya dan kita sudah dapat memahami atau menguasai 

hirarki paling bawah, maka proses selesai. 

Beberapa kelebihan dari metode AHP sebagai berikut (Saaty, 1993:25), 

antara lain: AHP memberi satu modal tunggal yang mudah dimengerti, luwes 

untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur; AHP memberi suatu skala dalam 

mengukur hal–hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas; AHP 

melacak konsistensi logis dari pertimbangan–pertimbangan yang digunakan 

dalam menetapkan berbagai prioritas, serta AHP memungkinan orang 

memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki 

pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.  

Fungsi dari metode AHP dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan strategi kesiapan masyarakat prioritas dalam pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. 
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2. 13 Kerangka Teori 

  

Gambar 2. 4 Kerangka Teori 
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Berikut merupakan rangkuman dari teori-teori dan keterkaitan/ hubungan 

antar teori-teori yang digunakan dalam penelitian “Peningkatan Kesiapan 

Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger”, yaitu: 

1. Teori mengenai definisi terkait pariwisata digunakan sebagai acuan dalam 

pembahasan kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi 

pariwisata yang terdiri dari wisata, wisatawan, pariwisata, daya tarik 

wisata, daerah tujuan wisata/ destinasi pariwisata (lihat bab 2.1). Acuan 

dalam pembahasan mengenai kesiapan masyarakat dalam pengembangan 

destinasi pariwisata, yaitu tingkat kesiapan masyarakat (lihat bab 2.11) dan 

destinasi pariwisata (lihat bab 2.2). 

2. Berdasarkan teori mengenai tingkat kesiapan masyarakat, terdiri dari enam 

dimensi kesiapan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam model 

kesiapan masyarakat. Enam dimensi tersebut merupakan faktor kunci yang 

mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap 

sebuah isu, yaitu isu mengenai pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Beberapa dimensi tersebut terdiri dari usaha komunitas dengan parameter 

tingkat kepedulian, tingkat pemahaman, lama program/ usaha; 

pengetahuan komunitas mengenai usaha dengan parameter tingkat 

kesadaran, tingkat pengetahuan, tingkat kekuatan, tingkat kelemahan; 

kepemimpinan dengan parameter tingkat pengaruh peran pemimpin, 

tingkat keterlibatan pemimpin, tingkat dukungan pemimpin; kondisi 

komunitas dengan parameter tingkat dukungan, tingkat hambatan, sikap 

komunitas; pengetahuan komunitas mengenai isu dengan parameter 

ketersediaan informasi, ketersediaan data, tingkat pengetahuan, tingkat 

kemudahan; dan sumber terkait permasalahan/ isu dengan parameter sikap 

komunitas, tingkat dukungan, tingkat kepuasan. Skala yang digunakan 

adalah skala ordinal 1-10 (Plested, B., et.al, 2006), namun dalam 

penelitian ini skala pengukuran dipersempit menjadi 1-5 untuk 

menghindari timbulnya jawaban yang bias, sehingga untuk tingkatan 

kesiapan masyarakat telah dimodifikasi atau diconvert berdasarkan skala 

pengukuran yang digunakan. Berdasarkan dari keenam dimensi tersebut, 
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maka dapat diketahui tingkatan kesiapan masyarakat dan strategi tingkat 

kesiapan masyarakat. 

3. Berdasarkan teori mengenai destinasi pariwisata (lihat bab 2.2), terdiri dari 

enam variabel yang dapat diidentifikasi dan diukur untuk mengetahui 

tingkat kepuasan dan kepentingan wisatawan terhadap destinasi pariwisata 

yang tersedia di lokasi daya tarik wisata Puger, yaitu daya tarik wisata 

dengan parameter daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan, daya 

tarik wisata budaya (lihat sub bab 2.2.1); fasilitas umum dan prasarana 

umum dengan parameter untuk fasilitas umum adalah fasilitas keamanan, 

toilet umum dan tempat sampah, fasilitas lahan parkir, fasilitas ibadah, 

sedangkan parameter untuk prasarana umum adalah jaringan listrik, 

jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih (lihat sub bab 2.2.2); fasilitas 

pariwisata dengan parameter pusat informasi dan pelayanan, warung 

makan, kios oleh-oleh, rambu petujuk jalan (lihat sub bab 2.2.3); 

aksesibilitas dengan parameter jaringan jalan, moda transportasi menuju 

Pulau Kucur (lihat sub bab 2.2.4); dan masyarakat dengan parameter sikap 

masyarakat lokal terhadap pengunjung wisata (lihat sub bab 2.2.5). 

4. Input untuk metode analisis akar masalah dan akar tujuan juga didapatkan 

dari hasil focus group discussion yang terdiri dari metode brainstorming 

dan metaplan (lihat bab 2.6). Dalam melakukan focus group discussion 

terdapat lima aspek keberdayaan Community Based Tourism yang 

ditanyakan kepada aparat desa sebagai pengelola daya tarik wisata Puger 

yang terdiri dari social assets (budaya), sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata, organisasi, kegiatan ekonomi, dan proses pembelajaran (lihat 

bab 2.5). 

