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BAB II 

  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Aplikasi geografi dalam kepariwisataan 

1. Konsep geografi 

Konsep dalam geografi yang merupakan generalisasi dari seluruh fenomena 

geosfer yang terjadi sehingga bisa menjadi acuan dasar dalam menjelaskan 

fenomena yang sama. Dalam membangun suatu pariwisata tentu melihat dari 

berbagai aspek terutana dari sudut pandang geografi, terdapat 15 konsep dasar 

geografi menurut Nursid Sumaatmadja (1981, hlm 46), namun terdapat 5 konsep 

penting diaplikasikan dalam kepariwisataan agar dalam pengelolaan pariwisata di 

suatu daerah dapat maksimal dan menjadi andalan wisatawan untuk dikunjungi. 

Berikut merupakan 5 konsep dasar geografi yang dapat diaplikasikan dalam 

pariwisata menurut Maryani (2010, hlm 11) yaitu : 

a. Lokasi 

Lokasi menunjukkan letak suatu fenomena geografi yang terjadi, baik 

fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi disuatu daerah di 

permukaan bumi. Konsep lokasi dapat menjelaskan pertanyaan yang 

berhubungan dengan mengapa fenomena tersebut terjadi di derah tertentu, 

mengapa fenomena yang terjadi berbeda disetiap daerah di permukaan bumi 

yang berkaitan dengan proses sebab akibat keberadaan suatu fenomena yang 

ada. Kaitan antara lokasi dan pariwisata yaitu adanya perbedaan setiap jenis 

wisata yang ada di permukaan bumi, meskipun memiliki jenis yang sama 

namun karakteristik dari daya tarik wisata memiliki perbedaan antara satu 

lokasi dengan yang lainnya.  

b. Tempat  

Tempat merupakan karakteristik fisik dan manusia yang didalamnya 

melekat dengan keberadaan lokasi suatu daerah sehingga menjadi Brand 

Image dan Landmark yang tidak dapat dipindahkan dan memiliki kekhasan 

serta keunikan tersendiri dari tempat lokasi tersebut. Setiap tempat yang ada 

di suatu daerah memiliki Brand Image yang dijadikan sebagai suatu daya 

tarik wisata dan daerah tujuan wisata yang dapat diandalkan dari daerah 

yang memiliki Brand Image tersebut.    

c. Hubungan timbal balik  

Komponen fisik dan manusia memiliki hubungan timbal balik yang 

dilakukan melalui berinteraksi, interelasi dan interdependensi yang 
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membentuk suatu sistem kebumian. Dalam pariwisata terlihat jelas bahwa 

hubungan dan kaitan erat antara kedua komponen tersebut, yang mana 

komponen fisik memberikan potensi alam dan manusia sebagai pengelola 

dalam suatu pariwisata sehingga suatu potensi tersebut memiliki 

kemenarikan yang diminati oleh masyarakat dan wisatawan.   

d. Gerakan 

Gerakan merupakan bentuk nyata dari adanya interaksi dan mobilitas 

antar manusia yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan dalam 

pariwisata yaitu dari pergerakan dan perpindahan wisatawan dari daerah 

asal ke daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan dan kemenarikan.  

e. Pewilayahan  

Zonasi suatu penggunaan lahan secara fungsional sesuai karakteristik dan 

potensi suatu daerah. Zonasi atau pewilayahan sangat bermanfaat di 

Indonesia dalam hal pengembangan suatu kawasan pariwisata yang sesuai 

dengan potensi dan keanekaragaman sumberdaya wisata.  

 

2. Pendekatan geografi 

Merupakan salah satu ciri dari pembelajaran dan penelitian geografi yang 

membedakan antara ilmu geografi dengan ilmu lainnya mana terdapat 3 

pendekatan dalam ilmu geografi  menurut Bintarto dan Surastopo (1979, hlm 12) 

yaitu pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan dan pendekatan kompleks 

wilayah.  

