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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT KEPUASAN PENGUNJUNG 

TERHADAP SARANA DAN PRASARANA WISATA 

 

Tinjauan pustaka merupakan kajian literatur yang menjadi acuan dalam 

penulisan penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas tentang 

landasan teori pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata dan peran masyarakat 

dalam ketersediaan sarana dan prasarana wisata. 

 

2.1  Tinjauan Umum Pariwisata 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Pengertian pariwisata banyak diartikan oleh para ahli dari berbagai 

kalangan yang berbeda. Secara etimologi, pariwisata berasal dari kata sansekerta 

yang terdiri dari dua kata yaitu pari dan wisata. Kata Pari berarti “penuh, seluruh, 

atau semua” dan kata Wisata berarti “perjalanan”. Dengan demikian pariwisata 

dapat diartikan sebagai perjalanan yang penuh, yaitu beranggkat dari suatu 

tempat, menuju dan singgah di suatu tempat, dan kembali ke tempat asal. Menurut 

Yoeti (1996), dikatakan bahwa pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang 

dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat yang lain, 

yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “tour”, sedangkan untuk 

pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourisme” atau 

“tourism”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan bahwa 

pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi.  

Pariwisata diartikan sebagai proses perjalanan dari tempat satu ke tempat 

yang lain, tetapi tidak semua kegiatan perjalanan masuk dalam kategori perjalanan 

wisata. Semua perjalanan pariwisata termasuk rekreasi, tetapi tidak semua rekreasi 

disebut pariwisata. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan pariwisata jika 

memenuhi beberapa syarat perjalanan yang disebut perjalanan pariwisata, yaitu:  

(Yoeti ,2003) 

1. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, di luar 

tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal;  
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2. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari 

nafkah di negara yang dikunjunginya;  

3. Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi. 

Definisi lainnya tentang pariwisata, menurut Undang Undang No. 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. Menurut World Tourism Organization (WTO) (1999) yang dimaksud 

dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan 

tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Perjalanan wisata ini 

berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut 

untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya. Menurut Pendit (1999) dalam 

Aripin dalam Rahman (2013), wisata dapat dibagi ke dalam dua kategori 

berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu: 

1. Wisata alam, yang terdiri dari wisata alam, cagar alam, buru dan argo. 

2. Wisata sosial budaya, yang meliputi peninggalan sejarah, monumen dan 

museum. 

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pariwisata merupakan fenomena proses kepergian atau perjalanan 

sementara dari seseorang atau lebih, dari satu tempat ke tempat yang lain karena 

suatu alasan atau tujuan tertentu dengan maksud tidak untuk tinggal menetap dan 

tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.  

 

2.1.2  Pengertian Potensi, Objek dan Daya Tarik Wisata 

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah 

daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan kata 

lain, potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat 

dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction) yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-

aspek lainnya (Pendit, 2003). Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa 

daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 
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nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.  

Di luar negeri objek wisata disebut tourist atraction (atraksi wisata), 

sedangkan jika di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan objek wisata. Objek 

wisata merupakan salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata 

dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to see). 

Diperjelas dalam buku Pengantar Ilmu Pariwisata (1985) yang ditulis A. Yoeti 

mengatakan bahwa daya tarik wisata (tourist atraction) adalah segala sesuatu 

yang menjadi daya tarik bagi orang untuk berkunjung ke tempat tertentu. Objek 

dan daya tarik wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam 

melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai aset yang dapat dijual kepada 

wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau 

menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.  

Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata 

yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ketempat 

tersebut. Segala sesuatu yang berkenaan dengan wisata, termasuk objek dan daya 

tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan disebut 

pariwisata. Menurut Ridwan (2012), pengertian objek 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.  

Dalam pengembangan suatu objek wisata harus memenuhi beberapa 

kriteria pengembangan pariwisata agar objek tersebut diminati pengunjung. Suatu 

daerah untuk menjadi DTW (Daerah Tujuan Wisata) yang baik harus 

dikembangkan 3 (tiga) hal agar daerah itu menarik untuk dikunjungi, yaitu: 

1. Something to see adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu 

yang bisa di lihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjang wisata. Objek 

harus memiliki daya tarik khusus yang mampu menarik perhatian dan 

minat dari wisatawan untuk berkunjung di objek tersebut. 

2. Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata 

melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang dan 
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bahagia berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat 

makan. 

3. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada 

umumnya adakah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa 

dijadikan sebagai oleh-oleh. (Yoeti, 1985).  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa objek dan daya tarik 

wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Objek 

wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan, tempat untuk 

melakukan kegiatan pariwisata dan rekreasi dengan waktu yang cukup untuk 

memperoleh kepuasan dan pelayanan yang baik. Suatu objek wisata yang baik dan 

menarik untuk dikunjungi harus memiliki keindahan alam dan keunikan dalam 

daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas. 

 

2.1.3 Sistem Pariwisata 

Pengertian sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu 

totalitas. Sistem pariwisata dapat dilihat secara sederhana seperti yang telah 

dikemukakan oleh beberapa ahli. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai 

sekelompok komponen yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain 

sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan kompleks (Scarpino, 2009). 

Menurut Leiper (2004), mengatakan bahwa sistem pariwisata adalah tatanan 

komponen dalam industri pariwisata di mana masing-masing komponen saling 

berhubungan dan membentuk sesuatu yang bersifat menyeluruh.  

Sistem pariwisata menurut Gunn dan Turgut (2002) memiliki model-

model sistem pariwisata yang meliputi sebagai berikut: 

1. Pariwisata merupakan bidang yang multidisiplin. 

2. Pariwisata digerakkan oleh dua kekuatan utama, yaitu elemen permintaan 

(demand) dan elemen persediaan (supply). 

3. Hal yang meliputi permintaan adalah keragaman motivasi dan kemampuan 

wisatawan untuk melakukan perjalanan. 

4. Hal yang meliputi sediaan adalah pengembangan-pengembangan program 

dan lingkungan fisik di destinasi pariwisata untuk melayani kebutuhan 

wisatawan. 
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5. Pariwisata meliputi berbagai dimensi geografis, ekonomi, lingkungan, 

sosial, dan politik. 

6. Pariwisata bukanlah suatu industri, melainkan terdiri dari berbagai entitas 

sebagaimana halnya sektor bisnis. 

Model sistem pariwisata Gunn tidak menggambarkan sistem pariwisata, 

namun masih bersifat linier, sementara sistemnya digambarkan sebagai sistem 

yang tertutup. Model sistem pariwisata Gunn tersebut disusun melalui pendekatan 

sediaan pariwisata, tapi tidak menggambarkan keseluruhan sistem pariwisata. 

