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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT KEPUASAN WISATAWAN 

TERHADAP SARANA DAN PRASARANA WISATA 

Tinjauan pustaka merupakan kajian literatur yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas 

tentang tinjauan umum pariwisata, fasilitas sarana dan prasarana wisata, pengertian 

wisatawan dan karakteristiknya serta kepuasan wisatawan.  

2.1 Tinjauan Umum Pariwisata 

Tinjauan umum pariwisata menjelaskan tentang pengertian pariwisata, 

jenis pariwisata, dan pengembangan objek wisata. 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan sebuah bentuk baru dari kegiatan perjalanan wisata 

di daerah yang masih alami maupun daerah-daerah yang dikelola dengan tetap 

mempertahankan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati 

keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan 

terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan masyarakat 

setempat sekitar daerah tujuan pariwisata, sehingga kegiatan pariwisata tersebut 

dapat mengembangkan wilayah tujuan wisata (Boo, 1995). Pengertian pariwisata 

juga banyak diartikan oleh para ahli, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 10 

tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyebutkan bahwa pariwisata adalah 

kegiatan wisata yang didukung berbagai sarana dan prasarana serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi: 

1. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan wisata. 

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata misalnya seperti: kawasan wisata, 

taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, 
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dan tata kehidupan masyarakat. Objek dan daya tarik wisata yang bersifat 

alamiah diantaranya yaitu; keindahan alam, gunung berapi, danau, dan pantai. 

3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata. Usaha jasa pariwisata diantaranya 

yaitu: biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan 

insentif dan pameran, konsultan pariwisata, serta informasi pariwisata. Adapun 

usaha sarana pariwisata diantaranya terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, 

angkutan wisata. 

Menurut Fandeli (2002), pariwisata menurut daya tariknya dapat 

dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Daya Tarik Alam 

Pariwisata daya tarik alam yaitu wisata yang dilakukan dengan melakukan 

kunjungan wisata ke daerah wisata yang memiliki keunikan daya tarik 

alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan 

objek wisata yang masih alami. 

2. Daya Tarik Budaya  

Pariwisata daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan 

melakukan kunjungan wisata ke tempat-tempat yang memiliki keunikan atau 

kekhasan budaya, seperti kampung naga, tanah toraja, kampung adat banten, 

kraton kasepuhan Cirebon, kraton Yogyakarta, dan objek wisata buidaya 

lainnya. 

3. Daya Tarik Minat Khusus 

Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan melakukan 

kunjungan wisata ke objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata 

olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis 

kegiatannya antara lain bungee jumping. 

Definisi lainnya tentang pariwisata terdapat di dalam buku yang berjudul 

“Tourism, Past, Present, and Future” oleh A.J. Burkart dan S.Malik,menyebutkan 

bahwa pariwisata merupakan perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka 

waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan 

bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan tersebut. 

(Soekadijo, 2000). 
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Dalam perkembangan pariwisata disuatu daerah, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penting (Pitana & Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata, 2009), 

yaitu: 

1. Menarik untuk klien. 

2. Atraksi wisata 

3. Infrastruktur pariwisata 

4. Lokasi geografis. 

5. Stabilitas politik. 

6. Lingkungan yang sehat. 

7. Tidak ada larangan/batasan pemerintah. 

Dari beberapa definisi yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pariwisata merupakan kegiatan perjalanan sementara tidak memiliki maksud untuk 

menetap yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, dari satu tempat ketempat lain 

diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dimana kegiatan tersebut 

tujuannya selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, 

pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan 

pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan pariwisata, sehingga 

kegiatan pariwisata tersebut dapat mengembangkan wilayah tujuan wisata. 

2.1.2 Objek dan Daya Tarik Wisata 

Objek wisata merupakan segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata 

yang dapat menjadi daya tarik untuk menarik kedatangan para wisatawan. Menurut 

Inskeep (1991), mengatakan bahwa suatu objek wisata harus memiliki 5 unsur 

penting, yaitu: 

1. Daya tarik 

Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan untuk melakukan 

perjalanan mengunjungi suatu tempat. Terdapat tujuan primer dan sekunder. 

Tujuan primer merupakan suatu tempat yang menjadi tujuan utamanya, 

sedangkan tujuan sekunder merupakan tempat yang dikunjungi dalam suatu 

perjalanaan menuju tempat utama. 

2. Prasarana Wisata 
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Prasarana wisata dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan 

wisata, dimana cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi, 

sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan objek wisatanya. Prasarana 

wisata ini terdiri dari: 

a. Prasarana akomodasi 

Prasarana akomodasi merupakan fasilitas wisata utama yang sangat 

penting dalam kegiatan wisata. Pengeluaran terbesar wisatawan biasanya 

dipakai untuk kebutuhan menginap, makan dan minum. Daerah wisata 

yang memiliki dan menyediakan tempat istirahat yang nyaman dan 

mempunyai nilai estetika tinggi, menu makanan dan minuman yang 

menarik, dan asli daerah tersebut merupakan salah satu yang menentukan 

keberhasilan pengelolaan suatu daerah wisata. 

b. Prasarana pendukung 

Prasarana pendukung harus terletak ditempat yang mudah dicapai oleh 

para wisatawan. Pergerakan wisatawan harus diamati atau diramalkan 

untuk menentukan lokasi yang optimal, karena prasarana pendukung akan 

digunakan untuk melayani kebutuhan para wisatawan. Jumlah dan jenis 

prasarana pendukung ditentukan berdasarkan kebutuhan para wisatawan 

yang berkunjung. 

3. Sarana Wisata 

Sarana wisata adalah kelengkapan suatu daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan para wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek 

wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah 

tujuan wisata diantaranya yaitu, biro perjalanan, alat transportasi umum, dan 

alat komunikasi, serta sarana pendukung lainnya. Pengadaan sarana wisata 

harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. 

4. Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan bagian yang mendukung fungsi sarana dan prasarana 

wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas 

permukaan tanah dan dibawah tanah. Infrastruktur yang memadai dan 
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terlaksana dengan baik di suatu daerah tujuan wisata akan membantu 

meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat sekitar. 

5. Masyarakat, Lingkungan, dan Budaya 

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata 

akan menarik kedatangan wistawan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam kaitannya dengan masyarakat, lingkungan dan budaya, yaitu: 

a. Masyarakat 

Masyarakat di sekitar obyek wisata merupakan orang yang akan 

menyambut kehadiran wisatawan, sekaligus orang yang akan memberikan 

layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Layanan yang khusus 

dalam penyajiannya serta mempunyai kekhasan sendiri akan memberikan 

kesan yang mendalam bagi para wisatawan. Untuk itu masyarakat di 

sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan 

wisata yang dibutuhkan oleh para wisatawan. 

b. Lingkungan 

Selain masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan alam di sekitar objek 

wisata juga perlu diperhatikan agar tetap asri. Peningkatan jumlah 

penduduk dapat mengakibatkan rusaknya ekosistim dari fauna dan flora di 

sekitar objek wisata, karena semakin banyak orang yang mengolah SDA 

yang ketersediannya semakin sedikit. Maka dari itu perlu adanya upaya 

untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan 

dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata. 

c. Budaya 

Lingkungan masyarakat yang berada dalam lingkungan alam di suatu 

objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga 

kelangsungan hidup suatu masyarakat. Maka dari itu lingkungan budaya 

dan kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, melainkan 

harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan 

yang mengesankan bagi para wisatawan yang berkunjung. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang 
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memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan para 

wisatawan. 

Dengan adanya daya tarik wisata, akan menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Menurut Suwantoro (2004) menyebutkan 

bahwa suatu objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan atas: 

1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yang kemudian dikelompokkan ke 

dalam pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan 

daya tarik wisata budaya, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat 

khusus. 

2. Pada umumnya daya tarik di suatu objek wisata berdasar pada: 

a. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih. 

b. Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. 

d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan 

yang hadir. 

3. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam, pegunungan, 

sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya. 

4. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang 

terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau. 

5. Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada 

potensi daya tarik yang memiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria 

keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan. 

6. Kelayakan Finansial 

2.2 Infrastruktur Pariwisata 

Menurut Suwantoro (2004), infrastruktur pariwisata merupakan situasi 

yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem 

pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah. 

Adapun bangunan fisik tersebut seperti: 
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1. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang 

membantu sarana perhotelan/restoran. 

2. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian 

vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai. 

3. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan 

memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata. 

4. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan 

informasi maupun mengirimkan informasi scara tepat dan tepat. 

5. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai 

sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, diperjalanan dan di objek-

objek wisata, di pusat-pusat perbelanjaan akan meningkatkan daya tarik suatu 

objek wisata maupun daerah tujuan wisata. Infrastruktur pariwisata yang 

memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu 

meningkatkan fungsi sarana wisata, seekaligus membantu masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Sedangkan menurut Yoeti (1985), infrastruktur pariwisata yang utama 

yaitu fasilitas sarana dan prasarana wisata. Fasilitas sarana dan prasarana wisata 

bukan hanya dilihat dari ketersediaannya saja, melainkan perlu peningkatan dan 

pemeliharaan dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan fasilitas sarana dan 

prasarana disuatu objek wisata dapat mempengaruhi minat wisatawan dalam 

melakukan kunjungan wisata. Suatu destinasi pariwisata harus memiliki berbagai 

fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang 

wisatawan dapat terpenuhi dan merasa puas. Berbagai kebutuhan wisatawan 

tersebut diantaranya yaitu, fasilitas transportasi umum, akomodasi, biro perjalanan, 

atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-

barang cinderamata (Pitana & Gayatri, 2005). Dengan tersedianya berbagai fasilitas 

yang menunjang di suatu destinasi pariwisata, akan membuat wisatawan merasa 

puas sehingga wisatawan yang datang berkunjung akan meningkat.  

2.2.1 Sarana Wisata 

Sarana pariwisata merupakan hal-hal yang keberadaannya berhubungan 

dengan usaha untuk menarik kunjungan wisatawan. Sarana pariwisata merupakan 
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kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan 

wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatawan, seperti sarana penginapan, biro 

perjalanan, alat transportasi umum, restoran dan sarana pendukung lainnya 

(Suwantoro, 2004). Sarana kepariwisataan juga merupakan fasilitas yang 

digunakan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang memiliki 

kebutuhan yang beragam. Menurut Lothar A. Kreck dalam buku Pengantar Ilmu 

Pariwisata (Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, 1985) sarana kepariwisataan dibagi 

menjadi 3 bagian,yaitu: 

1. Sarana pokok kepariwisataan (Main Touristm Superstructure) 

Sarana pokok kepariwisataan merupakan perusahaan-perusahaan yang hidup 

dan sangat bergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan 

perjalanan wisata. Sarana pokok kepariwisataan berfungsi untuk memberikan 

fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. 

Perusahaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu, perusahaan yang 

kegiatannya mempersiapkan dan merencanakan perjalanan wisatawan (Travel 

Agent, Tour Operator, Transportasi umum, dan lain-lain), dan perusahaan yang 

memberikan layanan penginapan, menyediakan makanan dan minuman di 

daerah tujuan wisata (Hotel, Restaurant, Hostel Homestay, Cottage, Pension, 

dan lain sebagainya). 

2. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Supplementing Tourism Suprastructure) 

Sarana pelengkap kepariwisataan merupakan perusahaan yang menyediakan 

fasilitas rekreasi yang berfungsi sebagai pelengkap sarana pokok 

kepariwisataan dan membuat wisatawan lebih dapat lama tinggal di suatu 

daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. 