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruangan. Hal 

ini dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang potensi pariwisata yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin yang mana potensi merupakan penyediaan ruang. 

Struktur keruangan yang berkaitan dengan 3 elemen penting pembentuk suatu 

keruangan berupa kenampakan titik, garis dan area serta berkaitan dengan 

distribusi ketiga elemen tersebut. Sifat penting dari perbedaan struktur, pola dan 

proses. Dan dalam suatu pendekatan keruangan berkenaan dengan perubahan 

elemen pembentuk ruang. Perubahan ruang yang berkaitan dengan potensi 

pariwisata yang telah ada di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penyediaan 

ruang dan akan terjadi suatu proses perubahan sehingga terjadi pengembangan 

pada potensi pariwisata.  

 

B. Potensi Kepariwisataan 



14 

 

MAILISA ISVANANDA, 2015 

POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 
 

Potensi menurut Pitana (2009, hlm 68) sumber daya diartikan sebagai segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung 

pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini mengkaji 

mengenai potensi dari suatu objek wisata yang mana dapat dikembangkan agar 

memiliki daya tarik tersendiri dari suatu daerah tersebut. Menurut Yoeti (1997, 

hlm 165) berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya suatu objek wisata 

yang dapat menarik wisatawan untuk datang yaitu terdapat 5A yaitu atraksi 

(attraction), aksesibilitas (accesibility), dan fasilitas (amenities), Aktivitas 

(Activities) dan Akomodasi (Accommodation).  

 

1. Aksesibilitas (Accesibility) 

Pariwisata sangat berkaitan erat dengan aksesibilitas yang mana berkenaan 

dengan mudah sulitnya wisatawan untuk mencapai suatu daya tarik wisata di 

suatu daerah. Aspek aksesibilitas tentu sangat berpengaruh dan berperan besar 

dalam kepariwisataan, ada beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas suatu 

daya tarik wisata seperti kondisi jalan, waktu tempuh, tarif dan jenis kendaraan 

serta jaringan transportasi yang akan disediakan. Semakin baik aksesibilitas 

suatu daya tarik wisata maka semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung 

ke daya tarik wisata tersebut. Sebaliknya, jika aksesibilitas dalam keadaan 

kurang baik maka semakin terhambat pula wisatawan yang akan berkunjung ke 

daya tarik wisata tersebut. 

 

2. Akomodasi (Accommodation) 

Akomodasi merupakan sarana yang meneyediakan jasa pelayanan 

penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta 

jasa lainnya. Terdapat beberapa jenis akomodasi yang terdapat dalam 

kepariwisataan yaitu seperti penginapan dan restaurant. Penginapan memiliki 

berbagai jenis seperti hotel, motel, wisma, guest house, resort, dan lainnya. 

Akomodasi sangat diperlukan ketika wisatawan yang berkunjung ke suatu 
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daerah dalam waktu lebih dari 24 jam yang membutuhkan tempat untuk 

menginap dan berdiam diri untuk istirahat.  

 

3. Fasilitas (Amenities) 

Kegiatan pariwisata sangat erat kaitannya dengan fasilitas yang mana 

fasilitas suatu daerah tujuan wisata dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang 

mengunjungi tempat tersebut. Dalam suatu fasilitas (amenities) tergolong dalam 

2 bagian yaitu sarana dan prasarana, dalam hal ini antara sarana dan prasarana 

saling melengkapi agar menimbulkan rasa nyaman dalam berwisata.  

a. Sarana  

Sarana kepariwisataan menurut Muljadi (2009, hlm 13) 

merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, 

baik secara langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya 

tergantung dari wisatawan yang datang. Adapun jenis-jenis sarana pokok 

kepariwisataan menurut Muljadi yaitu : 

1) Perusahaan perjalanan (Travel Agent  atau Biro Perjalanan 

Wisata) 

2) Perusahan angkutan wisata 

3) Perusahaan akomodasi 

4) Perusahaan makanan dan minuman 

5) Perusahaan daya tarik dan hiburan 

6) Perusahaan cinderamata.  

