
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Landasan Operasional  

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti/mengspesifikasikan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional ini diuraikan berdasarkan kata-kata yang tertera 

pada judul maupun isi yang akan sering dijumpai dalam penyusunan studi ini.  

2.1.1  Pengertian Pariwisata  

Pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses perginya seseorang 

menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Kata pariwisata berasal dari bahasa 

sangsekerta yaitu pari dan wisata , Pari berarti banyak, berkali-kali, 

berputar-putar, dan wisata yaitu perjalanan, bepergian. Pariwisata diartikan 

sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu 

tempat ke tempat lain.   



    
2.2  Konsep Teoritis  

Dibawah ini ada beberapa pengertian pariwisata menurut para pakar 

pariwisata yaitu : 

 

Prof Hunzieker dan Prof K. krapt 

Pariwisata adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh 

perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta menyediakan tempat 

tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak menetap dan tidak 

memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu. 

 

National Tourism 

Arti sempit

 

Pariwisata adalah kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah 

suatu negara, yang titik beratnya orang yang melakukan perjalanan wisata 

adalah warga negara sendiri dan orang-orang asing yang berdomisili di negara 

tersebut. 

Arti Luas

 

Pariwisata adalah kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu 

negara.  



     
Drs. Oka A. Yoeti 

Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat 

ketempat lain, selain itu pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah 

ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan 

tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

 

Pakar-pakar lain 

Pariwisata adalah perjalanan yang oleh seseorang maupun kelompok tanpa 

membedakan golongan usia, jenis kelamin, agama, ras, maupun status sosial. 

Perjalanan ini diselenggarakan untuk mendapatkan rekreasi (ingin 

menciptakan kembali/memerlukan kekuatan diri).  

2.3  Pengertian Wisatawan  

Pada umumnya wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara 

sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Apabila 

mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 



    
24 jam maka disebut pelancong.  

Berikut beberapa pengertian wisatawan menurut para ahli yaitu : 

 

G.A Schmoll 

Wisatawan adalah individu/kelompok individu yang mempertimbangkan dan 

merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk perjalanan rekreasi dan 

berlibur, yang tertarik pada perjalanan umumnya dengan motivasi perjalanan 

yang pernah ia lakukan, menambah pengetahuan, tertarik oleh suatu daerah 

tujuan wisata yang dapat menarik pengunjung di masa yang akan datang. 

 

P.W Ogilve 

Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama bahwa 

mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari 

satu tahun dan kedua bahwa sementara mereka pergi, mereka mengeluarkan 

uang di tempat yang mereka kunjungi, tidak dengan mencari nafkah di tempat 

tersebut. 

2.4  Daya Tarik Pariwisata  

Menurut Oka A. Yoeti daya tarik adalah segala sesuatu yang terdapat di 

daerah tujuan wisata yang dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.  



     
Menurut Charles E. Gearing, faktor pembentuk daya tarik wisata 

(Holloway, 1983 : 9-11) tersebut adalah : 

1. Atraksi (attraction), baik yang sifatnya alamiah maupun buatan manusia, 

meliputi : alam, budaya, dan unsur sejarah lainnya. 

2. Fasilitas (facilities), meliputi kemudahan akomodasi dan kemudahan 

rekreasi/hiburan. 

3. Aksebilitas, berupa prasarana transportasi.  

2.5  Pengertian Pemasaran Pariwisata  

Pemasaran pariwisata adalah suatu sistem koordinasi yang harus 

dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri 

pariwisata, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, 

regional, nasional, atau internasional untuk mencapai kepusasan wisatawan 

dengan memperoleh keuntungan yang wajar.  

Prof. Dr. Salah Wahab dalam buku Tourism Marketing merumuskan 

pengertian pemasaran sebagai berikut :   



     
the management process trough wich the National Tourist 

Organizations (NTO) or tourist enterprises identify their selected tourists, 

actual and potential, communicate with them to ascertain and influence 

their wishes, needs, motivations, like or dislikes, on local or regional, 

national, and international levels, and formulate and adapt their tourist 

products accordingly in view of achieving optimal tourist satisfaction 

thereby fulfilling their objectives.

  

Pemasaran pariwisata adalah suatu proses manajemen yang dilakukan 

oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan, termasuk dalam 

kelompok industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan 

yang sudah punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata dan wisatawan 

yang mempunyai potensi akan melakukan perjalanan wisata dengan jalan 

melakukan komunikasi dengan mereka, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, dan 

memotivasinya, terhadap apa yang disukai dan tidak disukainya, pada tingkat 

daerah-daerah lokal, regional, nasional, maupun internasional dengan 

menyediakan obyek dan atraksi wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan 

optimal.  