Model sistem pariwisatan Gunn dapat digunakan dalam menganalisis elemen-

elemen vital sumber daya tarik pariwisata terutama yang terdapat di daerah tujuan 

pariwisata atau destinasi wisata. Model sistem pariwisata yang dikemukan oleh 

Gunn menekankan bahwa Pariwisata tidak dapat berkembang dan direncanakan 

tanpa memahami hubungan-hubungan saling mempengaruhi antara elemen 

ketersediaan (supply) dan elemen permintaan (demand) pasar pariwisata. Gunn 

mengemukakan bahwa keberhasilan dalam pengembangan pariwisata disuatu 

daerah sangat tergantung kepada kemampuan perencana dalam mengintegrasikan 

kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan 

pariwisata. Model sistem pariwisata menurut Gunn dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Sumber: Gunn dan Turgut (2002) 

Gambar 2.1 

Model Sistem Pariwisata Gunn 
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Subsitem demand (permintaan) berkaitan dengan wisatawan sebagai 

individu. Latar belakang pola perilaku wisatawan dipengaruhi oleh motivasi baik 

fisik, sosial, budaya, spritual dan pelarian, serta didukung oleh informasi, 

pengalaman sebelumnya, dan kesukaan yang akan membentuk harapan. Supply 

pariwisata terbentuk oleh interaksi antara komponen-komponen daya tarik, 

transportasi, jasa/layanan, informasi dan promosi. Baik supply maupun demand  

akan mempengaruhi pengalaman yang terbentuk selama melakukan aktivitas 

wisata. 

Sistem pariwisata menurut Leiper (2004) merupakan suatu model 

pendekatan sistem yang menyeluruh terhadap pariwisata. Model ini disebut 

dengan whole tourism system. Sistem pariwisata model Leiper hanya 

mempertimbangkan hal-hal mendasar yang benar-benar berperan dalam 

menggerakkan pariwisata sebagai elemen-elemen sistemnya. Sistem pariwisata ini 

menjelaskan dimana lingkungan juga berinteraksi dan memiliki pengaruh 

terhadap elemen-elemen di dalam sistem. Lingkungan tersebut dapat berupa 

aspek-aspek fisik, budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan teknologi yang 

membentuk pariwisata, namun pada bagian selanjutnya juga dipengaruhi oleh 

pariwisata. Sistem pariwisata menurut Leiper dibagi menjadi lima elemen utama, 

yaitu (Leiper,2004). 

1. Wisatawan (tourist), merupakan elemen manusia, yaitu orang yang 

melakukan perjalanan wisata. 

2. Daerah asal wiatawan (traveller-generating region), merupakan elemen 

geografi, yaitu tempat dimana wisatawan mengawali dan mengakhiri 

perjalanannya. 

3. Daerah persinggahan (transit route) merupakan elemen geografis yaitu 

tempat persinggahan sebelum wisatawan menuju daerah tujuan wisata 

utama. Transit route menjadi tempat yang paling diuntungkan karena 

berpotensi menjadi daerah tujuan wisata, misalnya Singapura, Hongkong, 

dan Dubai. 

4. Daerah tujuan wisata (tourist destination region), merupakan elemen 

geografis, yaitu tempat utama yang dikunjungi wisatawan. 
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5. Industri pariwisata (tourist industry), sebagai elemen organisasi yang 

bergerak usaha pariwisata, bekerja sama dalam pemasaran pariwisata 

untuk menyediakan barang, jasa, dan fasilitas pariwisata. 

 

 
Sumber: Leiper (2002) 

Gambar 2.2 

Model Sistem Pariwisata Leiper 

 

2.1.4 Pengembangan Objek Wisata 

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang 

pengembangan-pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang 

menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya 

meliputi lima unsur, yaitu: Suwantoro dalam penelitian Hafsani (2010) 

1. Daya Tarik Wisata 

2. Prasarana Wisata 

3. Sarana Wisata 

4. Infrastruktur 

5. Masyarakat/lingkungan 

Menurut Santoso (2004: 35) dalam penelitian Hafsani (2010) unsur-unsur 

pengadaan dalam pengembangan objek wisata yaitu unsur-unsur yang harus 

diperhatikan dalam mengolah suatu perencanaan pengembangan kepariwisataan. 

Unsur-unsur pengadaan dalam pengembangan objek wisata antara lain: 

1. Atraksi atau daya tarik yang dapat menyebabkan wisatawan datang. 

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam, objek buatan 

manusia, ataupun unsur-unsur dan pariwisata budaya. 

2. Transportasi sangat berpengaruh atas arus wisatawan dan juga 

perkembangan akomodasi. 
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3. Akomodasi yang juga dibutuhkan oleh wisatawan saat berkunjung ke 

daerah tujuan wisata. Hal itu meliputi tempat penginapan, tempat makan 

dan minum. 

4. Fasilitas Pelayanan seperti pertokoan dan jasa pelayanan. 

5. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan 

dan fasilitas pendukung. 

Menurut Inskeep dalam Hadzami (2018), suatu objek wisata harus 

memiliki lima unsur penting, yaitu : 

1. Daya tarik, yaitu faktor yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan 

mengunjungi suatu tempat baik suatu tempat yang menjadi tujuan 

utamanya, atau tempat yang dikunjungi dalam suatu perjalanan karena 

keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik 

tujuan tersebut.  

2. Prasarana wisata, dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan 

wisata. fasilitas ini harus terletak dekat dengan objek wisatanya. Prasarana 

wisata ini terdiri dari prasarana akomodasi dan prasarana pendukung. 

3. Sarana wisata, yaitu kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun 

obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. 

Selain itu, selera pasar pun dapat menentukan berbagai sarana yang 

dimaksud.  

4. Infrastruktur, yaitu situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana 

wisata, berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas 

permukaan dan di bawah tanah, seperti: sistem pengairan, sumber listrik 

dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta 

sistem keamanan atau pengawasan. Infrastruktur yang memadai dan 

terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu 

meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas hidupnya.  

5. Masyarakat, lingkungan, dan budaya. 



41 

 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan 

masyarakat, lingkungan dan budaya. 

Adapun inti atau komponen pariwisata yaitu (Cooper, et al. 1993): 

1. Atraksi/attraction seperti atraksi alam, budaya dan buatan. 

2. Amenitas/amenities berhubungan dengan fasilitas atau akomodasi. 

3. Aksesibilitas/accebilities berhubungan dengan segala jenis transportasi, 

jarak atau kemudahan pencapaian. 

4. Pelayanan tambahan/ancilliary 

 

2.2  Pengertian Fasilitas Pariwisata 

Fasilitas kepariwisataan merupakan tourist supply yang perlu 

dipersiapkan atau disediakan bila akan mengembangkan industri pariwisata, 

karena kegiatan pariwisata pada hakekatnya tidak lain adalah salah satu kegiatan 

dari sektor perekonomian juga. Fasilitas wisata adalah sarana atau prasarana yang 

memudahkan dalam kegiatan beratraksi yang telah disediakan oleh kawasan 

wisata tersebut (Suchaina; 2014). Menurut Tjiptono dalam Suchiana (2014) 

dengan fasilitas yang baik maka dapat membentuk persepsi di mata pelanggan. Di 

sejumlah tipe jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan 

fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa di mata pelanggan. Sedangkan 

menurut Spillane dalam Sasmita (2017), Fasilitas merupakan sarana dan prasarana 

yang mendukung operasional objek wisata untuk mengakomodasi segala 

kebutuhan wisatawan, secara langsung mendorong pertumbuhan tetapi 

berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai prasarana dan sarana wisata: 

 

2.2.1  Prasarana Wisata 

Prasarana wisata adalah sarana pendukung pariwisata yang secara tidak 

langsung sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Prasarana (infrastructure) adalah 

semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan 

lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya. Menurut Yoeti dalam Suchaina (2014), Prasarana 
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kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan 

pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam 

sehingga wisatawan juga tertarik untuk berkunjung ke suatu tempat wisata. 