Setiap tempat wisata tentu membutuhkan sarana yang menunjang 

kegiatan pariwisata hal ini dipenuhi agar wisatawan yang datang ke objek 

wisata menjadi tertarik untuk menghabiskan waktu ditempat tersebut. 

Terdapat 6 sarana pokok dalam kepariwisataan menurut Muljadi yang 

telah disebutkan, perusahaan perjalanan sangat dibutuhkan dalam 

melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jarak serta lokasi wisata yang 

jauh namun jika letaknya tidak jauh dari pusat kota maka hanya 

dibutuhkan perusahaan akomodasi seperti angkutan kota yang melewati 

objek wisata didaerah tersebut sehingga wisatawan tidak mengalami 

kesulitan dalam melakukan wisata.  
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Kelengkapan antara perusahaan makanan dan minuman, hiburan 

serta perusahaan cinderamata sangat dibutuhkan dalam suatu objek wisata 

agar wisatawan yang datang dapat menikmati suasana yang telah tersaji 

dan jika terdapat perusahaan makanan, minuman serta cinderamata maka 

selain wisatawan menjadi semakin puas berwisata didaerah tersebut juga 

dapat menunjang kesejahteraan warga yang berpartisipasi dalam 

menyediakan toko makanan dan cinderamata khas dari daerah tersebut. 

Dengan adanya kerjasama antara perusahaan pengelola tempat wisata 

dengan perusahaan atau masyarakat yang menyediakan makanan minuman 

serta cinderamata maka semakin baik tempat wisata tersebut dan 

menaikkan kualitas ekonomi masyarakat. Cinderamata yang dapat 

dipasarkan dan dijadikan sebagai oleh-oleh wisatawan saat berwisata dapat 

berupa makanan khas dari daerah tujuan wisata, kaos, atau gantungan 

kunci yang menjadi oleh-oleh bagi wisatawan.  

b. Prasarana  

Menurut Muljadi (2009, hlm 13) prasarana kepariwisataan 

adalah semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat 

hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada 

wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam, 

yaitu : 

1) Prasarana perhubungan seperti jaringan jalan raya, kereta api, 

bandar udara. 

2) Instalasi tenaga listrik dan instalasi penjernihan air bersih 

3) Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan, 

dan perkebunan. 

4) Sistem perbankan dan moneter 

5) Sistem telekomunikasi  

6) Pelayanan kesehatan dan keamanan.  

 

Erat kaitan antara sarana dan prasarana dalam kepariwisataan 

karena jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka wisatawan yang 

berwisata akan merasakan kurang puas dalam melakukan perjalanan 

tersebut dan perjalanan yang dilakukan tidak sebagaimana seharusnya.  
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4. Atraksi (Attraction) 

Atraksi wisata merupakan sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh 

pengelola pariwisata agar dapat dinikmati oleh wisatawan yang datang 

mengunjungi daerah tujuan wisata. Adapaun sesuatu dapat dikatakan objek wisata 

menurut pendapat Yoeti (2010, hlm 20) apabila : 

a. Merupakan kelompok termasuk daya tarik wisata 

b. Keberadaannya bersifat monumental, abadi dan bertahan dalam waktu 

yang relatif lama 

c. Dapat dilihat secara spontan tanpa masuk atau naik ke bangunannya 

d. Untuk melihatnya tidak perlu bayar, tetapi kalau masuk komplek wisata, 

wisatawan harus bayar. 

Dalam pariwisata terdapat beberapa jenis pariwisata yang dapat disajikan 

dan dinikmati oleh wisatawan. Menurut victor T.C Middleton dalam Yoeti 

(2010, hlm 27) ada 4 bagian besar jenis wisata : 

a. Natural attractions : daya tarik wisata yang bersifat alamiah dan 

terdapat secara bebas yang dapat dilihat dan disaksikan setiap waktu.  