2.6  Analisis Pasar Wisata  

Setiap pemasaran, termasuk pemasaran pariwisata pada awalnya dimulai 

dengan membuat analisis pasar wisata.Analisis ini meliputi analisis persepsi dan 



    
preferensi wisatawan.Pada umumnya calon wisatawan menginginkan suatu 

produk wisata tertentu.Faktor sosiodemografi dan psikografi memiliki peran yang 

sangat besar dalam memilih macam produk dan destinasi pariwisata.Berawal dari 

data inilah bagaimana pemasaran harus dilakukan. 

Pemasaran, merupakan suatu proses social an manajerial di mana 

individual maupun kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk dan nilai (value) secara bebas dengan pihak lain. 

Dari pengertian ini jelas bahwa dalam proses pemasaran pihak pemilik produk 

harus bisa menyesuaikan dengan keinginan wisatawan atau menyesuaikan dengan 

segmen wisatawan yang berminat pada jenis produk yang dimilikinya.  

Konsep pemasaran yang demikian ini, mengandung beberapa pengertian yang 

secara konsisten dilaksanakan yaitu : 

1. Pemasaran sebagai suatu proses sosial harus dapat dilaksanakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Pelaku pemasaran tidak hanya oleh industri pariwisata 

atau pihak pihak yang saat ini kompetensi dalam pemasaran pariwisata. 

Kebijakan pemasaran sudah harus mendorong kemungkinan berperannya 

duta-duta bangsa yang saat ini berada di luar negeri, seperti TKI (Tenaga 

Kerja Indonesia), mahasiswa dan pelajar serta para pedagang Indonesia. 



    
Siapapun dalam kepentingan apapun mereka  diposisikan sebagai pemasar 

pariwisata. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah menempatkan 

anjungan informasi dan leaflet atau booklet tentang pariwisata di kantor 

kantor emigrasi yang akan mengurus paspor perjalanan ke luar negeri. 

Mereka diwajibkan membawa informasi ini kepada mitra mereka di luar 

negeri tentang daerah mereka.  

2. Pemasaran sebagai suatu proses manajerial. Di dalam pelaksanaan pemasaran 

harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan yang lebih penting adalah 

dilaksanakan evaluasi. Di dalam pemasaran pariwisata tindakan evaluasi 

sangat penting sebab agak berbeda dengan pemasaran barang yang mudah 

dikemas atau diperbaiki. Pariwisata adalah menjual image dan pelayanan 

yang perbaikannya membutuhkan proses yang komplek dan panjang. 

3. Pemasaran sebagai proses pertukaran produk dan nilai. Untuk memiliki 

produk yang bernilai jual tinggi ada strategi yang dilakukan. Bagaimana kita 

dapat memiliki produk yang berkualitas? Pada saat ini produk yang kita 

memiliki yang sangat berkualitas dan memiliki competitiveness yang 

tinggi  adalah nilai nilai budaya dan alam yang memiliki otentisitas local 

yang spesifik. Nilai filosofi, kehidupan masyarakat (living culture ), nilai 



    
luhur/pemaknaan hidup manusia, pengetahuan penduduk berkaitan dengan 

alam dan kearifan masyarakat lokal merupakan produk nasional yang tidak 

dimiliki oleh bangsa lain, apalagi bangsa bangsa barat. Adanya krisis jatidiri, 

mulai adanya proses perubahan pemikiran rasional kedalam pemikiran baru 

yang spiritual dalam kehidupan mereka, dorongan untuk mengunjungi Negara 

Asia semakin besar. Sementara itu pengembangan produk yang mereplikasi 

apa yang ada di Negara Negara maju sudah tidak begitu menarik wisatawan 

mancanegara. Apalagi untuk mature tourist sudah mulai mencari sesuatu 

yang baru dalam rangka mendapatkan pengkayaan hidup dengan mencari new 

knowledge dan  expansion of life. 

Di dalam pemasaran pariwisata memang perlu ditata. Sebab pemasaran 

adalah proses manajemen. Oleh karenanya ada 3 tahapan dalam 

pemasaran.Pertama pihak yang memberikan informasi. Pemberian informasi 

dapat dilakukan oleh banyak pihak, utamanya adalah informasi tentang apa yang 

diketahuinya. Bagi pemula tentu yang diketahui yaitu daerah tempat tinggalnya, 

atau obyek obyek wisata yang pernah mereka kunjungi.Tahapan pemberian 

informasi ini juga dapat dilakukan melalui IT (InformationTechnology) dan 

exhibition atau pameran.Kedua adalah negosiasi. Proses pembelian atau 



    
purchasing ini dilakukan oleh negosiator yang handal. Ketiga proses pengemasan 

dan pelayanan terhadap wisatawan yang telah berkunjung ke daerah tujuan wisata. 

Pelayanan yang berkualitas akan memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk 

perjalanannya sebagai repeater atau rekomendasi terhadap orang lain untuk 

berkunjung  ke daerah tersebut.  