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia 

yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan 

wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain 

sebagainya. (Suwantoro, 2024). Prasarana pariwisata yang dikutip melalui 

cvinspireconsulting.com adalah semua fasilitas utama atau dasar yang 

memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Untuk kesiapan objek-objek 

wisata yang di kunjungi wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata perlu 

dibangun dan disesuaikan dengan lokasi serta kondisi objek wisata yang 

bersangkutan akan meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri.  Menurut 

Yoeti (1985) mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas 

yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang 

sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan 

yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain:  

1. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal. 

2. Instalasi pembangkit listrik untuk penerangan dan kebutuhan teknologi 

lain dan instalasi air bersih, yang sangat dibutuhkan wisatawan. 

3. Alat komunikasi dan sistem telekomunikasi, baik itu telepon, televisi, 

radio, kantor pos, Wifi, dan lain-lain. 

4. Pelayanan kesehatan baik itu klinik, puskesmas, rumah sakit IGD dan lain 

sebagainya. 

5. Pelayanan keamanan 

6. Pelayanan wisatawan baik itu pos stapam penjaga objek wisata maupun 

pos-pos polisi untuk menjaga keamanan sekitar objek wisata. 

7. Pom bensin dan lain-lain. 

Prasarana wisata memiliki peran penting dalam mendukung 

pengembangan pariwisata. Seperti adanya aksesibilitas yang baik sangat 

berpotensi untuk mendatangkan dan meningkatkan jumlah pengunjung (Ristianti, 
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2016). Menurut Yoeti dalam Ristianti (2016) menjelaskan sistem pelayanan 

transportasi yang baik adalah prasyarat upaya pengembangan pariwisata, 

khususnya dalam persaingan menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Lalu 

ketersediaan sumber air yang bersih sehingga dapat membuat wisatawan betah 

berada selama dilokasi wisata (Widyo, 2015). Dan juga adanya jaringan listrik 

merupakan salah satu prasarana pendukung aktifitas kepariwisataan (Arwandi 

,2016). 

Disamping berbagai kebutuhan yang dijelaskan di atas, kebutuhan 

wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, 

rumah sakit atau pelayanan kesehatan, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan, dan 

lain sebagainya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa prasarana 

pariwisata merupakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk 

datang dan menikmati perjalanannya di daerah tujuan wisata.  

 

2.2.2  Sarana Wisata 

Sarana kepariwisataan (tourism infrastructure) adalah semua fasilitas 

yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang 

serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka yang beraneka ragam. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata 

maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif menunjuk pada 

jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif yang 

menunjukkan kenyaman atau mutu pelayanan yang diberikan.  

Sarana kepariwisataan adalah hal-hal yang keberadaannya berhubungan 

dengan usaha untuk membuat wisatawan lebih banyak datang, lebih banyak 

mengeluarkan uang di tempat wisata yang dikunjungi. Menurut Lothar A. Kreck 

dalam buku Pengantar Ilmu Pariwisata (Yoeti, 1996), Pengantar Ilmu Pariwisata, 

didalam kepariwisataan dikenal ada tiga macam sarana, yakni: 

1. Sarana pokok kepariwisataan, yang dimaksud adalah perusahaan yang 

hidup dan kehidupannya tergantung kepada arus kedatangan orang yang 

melakukan perjalanan wisata, termasuk kedalam kelompok ini adalah: 

travel agent dan tour operator, perusahaan angkutan wiata, hotel dan jenis 
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penginapan yang lainnya, restoran, rumah makan, objek wisata, dan atraksi 

wisata lainnya. 

2. Sarana pelengkap kepariwisataan, yaitu perusahaan atau tempat-tempat 

yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya 

melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada 

suatu daerah tujuan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini adalah sarana 

olahraga seperti lapangan tenis, golf, kolam renang, berselancar, dan lain 

sebagainya. 

3. Sarana penunjang kepariwisataan, yaitu perusahaan yang menunjang 

sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat 

wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi 

fungsi lain lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak 

mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat wisata yang 

dikunjungi. Termasuk didalam kelompok ini adalah ruang atraksi wisata, 

karaoke, dan lain sebagainya. 

Sarana yang disediakan di objek wisata dapat meningkatkan daya tarik 

wisata. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata mengatakan bahwa 

pengembangan daya tarik wisata  sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas 

daya tarik wisata, mencakup : 

1. Pembangunan pusat informasi wisata adalah menyediakan fasilitas layanan 

informasi pariwisata yang akurat dan terbaru kepada siapa saja yang 

membutuhkan.  

2. Pembuatan ruang ganti atau toilet sangat diperlukan oleh wisatawan untuk 

mencuci tangan, membasuh wajah, membuang hajat atau untuk berganti 

pakaian ketika sedang beraktivitas dalam suatu daya tarik wisata. Dalam 

perancangan pembangunan fasilitas ini harus memperhatikan aspek 

gender, dimana jumlah fasilitas yang diperlukan untuk wanita adalah 3 

(tiga) kali lebih banyak daripada pria. Lalu menerapkan prinsip higienis 

yang sangat penting untuk diperhatikan, toilet/ruang ganti harus bersih, 

sehat, kering, dan higienis. 
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3. Pembuatan pergola dan gazebo adalah pelengkap taman yang membentuk 

peneduh pada jalur pedestrian, area duduk atau area berkumpul (gazebo). 

4. Pemasangan lampu taman merupakan elemen pelengkap taman yang 

terkait dengan penciptaan suasana. 

5. Pembuatan pagar pembatas dalam suatu kawasan wisata adalah sebagai 

pemisahan zona aktivitas dengan zona tingkat intensitas yang berbeda. 

6. Pembangunan panggung pertunjukan/kesenian adalah bentuk dari tempat 

berkumpul yang di dalamnya tersedia tempat duduk dengan kapasitas 

besar serta area panggung untuk pertunjukan dan hiburan untuk 

pengunjung. 

7. Pembangunan plaza/pusat jajanan kuliner merupakan fasilitas dimana 

terdapat kegiatan layanan jual beli makanan dan minuman. 

8. Pembangunan tempat ibadah adalah bangunan yang disediakan untuk 

wisatawan yang hendak menunaikan kewajiban ibadahnya. 

9. Pembangunan menara pandang dapat diartikan sebagai suatu lokasi yang 

memiliki struktur bangunan tinggi yang dapat melihat area dengan 

cakupan luas. 

10. Pembangunan gapura identitas adalah menyediakan fasilitas layanan 

informasi lokasi atraksi wisata yang akurat kepada wisatawan yang datang 

berkunjung. 

11. Penyediaan tempat sampah disetiap fasilitas sarana pendudukung lainnya. 

Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: tempat sampah organic dan 

tempat sampah non-organik 

12. Pembuatan jalur pejalan kaki 

13. Pembuatan tempat parkir harus memiliki satuan ruang parkir (SRP) yaitu 

untuk mengukur kebutuhan ruang parkir dan adanya parkir yang teratur 

untuk kendaraan. 

14. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah 

Menurut teori Spillane dalam Sasmita (2017), fasilitas dikelompokkan 

menjadi tiga bagian yaitu : 
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1. Fasilitas utama, merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dan dirasakan 

sangat perlu selama pengunjung berada di suatu objek wisata. Salah 

satunya yaitu atraksi wisata. 

2. Fasilitas pendukung, sarana sebagai pelengkap fasilitas utama sehingga 

wisatawan akan merasa lebih betah. Terdiri atas akomodasi (penginapan), 

tempat makan, tempat belanja, trasnportasi. 

a. Akomodasi 

Akomodasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting serta 

merupakan kebutuhan dasar bagi wisatawan selama mereka berada di 

daerah tujuan wisata. Para wisatawan akan memerlukan tempat 

tinggal untuk sementara waktu selama dalam perjalan untuk 

beristirahat. Adanya akomodasi, maka akan mendorong wisatawan 

untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata dengan 

waktu yang relatif lebih lama. 

b. Tempat makan dan minuman 

Tempat makan dan minuman merupakan fasilitas yang disediakan 

dalam rumah makan dan restoran. Sarana rumah makan juga perlu 

disediakan bagi wisatawan yang datang disamping menikmati atraksi 

wisata juga menikmati makanan khas tersebut. Pertimbangan yang 

diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara 

lain adalah jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat 

kualitas makanan dan minuman, pelayanan yang diberikan, tingkat 

harga, dan tingkat kebersihan. 

c. Fasilitas belanja 

Belanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata, dan sebagian 

pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk belanja. Karena fasilitas 

terhadap aktivitas belanja perlu dipertimbangkan dalam perencanaan 

dan pengembangan pariwisata, bukan hanya sebagai pelayanan wisata, 

namun juga sebagai objek wisata yang memiliki daya tarik. Fasilitas 

dan pelayanan belanja disediakan bagi pengunjung yang akan 

membeli kerajinan seni, kerajinan tangan, souvenir, barang-barang 

khas seperti pakaian, perhiasan dengan pelayanan yang memadai, 
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lokasi yang nyaman dan akses yang baik, serta tingkat harga yang 

relatif terjangkau. 

3. Fasilitas pelengkap, merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dan 

dirasakan sangat perlu selama pengunjung berada disuatu objek wisata. 

Fasilitas pelengkap yang terdiri dari fasilitas pokok, yaitu sebagai berikut: 

- Toilet umum 

- Tempat ibadah/masjid 

- Pemandu wisata 

Untuk bentuk tertentu, dalam sistem kepariwisataan mungkin 

memerlukan jenis-jenis fasilitas pelayanan wisata khusus. Berkaitan 

dengan wilayah studi yang memilik daya tarik wisata berupa aktivitas 

jelajah wisata alam, diperlukan suatu jasa pemandu wisata yang 

berperan sebagai petunjuk jalan bagi pengunjung yang menjelajahi 

objek wisata. 

- Pusat informasi 

Pusat informasi ini berfungsi untuk memberikan penerangan yang 

meliputi jenis atraksi atau objek menarik yang biasa dilihat.  

-  Tempat parkir 

Sarana parkir berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas maupun 

sirkulasi pergerakan dilingkungan objek wisata tersebut. hal tersebut 

agar tidak terjadinya kemacetan lalu lintas karena parkir sembarang 

dan harus ada tukang parkir untuk mengatur keluar dan masuk 

kendaraan. Sehingga suatu objek wisata perlu disediakan ruang parkir 

yang cukup untuk menangani kendaraan yang berhenti di suatu objek 

wisata. 

Sedangkan menurut Inskeep dalam Suchiana (2014) sarana tersebut dibagi 

menjadi empat, sebagai berikut : 

1. Akomodasi 

Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara waktu 

selama dalam perjalanan untuk dapat beristirahat. Adanya sarana 

akomodasi, maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan 

menikmati objek dan daya tarik wisata dengan waktu yang relatif lama. 
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Pilihan jenis akomodasi yang dipilih seperti jenis fasilitas dan pelayanan 

yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya. 

2. Tempat makan dan minum 

Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya ingin 

menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan 

minuman harus mendukung hal tersebut bagi wisatawan yang tidak 

membawa bekal. Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan 

fasilitas makanan dan minuman antara lain adalah jenis dan variasi 

makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman, 

pelayanan yang diberikan, tingkat harga, tingkat kebersihan dan lokasi 

tempat makannya. 

3. Tempat belanja 

Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata dan sebagian 

pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk berbelanja. Penilaian dalam 

penyediaan fasilitas belanja ini dilakukan terhadap ketersediaan barang-

barang yang dijual dan pelayanan yang memadai, lokasi yang nyaman dan 

akses yang baik serta tingkat harga yang relatif terjangkau. 

4. Fasilitas umum di lokasi objek wisata 

Fasilitas umum seperti tempat parkir, toilet umum, mushola, dan lain-lain. 

Berdasarkan prasarana dan sarana yang telah diuraikan, maka untuk lebih 

jelas prasarana dan sarana yang akan dianalisis di dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel II.1 di bawah ini : 

Tabel II.1 Standar Kelayakan Menjadi Daerah Tujuan Wisata 
No. Kriteria Standar Minimal 

1. Objek Terdapat salah satu unsur alam, sosial ataupun budaya. 
2. Akses Adanya jalan, adanya kemudahan, rute, tempat parkir, dan harga 

parkir yang terjangkau. 
3. Akomodasi Adanya pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen, dan lain-

lain). 
4. Fasilitas Agen perjalanan, pusat informasi, salon, fasilitas kesehatan, 

pemadam kebaran, hydrant, TIC (Tourism Information Centre), 
Guilding (pemandu wisata), plang informasi, petugas yang 
memeriksa masuk dan keluarnya wisatawan (petugas entry dan 
exit). 

5. Transportasi Adanya transporatasi lokal yang nyaman, variatif yang 
menghubungkan akses ke lokasi wisata. 

6. Catering Service Adanya pelayanan makanan dan minuman (Restaurant, rumah 
makan, warung nasi, dan lain-lain. 

7. Aktifitas Rekreasi Terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata, seperti berenang, 
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No. Kriteria Standar Minimal 

terjun payung, berjemur, berselancar, jalan-jalan dan lain-lain. 
8. Pembelanjaan Adanya tempat pembelian barang-barang umum. 
9. Komunikasi  Adanya TV, telepon umum, radio, sinyal telephone, seluler, 

penjual vocher (isi ulang pulsa seluler) dan internet akses. 
10. Sistem Perbankan Adanya bank (beberapa jumlah dan jenis bank dan ATM beserta 

sebarannya. 
11. Kesehatan Poliklinik poli umum/jaminan ketersediaan pelayanan yang baik 

untuk penyakit yang mungkin diderita wisatawan. 
12. Keamanan Adanya jaminan keamanan (petugas khusus keamanan, polisi 

wisata, pengawas pantai, rambu-rambu perhatian, pengaruh kepada 
wisatawan. 

13. Kebersihan Tempat sampah dan rambu-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. 
17. Utilitas Penerangan listrik, persediaan air bersih dan sistem drainase. 