3. Sarana Penunjang Kepariwisataan (Supporting Tourism Suprastructure) 

Sarana penunjang kepariwisataan merupakan perusahaan yang menunjang 

sarana pelengkap dan sarana pokok, yang fungsinya tidak hanya membuat 

wisatawan lebih lama tinggal di suatu daerah tujuan wisatanya, melainkan agar 

wisatawan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang 

dikunjungi. 

Sedangkan menurut Edward Inskeep (1991:42), sarana dibagi menjadi 4 

bagian, yaitu: 
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1. Akomodasi, wisatawan membutuhkan tempat tinggal untuk beristirahat 

sementara waktu selama dalam perjalanan. Dengan adanya akomodasi, maka 

akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya 

tarik wisata dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai 

akomodasi ini mempengaruhi penilaian wisatawan terhadap 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 wisata yang dilakukannya, untuk itu 

pelayanan makanan dan minuman harus mendukung hal tersebut teruntuk bagi 

wisatawan yang tidak membawa bekal. Pertimbangan yang diperlukan dalam 

penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara lain, yaitu jenis dan variasi 

makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman, pelayanan 

yang diberikan, tingkat harga, tingkat kebersihan, dan hal-hal lain yang dapat 

menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat makannya. 

3. Tempat belanja, berbelanja merupakan salah satu kegiatan wisata dimana 

pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk berbelanja. Penilaian penyediaan 

fasilitas belanja tersebut dilakukan terhadap ketersediaan barang-barang yang 

dijual serta pelayanan yang memadai, lokasi yang nyaman dan akses yang baik 

juga relatif terjangkau. 

4. Fasilitas umum di lokasi objek wisata, fasilitas umum yang akan dikaji, yaitu 

fasilitas yang biasanya tersedia di tempat rekreasi seperti tempat parkir umum, 

toilet umum, atraksi (sarana peribadatan), atm, tempat 

berteduh/pendopo/gazebo, rambu petunjuk keselataman dan lain-lain. 

2.2.2 Prasarana Wisata 

Prasarana wisata merupakan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan 

manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan 

wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, transportasi umum dan lainnya. 

Dalam penyajian objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di 

daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan 

lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (Suwantoro, 2004). 
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Prasarana pariwisata juga merupakan segala fasilitas yang memungkinkan 

agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan 

pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam (Yoeti, 

1985). Hal yang termasuk dalam kelompok prasarana pariwisata adalah: 

a. Perhubungan: jalan raya, jembatan, rel kereta api, stasiun,pelabuhan 

udara/bandar udara, pelabuhan laut, terminal bus.  

b. Instalasi pembangkit listrik dan air bersih. 

c. Sistem telekomunikasi 

d. Pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, serta rumah sakit. 

e. Pelayanan wistawan seperti pusat informasi ataupun kantor pemandu wisata. 

Edward Inskeep (1991) mengemukakan bahwa prasarana wisata 

merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak 

dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata. Prasarana 

dasar yang melayani masyarakat lokal seringkali juga melayani kegiatan pariwisata, 

seperti jalan, sumber listrik dan energi, sumber air dan sistem pengairan, fasilitas 

kesehatan, sistem pembuangan kotoran/sanitasi, telekomunikasi, terminal 

angkutan, jembatan, dan lain-lain. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana 

wisata perlu disesuaikan dan mempertimbangkan terkait kondisi dan lokasi yang 

akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata, sehingga dapat meningkatkan 

daya tarik objek wisata itu sendiri. 

Prasarana wisata memiliki peran penting dalam mendukung 

pengembangan dan peningkatan pariwisata. Seperti ketersediaan aksesibilitas yang 

baik, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sistem pelayanan 

transportasi umum yang baik merupakan prasyarat dalam upaya pengembangan 

pariwisata (Yoeti, 2003). Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

prasarana wisata merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan saat 

melakukan perjalanan ke tujuan wisata. 

2.2.3 Kriteria dan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Daerah Wisata 

Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana wisata di suatu obyek 

wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitas dan 

kualitas. Sarana dan prasarana wisata secara kuantitas merujuk pada jumlah sarana 
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dan prasarana wisata yang haris disediakan, sedangkan sarana dan prasarana wisata 

secara kualitas merujuk pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tergambar 

pada kepuasan wisatawan yang mendapatkan pelayanan (Wahyudi, 2017). Adapun 

kriteria dan standar minimal sarana dan prasarana di daerah wisata dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel II. 1 Kriteria dan Standar Minimal Sarana dan Prasarana di Daerah Wisata 

No. Kriteria Standar Minimal 

1. Obyek Memiliki salah satu unsur alam, sosial atau budaya. 

2. Akses Terdapat jalan, kemudahan rute, rambu petunjuk jalan, tempat 

parkir, dan harga parkir yang terjangkau 

3. Akomodasi  Terdapat pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen) 

4. Fasilitas Terdapat agen perjalanan, pusat informasi, fasilitas kesehatan, 

pemadam kebakaran, hydrant, TIC (Tourism Information Center), 

guiding (pemandu wisata), plang informasi, petugas yang 

memeriksa masuk dan keluarnya wisatawan (petugas entry dan 

exit). 

5. Transportasi umum Terdapat moda transportasi umum yang nyaman dan variatif yang 

menghubungkan akses ke lokasi wisata 

6. Catering Service Pelayanan makanan dan minuman (restoran, kantin, rumah makan) 

7.  Pembelanjaan Terdapat tempat pembelian barang-barang umum 

8. Komunikasi  Terdapat sinyal telepon, akses internet 

9. Sistem Perbankan Terdapat Bank dan ATM 

10. Kesehatan Terdapat pelayanan kesehatan 

11. Keamanan  Adanya jaminan keamanan (petugas khusus keamanan, pengawas 

pantai, rambu-rambu mitigasi bencana) 

12. Kebersihan Terdapat tempat sampah 

13. Sarana Ibadah Terdapat fasilitas sarana ibadah 

14. Promosi Terdapat agen promosi wisata (website wisata) 

15. Utilitas Terdapat penerangan listrik, persediaan air bersih, dan sistem 

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

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 
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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. 