Seperti kebun raya, taman nasional,pemandangan, pantai, 

danau,laut,tepi sungai,  pegunungan. Bagian lain yang berupa natural 

attraction yaitu seperti iklim, bentukan tanah, hutan serta flora fauna.  

b. Build  : bangunan2 dengan arsitektur kuno,jembatan rumah2 ibadah, 

dan gedung perkantoran bekas jajahan belanda, icon suatu daerah.  

c. Cultural : seperti peninggalan lama, petilasan bekas kerajaan, candi, 

museum. 

d. Traditional : tatacara hidup suatu etnis, masyarakat terasing, adat 

istiadat, festival kesenian,folklore suatu bangsa. 

Setiap bentuk wisata dan variasi objek sangat mempengaruhi minat pariwisata 

para wisatawan yang akan datang ke suatu daya tarik wisata. wisata alam seperti 

air terjun, pantai, pegunungan tentu membutuhkan usaha untuk mencapai tempat 

tersebut karena letak secara geografis yang memang berada di daerah tertentu. 

Wisata budaya dan tradisional tentu memiliki daya tarik tersendiri karena 

memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda di setiap daerah asalnya, hal ini 

berkaitan dengan asal mula budaya tersebut dan cerita dibalik adanya budaya 

tersebut. Setiap daerah yang memiliki tujuan wisata tentu mempunyai ciri khas 

dari masing-masing atraksi yang disajikan mulai dari pemandangan alam karena 

tidak semua daerah memiliki kontur atau bentukan lahan yang sama. Gaya 
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arsitektur serta adat istiadat juga memiliki arti dan makna tersendiri sesuai asal 

muasal sejarah daerah tersebut.  

 

5. Aktivitas (Activities) 

Kegiatan yang dapat dilakukan saat mengunjungi suatu tempat wisata yang 

mana aktivitas atau kegiatan tersebut sesuai dengan fasilitas dan jenis wisata yang 

telah tersedia di tempat yang dikunjungi. Jenis aktvitas juga dapat berupa 

melakukan olahraga karena di objek wisata memiliki fasilitas yang menunjang 

untuk melakukan olahraga, melakukan kegiatan air seperti naik perahu, berenang, 

snorkeling, diving, bermain boat dan lainnya. Menikmati pemandangan alam jika 

disuguhkan dan telah tersedia di alam dan memiliki nilai wisata yang menarik 

wisatawan untuk datang mengunjungi objek wisata tersebut.  

C. Wisatawan  

Wisatawan merupakan suatu kelompok atau individu yang memutuskan 

untuk melakukan perjalanan atau bersenang-senang di waktu luang (leasure 

time) dengan mengunjungi tempat untuk menambah wawasan, mengunjungi 

seseorang lainnya ataupun hanya sekedar bersenang-senang. Sedangkan menurut 

Ogilvie dalam Pendit (2002, hlm 35) wisatawan adalah  

“ Semua orang yang memenuhi syarat, yaitu pertama bahwa mereka 

meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari satu 

tahun dan kedua bahwa sementara mereka bepergian mengeluarkan uang 

ditempat yang mereka kunjungi tanpa dengan maksud mencari anfakh di 

tempat tersebut.” 

 

1. Tipologi Wisatawan  

Tipe wisatawan dilihat Melalui pendekatan interaksi, Cohen dalam I 

Gde Pitana (2009, hlm 47) menyebutkan bahwa Cohen membedakan 

wisatawan atas 4 macam yaitu : 

a. Drifter : adalah wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang 

sama sekali belum diketahui, dan bepergian dalam jumlah kecil. 

b. Explorer : wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur 

perjalanannya sendiri, dan tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata 

yang sudah umum. Melainkan mencaari hal yang tidak umum. 
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c. Individual mass tourist : wisatawan yang menyerahkan pengaturan 

perjalanannya kepada agen perjalanan,mengunjungi daerah tujuan 

wisata yang sudah terkenal. 

d. Organized-mass tourist : wisatawan yang hanya mau mengunjungi 

daerah tujuan wisata yang sudah dikenal,dengan fasilitas lain dan ada 

pemandu wisata sebagai tour leader. 