Sumber: Lothar A. Kreck dalam Yoeti, (1996) dalam Santoso (2017)  

Fasilitas sarana dan prasarana wisata yang perlu diperhatikan bukan 

hanya ada tapi juga perlu adanya peningkatan dan pemeliharaan dari segi kualitas 

maupun kuantitas sangat penting untuk diperhatikan. Hal-hal kecil seperti toilet 

umum dan tempat sampah pula tidak luput untuk diperhatikan. Untuk menunjang 

perkembangan pariwisata dengan menjamin keamanan, kesehatan pengunjung dan 

masyarakat lokal, penambahan jumlah toilet umum ditempat wisata serta 

perbaikan system manajemen pengelolaannya sangat perlu dilakukan (Bagiastra, 

2013). Keberadaan sampah yang berserakan dan tidak tertangani dengan baik 

tentu akan menjadikan tempat tersebut kotor, kumuh, berbau dan berujung kepada 

merosotnya citra pariwisata, (Nanang, 2015). Sehingga perlu adanya jumlah 

tempat sampah yang disebar tiap titik dalam objek wisata. 

Menurut Oka A. Yoeti dalam Suchiana (2014) mengatakan tentang 

ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana disuatu objek wisata akan 

mempengaruhi minat pengunjung dalam melakukan kunjungan wisata. Diperkuat 

pula dengan pernyataan Tjipto dalam Suchiana (2014) yang menyatakan fasilitas 

yang baik dapat membentuk persepsi dimata pelanggan. Berdasarkan penjelasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana wisata merupakan salah 

satu faktor penting yang sangat menunjang pertumbuhan pariwisata. Sarana dan 

prasarana harus ada dalam suatu kawasan wisata untuk menciptakan kepuasan 

wisatawan. Sarana dan prasarana wisata dapat menjadi salah satu penunjang agar 
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daerah tujuan wisata memiliki daya tarik wisata yang akan diminati oleh 

wisatawan. 

 

2.3 Pengertian Pengunjung dan Karakteristiknya 

Menurut Internasional Union of Official Travel Organization (IUOTO), 

mendefinisikan pengunjung adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara 

lain dimana ia mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan pekerjaan 

yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya. Pengunjung digolongkan 

menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Wisatawan (tourist) 

Pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di 

negara yang dikunjungi dan tujuan perjalannya dapat digolongkan ke 

dalam klasifikasi sebagai berikut : 

a. Pesiar (leisure) 

b. Hubungan dagang (business) 

2. Pelancong (exursionist) 

Pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam 

waktu kurang dari 24 jam 

Karakteristik pengunjung dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik Sosio-demografis 

Karakteristik sosio-demografis mencoba menjawab pertanyaan “who, 

wants, what). Yang termasuk dalam karakteristik sosio-demografis 

diantaranya adalah jenis kelamin, umur, status perkawinan, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, ukuran keluarga atau jumlah anggota 

keluarga dan lain-lain yang dielaborasi dari karakteristik tersebut. 

Pembagian wisatawan berdasarkan karakteristik sosio-demografis ini 

paling nyata dengan pola berwisata.  

2. Karakteristik Geografis 

Karakteristik geografis membagi wisatawan berdasarkan lokasi tempat 

tinggalnya. Pembagian ini lebih lanjut dapat pula dikelompokkan 
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berdasarkan ukuran (size) kota tempat tinggal, kepadatan penduduk di kota 

tersebut dan lain-lain. 

Adapun karakteristik pengunjung objek wisata menurut Imsayanti (2010) 

dalam Hadzami (2018) dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut ini: 

Tabel II.2 Karakteristik Pengunjung 
Karakteristik Pengertian 

Usia Kebutuhan dan keinginan wisatawan berubah seiring dengan perubahan 
usia. Menurut Havighurst (1985) dan Hurlock (1991)  usia dapat terbagi 
menjadi beberapa kategori usia, yaitu: 

 Remaja awal : 13-17 tahun 
 Dewasa awal : 18-29 tahun 
 Dewasa pertengahan : 30-50 tahun 
 Dewasa akhir/tua : >50 tahun 

Jenis kelamin Identitas yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan.  

Tingkat pendidikan Latar belakang pendidikan kait eratanya dengan preferensi dalam 
pemilihan tempat wisata yang akan dikunjungi. Individu yang 
berpendidikan rendah biasanya memiliki pendapatan dan kemampuan 
ekonomi yang rendah sehingga cenderung memiliki keterbatasan dalam 
memilih kegiatan wisata. Sebaliknya, memiliki variasi pilihan wisata. 

Tingkat pendapatan Pendapatan seseorang secara umum berkaitan dengan pendidikan, 
pekerjaan, dan usia. Tingkat pendapatan dibagi menjadi : 
Sangat rendah : (<1.100) 
Rendah : (1.200-3.400) 
Sedang : (3.500-5.700) 
Tinggi : (>5.700) 

Motivasi berkunjung Motivasi ini dapat dibedakan berdasarkan motif berlibur atau hanya 
sekedar melepas penat, dan lain sebagainya. 

Frekuensi berwisata Jumlah kunjungan juga dapat dijadikan salah satu parameter untuk 
menilai perilaku kunjungan wisatawan. Frekuensi berwisata suatu 
wisatawan dapat mempengaruhi aspek pengetahuan, perasaan, dan 
perilaku wisatawan terhadap wisata tersebut. 

Sumber Ismayanti dalam Hadzami (2018) 

Selain itu, berdasarkan penelitian Keliwar dan Nurcahyo dalam Hadzami 

(2018), karakteristik pengunjung  dapat mempengaruhi keputusan individu untuk 

berwisata. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan usia  

Usia responden yang berkunjung ke objek wisata sangat beragam. 

b. Tingkat pendapatan 

Seseorang yang memiliki pendapatan tetap mempunyai kesempatan untuk 

melakukan perjalanan wisata lebih banyak dibandingkan dengan mereka 

yang belum. Penghasilan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

seseorang dalam memutuskan untuk melakukan kegiatan wisata. 

c. Tingkat pendidikan 
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Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk 

berwisata, karena rasa ingin tahu yang tinggi untuk melihat atau 

mempelajari keunikan di tempat lain yang berbeda dengan tempat asalnya. 

d. Akses 

Kemampuan seseorang untuk mengunjungi suatu tempat yang 

berhubungan dengan jarak tempuh individu dari tempat awal ke tempat 

tujuannya. 

Sedangkan menurut Hadzami (2018) dalam penelitiannya, karakteristik 

pengunjung terdiri dari usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jarak 

lokasi dengan tempat tinggal. Ia juga mengatakan bahwa karakteristik wisatawan 

yang berbeda akan berpengaruh terhadap pemilihan objek dan aktivitas wisata. 

Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola objek wisata untuk memenuhi 

kebutuhan pengunjung agar tercapainya kepuasan hingga dapat menimbulkan rasa 

keinginan untuk kembali berkunjung ke objek wisata. Berdasarkan penjelasan di 

atas, karakteristik pengunjung yang berbeda akan berpengaruh terhadap pemilihan 

objek dan aktivitas wisata, oleh karena itu hal ini menjadi perhatian bagi seluruh 

pengelola objek wisata dalam mengelola dan menyediakan kebutuhan wisatawan 

termasuk didalamnya adalah fasilitas sarana dan prasarana wisata.  