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  
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Sarana dan Prasarana wisata tidak hanya sekedar ada, melainkan harus 

terdapat peningkatan dan pengelolaan baik dari segi kuantitas dan kualitas, karena 

ketersediaan sarana dan prasarana disuatu obyek wisata dapat mempengaruhi minat 

wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata (Yoeti, 1985). Kualitas menurut 

Mengiring (2012) dapat dinilai dari kondisi fisik dan kebersihan bangunan, serta 

pelayanan dan kenyamanan. Menurut Tjipto (2006) dalam Suchiana (2014), sarana 

dan prasarana yang baik dapat membentuk persepsi dimata wisatawan, sehingga 

sarana dan prasarana wisata dalam obyek wisata diharapkan sesuai dengan standar 

guna menciptakan kepuasan wisatawan dan dapat menunjang pertumbuhan 

pariwisata. 

2.3 Pengertian Wisatawan dan Karakteristiknya 

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan/perjalanan 

wisata sementara dari satu tempat ketempat lain diluar tempat dimana mereka 

biasanya hidup dan bekerja dan tidak memiliki maksud untuk menetap (Undang-

undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Pacific Area Travel 

Association memberi batasan bahwa wisatawan merupakan orang-orang yang 

sedang melakukan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di 

dalam suatu tempat yang bukan tempat di mana biasanya ia tinggal, orang-orang 

tersebut meliputi:  

1. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk bersenang-senang, 

untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan kesehatan. 

2. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk bisnis, pertemuan, 

konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi. 

3. Pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang di tempatkan di 

negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi jika mereka melakukan 

perjalanan ke negera lain, maka dapat digolongkan wisatawan. 

Menurut Pendit (2003), wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi 2 yaitu: 

1. Wisatawan Internasional (Mancanegara) merupakan orang yang melakukan 

perjalanan wisata diluar negeranya dan wisatawan didalam negeranya.  

2. Wisatawan Nasional (Domestic) merupakan penduduk Indonesia yang 

melakukan perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempat tinggalnya, dalam 
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jangka waktu sekurang-kurangya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang 

mendatangkan nafkah ditempat yang dikunjungi. 

Karakteristik wisatawan dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 

karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata (Smith, 1989). 

Dalam hal ini karakteristik wisatawan memberikan pengaruh yang tidak langsung 

terhadap pengembangan pariwisata, melainkan perlu melihat keterkaitan dengan 

persepsi wisatawan. Wisatawan pada suatu objek wisata memiliki karakteristik dan 

pola kunjungan, kebutuhan ataupun alasan melakukan kunjungan ke suatu objek 

wisata masing-masing berbeda hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi penyedia 

pariwisata sehingga dalam menyediakan produk dapat sesuai dengan minat dan 

kebutuhan wisatawan (Sunarto,2003). 

Adapun karakteristik wisatawan menurut Ismayanti (2010) dalam 

Handzami (2018) meliputi: 

1. Jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan 

2. Usia adalah umur responden pada saat survei. Kebutuhan dan keinginan 

wisatawan berubah seiring dengan pertambahan usia. 

3. Tingkat pendidikan responden 

4. Pekerjaan responden 

5. Pendapatan perbulan responden 

6. Motivasi berkunjung 

7. Frekuensi berkunjung 

8. Lama Waktu Kunjungan 

Pola kunjungan responden menurut Suwantoro (2004) merupakan alasan 

utama dilakukannya perjalanan tersebut. Adapun pola kunjungan tersebut meliputi: 

1. Maksud kunjungan, merupakan tujuan utama melakukan perjalanan wisata. 

2. Frekuensi kunjungan, merupakan banyaknya kunjungan ke objek wisata yang 

pernah dilakukan oleh responden. 

3. Teman perjalanan, merupakan orang yang bersama-sama dengan responden 

melakukan perjalanan wisata. 

4. Lama Waktu kunjungan, merupakan jumlah waktu yang dihasilkan responden 

selama berada di objek wisata. 
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5. Besar pengeluaran, merupakan jumlah pengeluaran atau biaya selama 

melakukan perjalanan wisata. 

2.4 Kepuasan Wisatawan 

Kepuasan wisatawan merupakan perasaan senang atau kecewa setelah 

membandingkan antara persepsi terhadap kinerja/harapan. Jika kinerja memenuhi 

harapan, maka pelanggan puas, sebaliknya jika kinerja tidak memenuhi harapan 

maka pelanggan akan merasa kecewa (Sunarto, 2003). Kepuasan wisatawan 

berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung kembali, dimana jika 

wisatawan merasa semakin puas, maka akan semakin tinggi minat untuk melakukan 

kunjungan kembali (Sulistyan, 2017). Berdasarkan pendapat Chi & Qu, (2008), 

yang menyatakan bahwa kepuasan wisatawan terhadap destinasi wisata adalah 

berkaitan dengan pengalaman perjalanan terdiri akomodasi, cuaca, lingkungan 

alam, lingkungan sosial dan lain-lain. Kepuasan wisatawan sering kali dikaitkan 

dengan kualitas. Kualitas dianggap sebagai sesuatu yang dapat memuaskan 

wisatawan. Pengukuran terhadap kualitas tergantung pada jenis produk, adapun 

produk yang dimaksud yaitu sarana dan prasarana, sehingga setiap upaya 

pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kualitas sarana dan prasarana 

wisata (Irfan, 2019). Kepuasan wisatawan sangat berkaitan dengan kualitas sarana 

dan prasarana pariwisata yang diterimanya (Kalebos, 2016). Kualitas menurut 

Mengiring (2012) dapat dinilai dari kondisi fisik dan kebersihan bangunan, serta 

pelayanan dan kenyamanan. Aspek kualitas juga dapat diamati dan dikategorikan 

sebagai berikut (Pitana & Surya Diarta, 2009): 

a. Keragaman, menyangkut bukti fisik yang dapat dilihat oleh konsumen. 

b. Reliabilitas/kehandalan, menyangkut konsistensi yang disediakan untuk 

konsumen. Reliabilitas juga menyangkut kepercayaan konsumen, bahwasanya 

penyedia mampu dan percaya untuk menyediakan layanan secara konsisten, 

akurat dan memenuhi standar kualitas. 

c. Responsivitas, menyangkut keinginan dan kesiapan karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumen. 

d. Kompetensi, terfokus pada pengetahuan, kemampuan, serta keramahtamahan 

karyawan terhadap konsumen. 
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e. Empati, menyangkut hubungan perhatian ke wisatawan secara pribadi, 

kebutuhan, keluhan wisatawan, dan sebagainya. 