5. Tingkat kesiapan masyarakat dianalisis dengan metode community 

readiness model (lihat bab 2.11) dan pengembangan destinasi pariwisata 

dianalisis dengan metode importance performance analysis (lihat bab 2.8), 

serta terdapat beberapa tinjuan kebijakan (RTRW Kab. Jember tahun 

2008-2028 dan RIPP Kab. Jember tahun 2006-2020) yang dianalisis 

dengan metode content analysis (lihat bab 2.7). Selanjutnya berdasarkan 

metode community readiness model, metode importance performance 
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analysis dan metode content analysis menjadi input untuk metode analisis 

akar masalah (lihat bab 2.9) dan akar tujuan (lihat bab 2.10) untuk 

mengetahui penyebab masalah dan menentukan program-program yang 

sesuai guna mencapai tujuan atau menyelesaikan permasalahan. Strategi 

tingkat kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Analytical 

Hierarki Process (AHP) (lihat bab 2.12). Output dari akar tujuan yang 

berupa program-program dengan variabel dari destinasi pariwisata 

dijadikan sebagai kriteria, sedangkan strategi kesiapan masyarakat 

dijadikan sebagai alternatif strategi, sehingga akan menghasilkan output 

alternatif strategi atau strategi prioritas dalam pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah strategi 

kesiapan masyarakat prioritas dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger.  

 

2. 14 Studi Terdahulu 

 Studi atau penelitian terdahulu merupakan studi atau penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan mengkaji variabel, metode, serta teori yang 

digunakan. Beberapa studi terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pariwisata, diantaranya penelitian mengenai Pengembangan Wisata Berbasis 

Mayarakat (Community Based Tourism) di Desa Malasari, Taman Nasional 

Gunung Halimun yang memiliki hasil penelitian, yaitu adanya empat indikator 

yang menunjukkan bahwa masyarakat siap dalam pengembangan CBT. Indikator 

tersebut adalah pengetahuan masyarakat tentang CBT, kemauan masyarakat 

dalam menerima dan melaksanakan CBT, persepsi dan pemahaman yang benar 

mengenai CBT, dan kelembagaan yang telah dibentuk untuk mendukung 

pelaksanaan CBT, sehingga dapat menghasilkan strategi dalam pengembangan 

wisata berbasis masyarakat di Desa Malasari. 

Selain itu, penelitian selanjutnya yang berjudul Pengembangan Objek 

Wisata Pantai Jonggring Saloko Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Desa 

Mentraman-Donomulyo Kabupaten Malang) yang memiliki hasil penelitian, yaitu 

arahan pemberdayaan masyarakat sebagai penunjang objek wisata yang 
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didasarkan pada tingkat partisipasi masyarakat, serta pengembangan pariwisata 

yang dilakukan melalui kelembagaan, promosi wisata, fasilitas, sumber daya 

manusia, dan aksesibilitas.  Studi terdahulu lainnya mengenai Pengembangan 

Agrowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Kota Batu, Jawa Timur yang 

memiliki hasil penelitian, yaitu faktor yang mempengaruhi penerapan CBT setiap 

indikator dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek budaya, dan 

aspek politik yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi pembangunan 

pariwisata, serta pengembangan CBT. Untuk lebih jelasnya, tinjauan mengenai 

studi terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2. 6 Penelitian Mengenai Pariwisata Berbasis Masyarakat 

Nama 
Judul Peneliti 

dan Tahun 
Tujuan Penelitian 

Variabel yang 
Digunakan 

Metode Analisis Hasil Penelitian Manfaat Penelitian Perbedaan Studi 

Siti Nurika, 

dkk 

Pengembangan 

Wisata 

Berbasis 

Mayarakat 

(Community 

Based 
Tourism) di 

Desa Malasari, 

Taman 

Nasional 

Gunung 

Halimun 

Salak, 2011. 

Mengidentifikasi 

potensi wisata di Desa 

Malasari dan kesiapan 

masyarakat dalam 

pengembangan CBT, 

sehingga dapat 
dikembangkan suatu 

kegiatan ekowisata 

berbasis masyarakat 

- Potensi wisata 

- Karakteristik 

sosial-budaya 

masyarakat 

- Indikator 

kesiapan 
masyarakat 

dalam 

pengembangan 

CBT 

Menganalisis 

secara deskriptif 

data-data potensi 

dan kesiapan 

masyarakat, 

kemudian 
ditentukan 

pengembangan 

CBT yang cocok 

dengan kondisi 

Desa Malasari 

Terdapat empat indikator 

yang menunjukkan bahwa 

masyarakat siap dalam 

pengembangan CBT. 