 

2.4 Kepuasan Pengunjung 

Berbagai kajian empiris pemasaran dan pariwisata membenarkan adanya 

hubungan yang kuat antara kepuasan wisatawan secara keseluruhan dan niat untuk 

melakukan kunjungan ulang. Menurut Day yang dikutip oleh Tjiptono dalam 

Septiani (2010) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan 

kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Prinsip utama 

kepuasan adalah perbandingan antara apa yang diharapkan dengan tingkat kerja 

yang dirasakan oleh wisatawan. Artinya kepuasan itu merupakan perbandingan 

antara kinerja dan harapan, jika kinerja produk yang dirasakan lebih tinggi dari 

harapan maka wisatawan akan puas atau senang. Untuk dapat mengetahui 

kepuasan wisatawan dapat diukur dari dimensi kualitas pelayanan sarana dan 
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prasarana wisata (Septiani, 2010). Menurut Ali Hasan (2015), Proses 

pembentukan kepuasan wisatawan terdiri dari berbagai faktor seperti : produk 

wisata, instrumen evaluasi, dan hasil dari yang mereka terima (produk dan jasa).  

Keterlibatan wisatawan dalam mengevaluasi berbagai faktor yang secara 

signifikan akan mempengaruhi kepuasan mereka. adapun faktor-faktor tersebut, 

yaitu : 

1. Keramahan masyarakat lokal (host) dan sikap karyawan terhadap 

wisatawan. 

2. Kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kesopanan, keramahan, 

efisiensi, dan ketanggapan personal pelayanan terhadap permintaan dan 

keluhan wisatawan. 

3. Akomodasi dan fasilitas sebagai faktor signifikan mempengaruhi kepuasan 

wisatawan, baik secara fisik maupun psikologis. 

4. Budaya perilaku konsumsi produk pariwisata dipandang sebagai fenomena 

sosial yang pluralistik, integratif, dan multidimensional. 

5. Harga yang berkaitan dengan penilaian kepuasan wisatawan. 

Kepuasan pengunjung tidak hanya didasarkan oleh atraksi yang mereka 

lihat, melainkan juga dari fasilitas wisata yang dimiliki objek wisata tersebut 

(Binarwan) dalam (Sasmita, 2017). Menurut Soebiyantoro (2009), kepuasan 

wisatawan merupakan tujuan utama dari setiap pengembangan objek wisata 

daerah. Kepuasan wisatawan sangat besar pengaruhnya terhadap jumlah 

wisatawan dan akan berdampak pada pendapatan daerah secara langsung dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan secara tak langsung 

karena perekonomian di daerah objek wisata akan bergulir sendirinya. Kepuasan 

wisatawan dilihat melalui ketersediaan sarana dan prasarana sebagai sebuah 

variabelnya. Dimana variabel tersebut memiliki empat item indikator yang 

digunakan dalam mengamati objek wisata. keempat indikator tersebut adalah 

sebagi berikut: 

1. Akses yang mudah mendapatkan sarana dan prasarana 

2. Banyaknya variasi sarana dan prasarana 

3. Kelengkapan sarana dan prasarana 

4. Keamanan dan kenyamanan lingkungan 
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Sedangkan menurut Dewi (2017) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa, kepuasan wisatawan dilihat melalui sarana dan prasarana sebagai 

variabelnya dan memiliki lima indikator yang digunakan, sebagai berikut : 

1. Terpenuhinya kebutuhan wisatawan 

2. Tercapainya harapan wisatawan 

3. Tercapainya keinginan wisatawan 

4. Minat berkunjung kembali 

5. Keinginan merekomendasikan 

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu yang mempengaruhi kepuasan 

pengunjung/wisatawan adalah tersedianya akomodasi dan fasilitas sarana dan 

prasarana wisata. Maka dari itu pengembangan sarana dan prasaran wisata sangat 

diperlukan untuk mendapatkan kepuasan wisatawan yang nantinya akan 

berpengaruh kepada peningkatan jumlah pengunjung yang datang di suatu objek 

wisata. 

 

2.5 Hubungan antara Sarana dan Prasarana Wisata Terhadap Kepuasan 

Pengunjung 

Ketersediaan sarana dan prasarana wisata akan memperkuat daya tarik 

dan hal yang penting bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan 

wisata yang bersangkutan. Adanya sarana dan prasarana wisata yang lengkap dan 

memadai untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan dalam berwisata. Kepuasan 

wisatawan memberikan manfaat bagi daerah tujuan wisata atau objek wisata 

dalam peningkatan pendapatan. Namun, menurut Septiani (2010) untuk 

mengetahui kepuasan wisatawan tidaklah mudah, terutama pada industri jasa 

pariwisata, karena sifat jasa yang hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat 

dimiliki. Untuk mengetahui kepuasan wisatawan terhadap sarana dan prasarana 

wisata, maka perlu menilai ketersediaan sarana dan prasarananya, kualitas 

pelayanan sarana dan prasarana serta membandingkan kinerja jasa pada berbagai 

dimensi kualitas pelayanan ataupun indikator dalam kepuasan wisatawan  dengan 

harapan/ekspektasi wisatawan. Apabila kinerja sarana dan prasarana wisata sama 

dengan atau lebih besar dari harapan wisatawan itu artinya wisatawan merasa 

puas. Sebaliknya, jika kinerja sarana dan prasarana wisata kurang dari harapan 
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wisatawan itu artinya wisatawan merasa tidak puas. Ketidakpuasan ini nantinya 

perlu dicari sumber masalahnya dan penanganan yang tepat. 

 

2.6 Sintesis Literatur dan Variabel 

Kajian pustaka yang telah dilakukan yang bersumber dari berbagai 

macam literatur dijadikan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian. 

Hasil dari kajian literatur yang telah dilakukan, digunakan untuk emnemukan 

variabel dimana masih memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. Berikut ini merupakan tabel ringkasan mengenai sintesa kajian 

literatur dalam pembahasan ketersedian sarana dan prasaran wisata pendukung 

dalam pengembangan wisata Bendungan Tirta Shinta : 

Tabel II.3 Sintesis Literatur 

No. Literatur Definisi Sumber 

1. Pengertian Pariwisata Pariwisata diartikan sebagai 
perjalanan yang dilakukan 
berkali-kali atau berputar-
putar, dari suatu tempat ke 
tempat lain. 

Yoeti (1996) 

Pariwisata adalah berbagai 
macam kegiatan wisata yang 
didukung oleh berbagai 
fasilitas serta layanan yang 
disediakan masyarakat, 
pengusaha, pemerintah dan 
pemerintah daerah. 

UU No.10/2009 tentang 
Kepariwisataan 

Pariwisata adalah suatu 
kegiatan yang berhubungan 
dengan perjalanan rekreasi. 

Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) 

Pariwisata adalah kegiatan 
manusia yang melakukan 
perjalanan ke dan tinggal di 
daerah tujuan di luar 
lingkungan kesehariannya. 

WTO (World Tourism 

Organization, 1999) 

2.. Pengertian Objek dan Daya 

Tarik Wisata 

Objek atau daya tarik wisata 
adalah segala sesuatu yang 
memiliki keunikan, 
keindahan, dan nilai yang 
berupa kekayaan alam, 
budaya, dan hasil buatan 
manusia yang menjadi 
sasaran atau tujuan 
kunjungan wisatawan. 