Kepuasan wisatawan ditunjukan melalui ingin kembalinya wisatawan 

tersebut ke destinasi yang dikunjunginya. Produk wisata di suatu destinasi wisata 

berperan penting dalam memuaskan wisatawan. Menurut Chi & Qu (2008), 

kepuasan wisatawan dapat diukur dengan 7 indikator, yaitu: 

1. Penginapan 

2. Atraksi wisata 

3. Perbelanjaan 

4. Makanan 

5. Kegiatan dan acara 

6. Aksesibilitas 

7. Lingkungan 

Menurut Soebiyantoro (2009), kepuasan wisatawan merupakan tujuan 

utama dari setiap pengembangan objek wisata, yang dilihat dari ketersediaan sarana 

dan prasarana wisata sebagai sebuah variabel yang memiliki empat indikator, yaitu: 

1. Akses yang mudah untuk menjangkau sarana dan prasarana 

2. Variasi sarana dan prasarana yang beragam 

3. Kelengkapan sarana dan prasarana wisata 

4. Keamanan dan kenyamanan lingkungan di sekitar objek wisata 

Sedangkan menurut Dewi (2017), kepuasan wisatawan dilihat dari 

ketersediaan sarana dan prasarana wisata di suatu obyek wisata, adapun 

ketersediaan yang dimaksud yaitu kuantitas atau jumlah sarana dan prasarana di 

suatu obyek wisata, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan, 

jika kebutuhan dan harapan wisatawan terpenuhi maka wisatawan akan merasa 

puas dan timbul minat untuk berkunjung kembali serta merekomendasikan obyek 

wisata kepada orang lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu yang 

mempengaruhi kepuasan wisatawan adalah sarana dan prasarana wisata. Untuk itu, 

perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana wisata guna mendapatkan 

kepuasan wisatawan yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan jumlah 

kunjungan di suatu objek wisata. 
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2.5 Hubungan Karakteristik dengan Kepuasan Wisatawan 

Menurut Suherlan (2014) kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh 

karakteristik wisatawan. Beberapa karakteristik memiliki dampak yang langsung 

dalam perilaku wisatawan dalam melakukan kunjungan ke suatu obyek wisata, 

yang dimana menurut Sulistyan (2017), jika wisatawan memiliki minat kunjungan 

yang tinggi, maka wisatawan merasakan kepuasan yang tinggi pula. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik wisatawan mempengaruhi kepuasan wisatawan 

yang berdampak pada minat kunjungan wisatawan di suatu obyek wisata. Agar 

perjalanan wisata ke suatu obyek wisata dapat terpuaskan, maka diperlukan 

pengemasan produk pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

karakteristik wisatawan (Fitiano, 2008). 

Menurut berbagai penelitian terkait hubungan karakteristik wisatawan, 

terdapat beberapa karakteristik wisatawan yang mempengaruhi kepuasan 

wisatawan terhadap sarana dan prasarana Menurut penelitian Dwiyanto (2010), 

perlunya melihat hubungan karakteristik wisatawan terhadap kepuasan sarana dan 

prasarana karena setiap karakteristik wisatawan memiliki hubungan dengan 

kepuasan wisatawan, wisatawan dengan karakteristik yang berbeda-beda memiliki 

perbedaan kepuasan terhadap sarana dan prasarana, sehingga dalam peningkatan 

dan pengelolaan sarana dan prasarana dapat disesuaikan dengan selera dan 

kebutuhan karakteristik wisatawan tersebut, seperti karakteristik jenis kelamin 

perlu diketahui karena wanita cenderung memiliki sifat yang lebih higienis dan 

rapih dari pada laki-laki, sehingga sarana dan prasarana wisata dituntut untuk selalu 

bersih agar wisatawan merasa puas. Usia perlu diketahui karena kebutuhan dan 

selera seseorang terkait kepuasan akan berubah sesuai dengan usia. Profesi perlu 

diketahui karena profesi orang berbeda-beda dan mempunyai tingkat upah atau gaji 

yang berbeda pula. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang 

dalam memilih tempat wisata. Tingkat pendidikan terakhir perlu diketahui karena 

dengan tingkat pendidikan yang berbeda akan berbeda pula terkait kategori sarana 

dan prasarana yang dapat memberikan kepuasan, dimana wisatawan dengan 

pendidikan dan pendapatan tinggi cenderung memiliki kriteria yang lebih tinggi 

terkait sarana dan prasarana agar dapat memberikan rasa puas. Motivasi, lama 

waktu kunjungan, dan frekuensi kunjungan juga perlu diketahui, karena semakin 



46 

 

lama waktu kunjungan dan semakin sering wisatawan datang maka akan semakin 

meningkat kriteria kepuasan yang dirasarakan, karena akan semakin banyak 

kebutuhan wisatawan yang harus dipenuhi.  

Namun, menurut penelitian Salamah (2020), tidak semua karakteristik 

wisatawan memiliki hubungan dengan kepuasan wisatawan terkait sarana dan 

prasarana wisata. Artinya wisatawan dengan karakteristik yang berbeda, tidak 

memiliki perbedaan terkait kepuasan terhadap sarana dan prasarana wisata, 

sehingga dalam peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana wisata hanya 

dilakukan secara umum karena tidak dapat diketahui sarana dan prasarana yang 

dapat memuaskan wisatawan sesuai dengan karakteristik wisatawan. 