Pengelompokan wisatawan merupakan karakteristik spesifik dari 

jenis-jenis wisatawan yang berbeda yang berhubungan erat dengan kebiasaan, 

permintaan, dan kebutuhan mereka dalam melakukan perjalanan. Adalah 

penting dengan tujuan menyediakan kebutuhan perjalanan mereka dan untuk 

menyusun program promosi yang efektif. Pengelompokan wisatawan 

menurut Marpaung (2002, hlm 48) sebagai berikut : 

a. Umur 

Pengelompokan wisatawan berdasarkan umur dibagi menjadi tiga 

yaitu wisatawan remaja, wisatawan usia menengah dan wisatawan 

usia lanjut. Wisatawan  remaja tentu selalu mendominasi di 

Indonesia karena angka umur produktif yang sangat banyak, remaja 

biasanya melakukan perjalanan sendiri, menetap dalam waktu lama 

dan cukup panjang, serta permintaan akan fasilitas dan pelayanan 

yang fleksibel, sederhana serta murah. Minat mereka cenderung 

bebas dalam memilih jenis wisata, baik itu rekreasi atau 

pemandangan alam dan juga wisata budaya dengan mempelajari 

kesenian, tarian dan musik lokal.  

Wisatawan usia menengah biasanya tidak ada kebutuhan yang 

khusus pada wisatawan jenis ini, tetapi wisatawan ini selalu 

memiliki keinginan besar untuk melakukan kegiatan wisata. 

selanjutnya pada wisatawan usia lanjut ketika akan melakukan 

kegiatan wisata harus diiringi perencanaan yang matang seperti 

apakah tempat yang dituju cocok dan sesuai dengan kemampuan 

fisik wisatawan atau tidak dalam pelaksanaannnya. Biasanya 

wisatawan dengan usia lanjut menginginkan tempat wisata dengan 

fasilitas dan pelayanan yang nyaman, harus mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang baik.  

b. Jenis kelamin 

Wanita umumnya lebih tertarik dengan pusat perbelanjaan dan peran 

wanita pada kebudayaan pada suatu daerah tujuan wisata. Wanita 

lebih memperhatikan masalah keberadaan fasilitas dan pelayanan 

terutama makanan. Biasanya wanita lebih teliti dalam 

membelanjakan uangnya dan dalam perjalanan wanit cenderung 

mudah lelah dan kehilangan rasa antusias terhadap atraksi wisata. 

c. Kelompok sosio-ekonomi 
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Karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosio-ekonomi 

mengengah-bawah dimana kelompok ini memiliki pendidikan 

rendah, pendapatan kecil, keahlian menengah akan menunjukan 

minat terhadap atraksi wisata dan melontarkan beberapa pertanyaan 

lebih pasif serta kurang fleksibel terhadap program tour. Wisatawan 

kelas ekonomi menengah kebawah kurang mampu beradaptasi dalam 

keadaan darurat, kurang menyukai hubungan dengan masyarakat 

setempat dan anggota kelompok lainnya maupun dengan pemandu 

wisata. wisatawan ini biasanya tidak mengharapkan fasilitas dan 

pelayanan kelas satu tetapi kadang-kadang mungkin menunjukkan 

rasa percaya diri.  

Kelompok sosio-ekonomi menengah-atas memiliki pendidikan lebih 

tinggi,pendapatan yang besar, orang yang profesional, lebih 

cenderung untuk bersosialisasi dan berbaur dengan penduduk 

setempat. Menduduki jabatan yang tinggi akan lebih tertarik untuk 

mempelajari kebudayaan dan lingkungan, banyak mengeluarkan 

pertanyaan tetapi cenderung untuk membanggakan pengetahuannya 

dan agak sulit untuk ditangani. Lebih fleksibel dalam memilih acara 

tour, lebih cepat dalam mengatasi segala permasalahan yang muncul. 