UU No.10/2009 tentang 
Kepariwisataan 

3.  Unsur Pokok dalam 

Pengembangan Objek 

Wisata dan Komponen 

Wisata 

1. Daya Tarik 
2. Prasarana Wisata 
3. Sarana Wisata 
4. Infrastruktur 

Suwantoro dalam 
penelitian Hafsani (2010) 



56 

 

 

No. Literatur Definisi Sumber 

5. Masyarakat/lingkungan 
1. Atraksi atau Daya Tarik 
2. Transportasi 
3. Akomodasi 
4. Fasilitas Pelayanan 
5. Infrastruktur 

Santoso dalam penelitian 
Hafsani (2010) 

1. Daya Tarik 
2. Prasarana Wisata 
3. Sarana Wisata 
4. Infrastruktur 
5. Masyarakat, 

Lingkungan, dan 
Budaya 

Inskeep dalam Hadzami 
(2018) 

1. Atraksi  
2. Amenitas (fasilitas) 
3. Aksesibilitas 

(pendukung) 
4. Ancillary (Pelayanan) 

Cooper et al. (1993) 
dalam buku Pengetahuan 
Dasar Ilmu Pariwisata 

4. Pengertian Prasarana Wisata Prasarana kepariwisataan 
adalah semua fasilitas yang 
memungkinkan agar sarana 
kepariwisataan dapat hidup 
dan berkembang sehingga 
dapat memberikan pelayanan 
untuk memuaskan kebutuhan 
wisata yang beraneka ragam 
sehingga wisatawan juga 
tertarik untuk berkunjung ke 
suatu tempat wisata. 

Menurut Yoeti dalam 
Suchaina (2014) 

Prasarana wisata adalah 
semua fasilitas dan sumber 
daya manusia yang mutlak 
dibutuhkan oleh wisatawan 
dalam perjalanannya di 
daerah tujuan wisata seperti 
jalan, listrik, air, 
telekomunikasi, terminal, 
jembatan, dan lain 
sebagainya. 

Suwantoro (2004) dikutip 
melalui 
cvinspireconsulting.com 

Prasarana adalah semua 
fasilitas yang dapat 
memungkinkan proses 
perekonomian berjalan 
dengan lancar sedemikian 
rupa sehingga dapat 
memenuhi manusia untuk 
dapat memenuhi 
kebutuhannya. 

Menurut Lothar A. Kreck 
dalam Yoeti (1996), 
Pengantar Ilmu 
Pariwisata 

Macam-macam Prasarana 

Wisata 

1. Transportasi 
2. Komunikasi (telepon, 

radio, TV, surat kabar, 
internet dan kantor pos) 

3. Utilitas (penerangan 
listrik, persediaan air 
minum, sistem irigasi 
dan sumber energi 

Menurut Lothar A. Kreck 
dalam Yoeti (1996), 
Pengantar Ilmu 
Pariwisata 
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No. Literatur Definisi Sumber 

4. Sistem perbankan 
5. Sistem pendidikan 
6. Pelayanan kesehatan 
7. Faktor keamanan 
8. Petugas yang langsung 

melayani wisatawan 
1. Perhubungan: jalan raya, 

rel kereta api, pelabuhan 
udara dan laut, terminal. 

2. Instalasi pembangkit 
listrik untuk penerangan 
dan kebutuhan teknologi 
lain dan instalasi air 
bersih yang dibutuhkan 
wisatawan. 

3. Alat komunikasi dan 
sistem telekomunikasi 
seperti telepon, televisi, 
radio, kantor pos, wifi, 
dan lain-lain. 

4. Pelayanan kesehatan 
seperti klinik, 
puskesmas, rumah sakit, 
IGD, dan lain-lain. 

5. Pelayanan keamanan. 
6. Pelayanan wisatawan 

seperti pos satpam 
penjaga objek wisata 
maupun pos-pos polisi 
untuk menjaga 
keamanan sekitar objek 
wisata. 

7. Pom bensin dan lain-
lain. 

Yoeti (1983) dalam 
bukunya Pengantar Ilmu 
Pariwisata 

5. Pengertian Sarana Wisata Sarana wisata merupakan 
kelengkapan daerah tujuan 
wisata yang diperlukan untuk 
melayani kebutuhan 
wisatawan dalam menikmati 
perjalanan wisatanya. 

Suwantoro (2004) dikutip 
melalui 
cvinspireconsulting.com 

Sarana kepariwisataan 
adalah hal-hal yang 
keberadaannya berhubungan 
dengan usaha untuk 
membuat wisatawan lebih 
banyak datang, lebih banyak 
mengeluarkan uang di 
tempat wisata yang 
dikunjungi. 

Menurut Lothar A. Kreck 
dalam Yoeti (1996), 
Pengantar Ilmu 
Pariwisata 

Macam-macam Sarana 

Wisata 

1. Sarana pokok 
kepariwisataan, yaitu 
travel agend dan tour 

operator , hotel dan 
jenis penginapan 
lainnya, restoran, atraksi 
wisata, objek wisata, 
perusahaan angkutan 

Menurut Lothar A. Kreck 
dalam Yoeti (1996), 
Pengantar Ilmu 
Pariwisata 
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No. Literatur Definisi Sumber 

wisata. 
2. Sarana pelengkap 

kepariwisataan, yaitu 
fasilitas untuk rekreasi 
seperti sarana olahraga, 
sarana rekreasi, 
ketangkasan dan 
lainnya. 

3. Sarana penunjang 
kepariwisataan 

1. Fasilitas utama, sarana 
yang dibutuhkan dan 
dirasakan sangat perlu 
selama pengunjung 
berada di objek wisata. 
Salah satunya yaitu 
atraksi wisata. 

2. Fasilitas pendukung, 
sarana sebagai 
pelengkap fasilitas 
utama, yaitu : 
a. Akomodasi 
b. Tempat makan dan 

minuman 
c. Fasilitas dan 

pelayanan belanja 
d. Fasilitas pelengkap 

yang terdiri atas 
fasilitas pokok 
seperti : 

e. Toilet umum 
f. Pemandu wisata 
g. Pusat informasi 
h. Tempat parkir 

Menurut Spillane dalam 
Akrom (2014) 

1. Akomodasi 
2. Tempat makan dan 

minum 
3. Tempat belanja 
4. Fasilitas umum di lokasi 

objek wisata seperti 
tempat parkir, toilet 
umum, mushola, dan 
lain-lain. 

Menurut Inskeep dalam 
Suchiana (2014) 

Supply pariwisata, meliputi : 
1. Daya tarik 
2. Transportasi 
3. Jasa/layanan 
4. Informasi dan Promosi 

Gunn (2002)  

6. Pengertian Pengunjung Pengunjung adalah setiap 
orang yang berkunjung ke 
suatu negara lain dimana ia 
mempunyai tempat 
kediaman, dengan alasan 
melakukan pekerjaan yang 
diberikan oleh negara yang 
dikunjunginya.  
Pengunjung digolongkan 

Menurut Internasional 

Union of Official Travel 

Organization (IUOTO) 
dalam buku Pengetahuan 
Dasar Ilmu Pariwisata 
(2017) 
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No. Literatur Definisi Sumber 

menjadi dua kategori, yaitu: 
 Wisatawan (tourist) 

Pengunjung yang tinggal 
sementara sekurang-
kurangnya selama 24 jam di 
negara yang dikunjungi dan 
tujuan perjalannya dapat 
digolongkan ke dalam 
klasifikasi sebagai berikut : 

a. Pesiar (leisure) 
b. Hubungan dagang 

(business) 
 Pelancong (exursionist) 

Pengunjung sementara 
yang tinggal di suatu negara 
yang dikunjungi dalam 
waktu kurang dari 24 jam 
 

 Karakteristik Pengunjung 1. Karakteristik Sosio-
demografis 

jenis kelamin, umur, status 
perkawinan, tingkat 
pendidikan, pekerjaan, kelas 
sosial, ukuran keluarga atau 
jumlah anggota keluarga dan 
lain-lain yang dielaborasi 
dari karakteristik tersebut. 
2. Karakteristik Geografis 
Karakteristik geografis 
membagi wisatawan 
berdasarkan lokasi tempat 
tinggalnya. Dikelompokkan 
berdasarkan ukuran (size) 
kota tempat tinggal, 
kepadatan penduduk di kota 
tersebut dan lain-lain. 