2.6 Sintesis Literatur dan Variabel 

Berikut merupakan tabel ringkasan mengenai sintesa kajian literatur 

terkait dalam pembahasasn ketersediaan sarana dan prasarana wisata pendukung 

dalam pengembangan Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat : 

Tabel II. 2 Sintesis Literatur 

No Literatur Definisi Sumber 

1 Pengertian dan Faktor 

Pengembangan 

Pariwisata 

Pariwisata adalah kegiatan wisata yang 

didukung berbagai sarana dan 

prasarana serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. 

UU No. 10/2009 

tentang 

Kepariwisataan 

Pariwisata merupakan perpindahan 

orang untuk sementara dan dalam 

jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan 

di luar tempat dimana mereka biasanya 

hidup dan bekerja, dan kegiatan-

kegiatan mereka selama tinggal di 

tempat tujuan tersebut. 

Soekadijo (2000) 

Pariwisata merupakan sebuah bentuk 

baru dari kegiatan perjalanan wisata di 

daerah yang masih alami maupun 

daerah-daerah yang dikelola dengan 

tetap mempertahankan kaidah alam 

dimana tujuannya selain untuk 

menikmati keindahannya juga 

melibatkan unsur pendidikan, 

pemahaman dan dukungan terhadap 

usaha-usaha konservasi alam dan 

peningkatan pendapatan masyarakat 

setempat sekitar daerah tujuan 

Pacific Area Travel 

Association (2010) 
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No Literatur Definisi Sumber 

pariwisata, sehingga kegiatan 

pariwisata tersebut dapat 

mengembangkan wilayah tujuan 

wisata 

  Dalam perkembangan pariwisata 

disuatu daerah, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penting, yaitu: 

1 Menarik untuk klien. 

2 Atraksi wisata 

3 Infrastruktur pariwisata 

4 Lokasi geografis. 

5 Stabilitas politik. 

6 Lingkungan yang sehat. 

7 Tidak ada larangan/batasan 

pemerintah. 

Pitana & Gayatri, 

(2005) 

2 Objek dan Daya Tarik 

Wisata 

Suatu objek wisata harus memiliki 5 

unsur penting, yaitu: 

1. Daya tarik 

2. Prasarana Wisata 

3. Sarana Wisata 

4. Infrastrktur 

5. Masyarakat/lingkungan/budaya 

Edward Inskeep, 

(1991) 

Daya tarik wisata merupakan segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan dan nilai berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sarana atau tujuan kunjungan 

para wisatawan. 

UU No. 10/2009 

tentang 

Kepariwisataan 

Suatu objek dan daya tarik wisata dapat 

dikelompokkan atas: 

1. Pengusahaan objek dan daya 

tarik wisata, yang kemudian 

dikelompokkan ke dalam 

pengusahaan objek dan daya 

tarik wisata alam, pengusahaan 

objek dan daya tarik wisata 

budaya, pengusahaan objek dan 

daya tarik wisata minat khusus. 

2. Pada umumnya daya tarik di 

suatu objek wisata berdasar pada: 

a. Adanya sumberdaya yang 

dapat menimbulkan rasa 

senang, indah, nyaman dan 

bersih. 

b. Adanya aksesbilitas yang 

tinggi untuk dapat 

mengunjunginya. 

c. Adanya ciri 

khusus/spesifikasi yang 

bersifat langka. 

d. Adanya sarana dan 

prasarana penunjang untuk 

melayani para wisatawan 

yang hadir. 

Suwantoro (2004) 
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No Literatur Definisi Sumber 

3. Objek wisata alam mempunyai 

daya tarik karena keindahan 

alam, pegunungan, sungai, 

pantai, pasir, hutan dan 

sebagainya. 

4. Objek wisata budaya mempunyai 

daya tarik tinggi karena memiliki 

nilai khusus dalam bentuk atraksi 

kesenian, upacara-upacara adat, 

nilai luhur yang terkandung 

dalam suatu objek buah karya 

manusia pada masa lampau. 

5. Pembangunan suatu objek wisata 

harus dirancang dengan 

bersumber pada potensi daya 

tarik yang memiliki objek 

tersebut dengan mengacu pada 

kriteria keberhasilan 

pengembangan yang meliputi 

berbagai kelayakan. 

6. Kelayakan Finansial 

3 Infrastruktur Pariwisata Infrastruktur pariwisata merupakan 

situasi yang mendukung fungsi sarana 

dan prasarana wisata, baik yang berupa 

sistem pengaturan maupun bangunan 

fisik di atas permukaan tanah dan di 

bawah tanah. 

Suwantoro (1997) 

Infrastruktur pariwisata yang utama 

yaitu fasilitas sarana dan prasarana 

wisata. 

Oka A. Yoeti (2014) 

Suatu destinasi pariwisata harus 

memiliki berbagai fasilitas kebutuhan 

wisatawan tersebut diantaranya yaitu, 

fasilitas transportasi umum, 

akomodasi, biro perjalanan, atraksi 

(kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), 

pelayanan makanan, dan barang-

barang cinderamata. 

Pitana, (2005) 

4 Sarana Wisata Sarana pariwisata merupakan 

kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan 

wisatawan dalam menikmati 

perjalanan wisatawan, seperti: 

1. Sarana penginapan,  

2. Biro perjalanan,  

3. Alat transportasi umum,  

4. Restoran dan  

5. Sarana pendukung lainnya 

(Suwantoro, 1997) 

Sarana pariwisata dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu: 

1. Sarana pokok kepariwisataan, yaitu 

travel agent, hotel/penginapan lain, 

restaurant, atraksi wisata, objek 

wisata. 

2. Sarana pelengkap kepariwisataan, 

yaitu fasilitas yang digunakan 

Menurut Lothar A. 