Indikator tersebut adalah 

pengetahuan masyarakat 
tentang CBT, kemauan 

masyarakat dalam menerima 

dan melaksanakan CBT, 

persepsi dan pemahaman 

yang benar mengenai CBT, 

dan kelembagaan yang telah 

dibentuk untuk mendukung 

pelaksanaan CBT. 

Pengembangan wisata 

berbasis masyarakat di Desa 

Malasari dapat dilakukan 

melalui dua strategi, yaitu 

merancang berbagai produk 

wisata, seperti program dan 

atau paket-paket wisata, 

meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, dan kompetensi 
masyarakat dalam mengelola 

wisata.  

Penelitian ini digunakan 

sebagai referensi oleh 

Pemerintah Daerah dalam 

mendukung kegiatan 

pariwisata berbasis 

masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat 

kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi 

pariwisata Puger 

berdasarkan enam dimensi 
kesiapan masyarakat yang 

tidak hanya menggunakan 

analisis deskriptif saja, 

namun menggunakan 

metode community readiness 

model, sehingga didapatkan 

strategi berdasarkan tingkat 

kesiapan masyarakat, 

selanjutnya menentukan 

strategi kesiapan masyarakat 

prioritas dalam 

pengembangan destinasi 

pariwisata Puger yang 

dianalisis dengan 

menggunakan metode 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP). 

Meirsaska 

Nicia Arava 

Pengembangan 

Objek Wisata 

Pantai 

Jonggring 
Saloko 

Berbasis 

- Untuk 

mengidentifikasi 

karakteristik objek 

wisata Pantai 
Jonggring Saloko 

dan masyarakat 

- Karakteristik 

wilayah studi 

- Karakteristik 

fisik binaan 
- Karakteristik 

masyarakat 

- Analisis 

multidimension

al scaling 

- Analisis 
partisipatif 

Arahan pemberdayaan 

masyarakat sebagai 

penunjang objek wisata 

- Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan 

masukan kepada 

Pemerintah Daerah untuk 
perencanaan dan 

pembangunan objek 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menyusun strategi 

kesiapan masyarakat 

prioritas dalam 
pengembangan destinasi 

pariwisata Puger dengan 
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Nama 
Judul Peneliti 

dan Tahun 
Tujuan Penelitian 

Variabel yang 

Digunakan 
Metode Analisis Hasil Penelitian Manfaat Penelitian Perbedaan Studi 

Masyarakat 

(Studi Kasus 

Desa 
Mentraman-

Donomulyo 

Kabupaten 

Malang), 2011 

Desa Mentraman 

kaitannya dalam 

menunjang 
kegiatan ODTW 

Pantai Jonggring 

Saloko. 

- Untuk mengetahui 

upaya 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Mentraman dalam 

pengembangan 

objek wisata 

Pantai Jonggring 

Saloko. 

- Karakteristik 

pangsa pasar 

- Arahan 
pemberdayaan 

masyarakat 

sebagai 

penunjang 

pariwisata 

wisata Pantai Jonggring 

Saloko secara khususnya 

dan untuk meningkatkan 
potensi objek wisata lain 

secara umumnya dan 

menentukan arahan 

pengembangan pada 

masa yang akan datang. 

- Masyarakat dapat ikut 

terlibat dalam 

pengembangan 

pariwisata Pantai 

Jonggring Saloko, 

sehingga hasil yang 

didapatkan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. 

metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP). 

Sri Endah 

Nurhidayanti 

Pengembangan 

Agrowisata 

Berkelanjutan 

Berbasis 

Komunitas di 

Kota Batu, 

Jawa Timur, 

2012. 

Untuk mengkaji 

penerapan prinsip-

prinsip Community 

Based Tourism (CBT) 

dalam pengembangan 

agrowisata di Kota 

Batu dan 

mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

memengaruhi 

penerapan prinsip 
CBT 

Indikator dalam 

pengembangan 

CBT 

- Aspek Ekonomi 

- Aspek Sosial 

- Aspek 

Lingkungan 

- Aspek Budaya 

- Aspek Politik 

- Analisis 

kuantitatif 

(statistik), 

berupa uji 

korelasi dan 

regresi 

- Analisis 

kualitatif 

(analisis konten 

dan interaktif) 

Faktor yang mempengaruhi 

penerapan CBT setiap 

indikator 

Secara teoretis penelitian 

ini tidak hanya 

menghasilkan temuan 

tentang penerapan prinsip 

prinsip CBT di agrowisata, 

namun juga menemukan 

indikator-indikator baru 

berkenaan dengan 

penerapan prinsip CBT 

sebagai kritik atas prinsip 

CBT yang digunakan 
selama ini. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menyusun strategi 

kesiapan masyarakat 

prioritas dalam 

pengembangan destinasi 

pariwisata Puger dengan 

metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP), sehingga 

tidak hanya mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan 
prinsip CBT. 

 