Buku Pengetahuan Dasar 
Ilmu Pariwisata (2017) 

1. Usia 
2. Jenis Kelamin 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Tingkat Pendapatan 
5. Motivasi Berkunjung 
6. Frekuensi Berwisata 

Menurut Imsayanti dalam 
Hadzami (2018) 

1. Usia 
2. Tingkat Pendapatan 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Akses 

Menurut Keliwar dan 
Nurcahyo dalam 
Hadzami (2018) 

1. Usia 
2. Tingkat Pendidikan 
3. Tingkat Pendapatan 
4. Jarak Lokasi Dengan 

Tempat Tinggal 

Hadzami (2018) 

7. Kepuasan Pengunjung Kepuasan atau 
ketidakpuasan pelanggan 
adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi 
ketidaksesuaian atau 

Menurut Day yang 
dikutip oleh Tjiptono 
dalam Septiani (2010) 
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No. Literatur Definisi Sumber 

diskonfirmasi yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya 
(atau norma kinerja lainnya) 
dan kinerja actual produk 
yang dirasakan setelah 
pemakaiannya. 
 
Prinsip utama kepuasan 
adalah perbandingan antara 
apa yang diharapkan dengan 
tingkat kerja yang dirasakan 
oleh wisatawan. Artinya 
kepuasan itu merupakan 
perbandingan antara kinerja 
dan harapan, jika kinerja 
produk yang dirasakan lebih 
tinggi dari harapan maka 
wisatawan akan puas atau 
senang. 

8. Faktor yang Mempengaruhi 

Kepuasan 

Pengunjung/Wisatawan 

1. Keramahan masyarakat 
lokal (host) dan sikap 
karyawan terhadap 
wisatawan. 

2. Kualitas pelayanan yang 
berkaitan dengan 
kesopanan, keramahan, 
efisiensi, dan 
ketanggapan personal 
pelayanan terhadap 
permintaan dan keluhan 
wisatawan. 

3. Akomodasi dan fasilitas 
sebagai faktor signifikan 
mempengaruhi kepuasan 
wisatawan, baik secara 
fisik maupun psikologis. 

4. Budaya perilaku 
konsumsi produk 
pariwisata dipandang 
sebagai fenomena sosial 
yang pluralistik, 
integratif, dan 
multidimensional. 

5. Harga yang berkaitan 
dengan penilaian 
kepuasan wisatawan. 

Buku Pengetahuan Dasar 
Ilmu Pariwisata (2017) 

9. Indikator Yang Digunakan 

Dalam Melihat Kepuasan 

Pengunjung 

1. Akses yang mudah 
mendapatkan sarana 
dan prasarana 

2. Banyaknya variasi 
sarana dan prasarana 

3. Kelengkapan sarana 
dan prasarana 

4. Keamanan dan 
kenyaman lingkungan 

Soebiyantoro (2010) 

1. Tercapainya harapan 
wisatawan 

Dewi Safra (2017) 
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No. Literatur Definisi Sumber 

2. Terpenuhinya 
kebutuhan wisatawan  

3. Tercapainya keinginan 
wisatawan 

4. Minat kunjungan 
kembali 

5. Keinginan 
merekomendasikan 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

Dari sintesis literatur yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah 

sasaran dan indikator variabel penelitian sebagai arahan terkait data penelitian di 

lapangan. Adapun sasaran dan indikator variabel penelitian dapat dilihat pada 

tabel II.4 berikut ini : 

 
Tabel II.4 Sasaran dan Variabel 

No. Sasaran Variabel Terpilih Sub Variabel 

 
Justifikasi Sumber 

1. Identifikasi 
Kepuasan 
Pengunjung 
Terhadap 
Sarana 
Wisata di 
Kimal Park 
Bendungan 
Tirtashinta 

1. Tempat parkir 
2. Toilet umum 

3. Tempat sampah 

4. Gazebo/pondok 
santai 

5. Musholla 

6. Warung makan 
dan minum 

7. Wahana 
permainan 

8. Pos Petugas 
keamanan wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 Variabel terpilih 
merupakan 
variabel yang 
dominan 
disebutkan dari 
beberapa 
penelitian/teori 
yang ada 
sebelumnya. 
Variabel yang 
terpilih sesuai 
untuk digunakan 
di lokasi 
penelitian. 
Variabel terpilih 
digunakan untuk 
mengetahui 
kepuasan 
pengunjung 
terhadap sarana 
wisata 

Menurut 
Inskeep 
dalam 
Suchiana 
(2014) 
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No. Sasaran Variabel Terpilih Sub Variabel 

 
Justifikasi Sumber 

2. Identifikasi 
Kepuasan 
Pengunjung 
Terhadap 
Prasarana 
Wisata  di 
Kimal Park 
Bendungan 
Tirtashinta 

1. Akses Jalan 
2. Transportasi  
3. Air bersih 
4. Listrik 
5. Jaringan 

Telekomunikasi 
 

 Variabel terpilih 
merupakan 
variabel yang 
dominan 
disebutkan dari 
beberapa 
penelitian/teori 
yang ada 
sebelumnya. 
Variabel yang 
terpilih sesuai 
untuk digunakan 
di lokasi 
penelitian. 
Variabel terpilih 
digunakan untuk 
mengetahui 
kepuasan 
pengunjung 
terhadap 
prasarana wisata 

Menurut 
Lothar A. 
Kreck 
dalam 
Yoeti 
dalam 
Santoso 
(2017) 

 3. Identifikasi 
korelasi 
karakteristik 
pengunjung 
terhadap 
kepuasan 
terkait sarana 
dan 
prasarana 
wisata di 
Kimal Park 
Bendungan 
Tirtashinta 

1. Usia 
2. Jenis Kelamin 
3. Pekerjaan 
4. Tingkat 

Pendapatan 
5. Motivasi 

Berkunjung 
6. Frekuensi 

Berwisata 
 

 Variabel terpilih 
merupakan 
variabel yang 
dominan 
disebutkan dari 
beberapa 
penelitian/teori 
yang ada 
sebelumnya. 
Variabel terpilih 
digunakan untuk 
mengetahui 
karakteristik 
pengunjung di 
Bendungan Tirta 
Shinta dan dapat 
merepresentasikan 
serta menjawab 
tujuan penelitian. 
 

Menurut 
Imsayanti 
dalam 
Hadzami 
(2018) 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 

 

 

 