Kreck dalam buku 

Pengantar Ilmu 

Pariwisata 

(Yoeti,1996) 
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No Literatur Definisi Sumber 

untuk rekreasi seperti sarana 

olahraga, rekreasi, dan lainnya. 

3. Sarana penunjang kepariwisataan, 

yaitu misalnya seperti tempat 

belanja. 

Sarana pariwisata dibagi menjadi 4 

bagian, yaitu: 

1. Akomodasi (penginapan) 

2. Tempat makan dan minum 

3. Tempat belanja 

4. Fasilitas umum, seperti tempat 

parkir, toilet, musholla (sarana 

peribadatan), atm, tempat 

berteduh/pendopo/gazebo, rambu 

petunjuk keselamatan dan lainnya. 

Edward Inskeep 

(1991) 

5 Prasarana Wisata Prasarana wisata merupakan 

sumberdaya alam dan sumberdaya 

buatan manusia yang mutlak 

dibutuhkan oleh wisatawan 

perjalanannya di daerah tujuan wisata, 

seperti: 

1. Jalan,  

2. Listrik,  

3. Air,  

4. Telekomunikasi,  

5. Transportasi Umum 

(Suwantoro, 1997) 

Hal yang termasuk dalam prasarana 

wisata, yaitu: 

1. Perhubungan, meliputi jalan raya, 

jembatan, rel kereta api, stasiun, 

pelabuhan udara/darat/laut, 

terminal bus. 

2. Instalasi pembangkit listrik dan air 

bersih 

3. Sistem telekomunikasi 

4. Pelayanan kesehatan, meliputi 

puskesmas, klinik, rumah sakit. 

Pelayanan wisatawan, seperti pusat 

informasi ataupun kantor pemandu 

wisata. 

Yoeti (1985) 

1. Jalan 

2. Sumber listrik dan energi 

3. Sumber air dan sistem pengairan 

4. Fasilitas kesehatan 

5. Sistem pembuangan/sanitasi 

6. Telekomunikasi 

7. Terminal angkutan 

8. Jembatan 

Edward Inskeep 

(1991) 

6 Standar Minimal Sarana 

dan Prasarana Wisata di 

Daerah Wisata 

1. Memiliki salah satu unsur alam, 

sosial atau budaya. 

2. Terdapat jalan, kemudahan rute, 

tempat parkir, rambu petunjuk 

jalan dan harga parkir yang 

terjangkau 

3. Terdapat pelayanan penginapan 

(hotel, wisma, losmen) 

Lothar A. Kreck 

dalam Yoeti (1996) 



50 

 

No Literatur Definisi Sumber 

4. Terdapat agen perjalanan, pusat 

informasi, fasilitas kesehatan, 

pemadam kebakaran, hydrant, TIC 

(Tourism Information Center), 

guiding (pemandu wisata), plang 

informasi, petugas yang 

memeriksa masuk dan keluarnya 

wisatawan (petugas entry dan 

exit). 

5. Terdapat moda transportasi umum 

yang nyaman dan variatif yang 

menghubungkan akses ke lokasi 

wisata 

6. Pelayanan makanan dan minuman 

(restoran, kantin, rumah makan) 

7. Terdapat tempat pembelian 

barang-barang umum 

8. Terdapat sinyal telepon, akses 

internet 

9. Terdapat Bank dan ATM 

10. Terdapat pelayanan kesehatan 

11. Adanya jaminan keamanan 

(petugas khusus keamanan, 

pengawas pantai, rambu-rambu 

mitigasi bencana) 

12. Terdapat tempat sampah 

13. Terdapat fasilitas sarana ibadah 

14. Terdapat agen promosi wisata 

(website wisata) 

15. Terdapat penerangan listrik, 

persediaan air bersih, dan sistem 

drainase 

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. 

3. Pembuatan pergola dan gazebo 

adalah pelengkap taman yang 

Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 3 

Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Dana 

Alokasi Khusus 

(DAK) Bidang 

Pariwisata 
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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 

Sarana dan prasarana wisata yang baik 

dilihat dari: 

1. Kondisi Fisik 

2. Kebersihan 

Mengiring (2012) 
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3. Pelayanan 

4. Kenyamanan 

6 Pengertian Wisatawan Wisatawan adalah orang-orang yang 

melakukan kegiatan/perjalanan wisata 

sementara dari satu tempat ketempat 

lain diluar tempat dimana mereka 

biasanya hidup dan bekerja dan tidak 

memiliki maksud untuk menetap 

UU No. 10/2009 

tentang 

Kepariwisataan 

Wisatawan merupakan orang-orang 

yang sedang melakukan perjalanan 

dalam jangka waktu 24 jam dan 

maksimal 3 bulan di dalam suatu 

tempat yang bukan tempat di mana 

biasanya ia tinggal. 

Pacific Area Travel 

Association 

Wisatawan dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Wisatawan Internasional 

(Mancanegara) merupakan orang 

yang melakukan perjalanan wisata 

diluar negeranya dan wisatawan 

didalam negeranya.  

2. Wisatawan Nasional (Domestic) 

merupakan penduduk Indonesia 

yang melakukan perjalanan di 

wilayah Indonesia diluar tempat 

tinggalnya, dalam jangka waktu 

sekurang-kurangya 24 jam atau 

menginap kecuali kegiatan yang 

mendatangkan nafkah ditempat 

yang dikunjungi. 

 

Edward Inskeep 

(1991) 

7 Karakteristik Wisatawan Karakteristik wisatawan dapat 

dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 

karakteristik sosial-ekonomi dan 

karakteristik perjalanan wisata 

Smith (1989) 

1. Jenis kelamin  

2. Usia  

3. Tingkat pendidikan responden 

4. Pekerjaan responden 

5. Pendapatan perbulan responden 

6. Motivasi berkunjung 

7. Frekuensi berkunjung 

8. Lama Waktu Kunjungan 

Ismayanti (2010) dan 

Hadzami (2018) 

1. Maksud kunjungan, 

2. Frekuensi kunjungan,  

3. Teman perjalanan,  

4. Lama Waktu kunjungan,  

5. Besar pengeluaran  

Suwantoro (2004) 

8 Kepuasan Wisatawan Kepuasan wisatawan merupakan 

perasaan senang atau kecewa setelah 

membandingkan antara persepsi 

terhadap kinerja/harapan. Jika kinerja 

memenuhi harapan, maka pelanggan 

puas, sebaliknya jika kinerja tidak 

memenuhi harapan maka pelanggan 

akan merasa kecewa. 

Sunarto (2003) 
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Kepuasan wisatawan terhadap 

destinasi wisata adalah berkaitan 

dengan pengalaman perjalanan terdiri 

akomodasi, cuaca, lingkungan alam, 

lingkungan sosial dan lain-lain. 

Chi & Qu (2008) 

Kepuasan wisatawan sering kali 

dikaitkan dengan kualitas. Kualitas 

dianggap sebagai sesuatu yang dapat 

memuaskan wisatawan. Pengukuran 

terhadap kualitas tergantung pada jenis 

produk, adapun produk yang dimaksud 

yaitu sarana dan prasarana, sehingga 

setiap upaya pengembangan pariwisata 

harus didasarkan pada kualitas sarana 

dan prasarana wisata 

Irfan (2019) 

Kepuasan wisatawan dilihat dari 

ketersediaan sarana dan prasarana 

wisata di suatu obyek wisata, adapun 

ketersediaan yang dimaksud yaitu 

kuantitas atau jumlah sarana dan 

prasarana di suatu obyek wisata. 

Dewi (2017) 

Kepuasan wisatawan sangat berkaitan 

dengan kualitas sarana dan prasarana 

pariwisata yang diterimanya. 

Kalebos (2016) 

Kualitas sarana dan prasarana wisata 

dapat dilihat dari: 

2. Kondisi Fisik 

3. Kebersihan 

4. Pelayanan 

5. Kenyamanan 

Mengiring (2012) 

Aspek kualitas sarana dan prasarana 

wisata dilihat dari:  

1. Keragaman 

2. Reliabilitas/kehandalan 

3. Responsivitas 

4. Kompetensi 

5. Empati 

Pitana dan Diarta 

(2009) 

9 Indikator dalam melihat 

Kepuasan Wisatawan 

terkait sarana dan 

prasarana wisata 

1. Akses yang mudah untuk 

menjangkau sarana dan prasarana 

2. Variasi sarana dan prasarana yang 

beragam 

3. Kelengkapan sarana dan prasarana 

wisata 

4. Keamanan dan kenyamanan 

lingkungan di sekitar objek wisata 

Soebiyantoro (2009) 

Kepuasan wisatawan dapat diukur 

dengan 7 indikator : 

1. Penginapan 

2. Atraksi wisata 

3. Perbelanjaan 

4. Makanan 

5. Kegiatan dan acara 

6. Aksesibilitas 

7. Lingkungan 

Chi & Qu (2008) 

Ketersediaan/Kuantitas Sarana dan 

Prasarana Wisata 

Dewi (2017) 
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  Kualitas Sarana dan Prasarana Wisata. 

Yang dilihat dari : 

1. Kondisi Fisik 

2. Kebersihan 

3. Pelayanan 

4. Kenyamanan 

Kalebos (2016) dan 

Mengiring (2012) 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

Dari sintesis literatur diatas, maka disusunlah sasaran dan indikator 

variabel penelitian sebagai arahan dalam penelitian di lapangan. Adapun sasaran 

dan indikator variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

 
Tabel II. 3 Sasaran dan Variabel Terpilih 

No Sasaran Variabel Terpilih Justifikasi Sumber 

1 Identifikasi kepuasan 

wisatawan terhadap 

sarana wisata di 

Pantai Tanjung Setia. 

1. Penginapan 

2. Gazebo 

3. Tempat parkir umum 

4. Warung makan dan 

minum 

5. Toko cindramata 

6. Musholla (sarana 

peribadatan) 

7. ATM 

8. Toilet umum 

9. Rambu-rambu 

Mitigasi bencana 

 

Variabel terpilih 

merupakan variabel 

yang sesuai untuk 

digunakan di lokasi 

penelitian guna 

mengetahui kepuasan 

wisatawan terhadap 

sarana dan prasarana 

wisata di Pantai Tanjung 

Setia. 

 

Adapun indikator dalam 

melihat kepuasan 

wisatawan terhadap 

sarana dan prasarana 

wisata yaitu:  

1. Kuantitas sarana 

dan prasarana 

wisata 

2. Kualitas sarana dan 

prasarana wisata  

Edward 

Inskeep 

(1991); 

Suwantoro 

(1997); 

 

Dewi 

(2017) dan 

Kalebos 

(2016) 

2 Identifikasi kepuasan 

wisatawan terhadap 

prasarana wisata di 

Pantai Tanjung Setia. 

1. Akses jalan 

2. Listrik 

3. Air bersih 

4. Telekomunikasi 

5. Transportasi umum 

 

3 Identifikasi 

hubungan 

karakteristik 

wisatawan dengan 

kepuasan terkait 

sarana dan prasarana 

wisata di Pantai 

Tanjung Setia. 

1. Jenis kelamin  

2. Usia  

3. Tingkat pendidikan  

4. Pekerjaan 

5. Pendapatan 

perbulan responden 

6. Motivasi 

berkunjung 

7. Frekuensi 

berkunjung 

8. Lama Waktu 

Kunjungan 

 

Variabel terpilih 

merupakan variabel 

yang sesuai untuk 

digunakan di lokasi 

penelitian guna 

mengetahui 

karakteristik wisatawan 

dengan kepuasan 

terhadap sarana dan 

prasarana wisata di 

Pantai Tanjung Setia. 

Ismayanti 

(2010) dan 

Hadzami 

(2018) 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021