Wisatawan dengan ekonomi menengah atas membutuhkan fasilitas 

dan pelayanan yang berkualitas yang tinggi.     

 

 

 

 

D. Kemenarikan Daya Tarik Wisata   

Suatu daya tarik wisata tentu memiliki kemenarikan yang dapat 

mendatangkan wisatawan untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan 

pengelola tempat pariwisata. Kemenarikan daya tarik wisata dibagi atas 

beberapa indikator dalam jurnal Maryani dan Logayah (2007, hlm 15) yaitu :  

1. Keamanan 

Adalah suatu kondisi yang memberikan suasana dan rasa tentram bagi 

wisatawan. Selain itu juga berarti bebas dari rasa takut dan khawatir 

akan keselamatan jiwa, raga dan harta milik atau bebeas dari ancaman 

dan tindak kekerasan atau kejahatan.  

2. Ketertiban 

Adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib 

dan teratur secara disiplin dalam semua kehidupan masyarakat, 

termasuk tertib segi peraturan, tertib segi waktu, tertib segi mutu 

pelayanan dan tertib daari segi informasi. 
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3. Kebersihan 

Adalah suatu kondisi atau keadaan yang menampilkan sifat bersih dan 

sehat. Keadaan bersih harus tercermin pada lingkungan dan sarana 

pariwisata yang bersih dan rapi, penggunaan alat perlengkapan 

pelayanan yang selalu terawat dengan baik, bersih, dan terbebas dari 

bakteri atau hama penyakit. 

4. Kenyamanan  

Keadaan dimana seseorang merasa tentram, damai berada di suatu 

tempat. Kondisi saat seseorang dengan lingkungan merasa sinkron dan 

terdapat kesatuan antara seseorang dengan tempat dimana seseorang 

berada.  

5. Kesejukan 

Suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang memberikan suasana 

segar dan nyaman. Kondisi lingkungan seperti itu tercipta dengan 

menciptakan suasana penataan lingkungan, pertamanan, penghijauan 

pada jalur wisata.  

6. Keindahan 

Adalah kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib, dan 

serasi sehingga memancarkan keindahan. 

7. Keramahan 

Sifat atau perilaku masyarakat yang akrab dalam pergaulan hormat 

dan sopan santun dalam berkomunikasi, murah senyum, menyapa.  

8. Kenangan  

Kenyamanan yang baik dari segi lingkungan pelayanan kamar, 

pelayanan makan minum maupun pelayanan yang lainnya. Kenangan 

dari segi atraksi budaya yang mempesona dimana wisatawan akan 

mendapatkan suatu kenangan akan budaya yang mempesona, baik dari 

segi variasi, mutu, dan kontinuitas maupun waktu yang tepat.  

9. Cinderamata  

Suatu yang dibawa oleh seorang wisatawan ke rumahnya untuk 

memori yang terkait dengan benda itu terhadap daerah atau tempat 

wisata yang telah dikunjungi oleh seseorang tersebut dapat berupa 

kaos, gantungan kunci, pin, cangkir, jam, dan lainnya.  

10. Variasi Aktivitas Wisata 

Kegiatan yang dapat dilakukan saat mengunjungi suatu tempat wisata 

yang mana aktivitas atau kegiatan tersebut sesuai dengan fasilitas dan 

jenis wisata yang telah tersedia di tempat yang dikunjungi. Jenis 

aktvitas juga dapat berupa melakukan olahraga karena di objek wisata 

memiliki fasilitas yang menunjang untuk melakukan olahraga, 

melakukan kegiatan air seperti naik perahu, berenang, snorkeling, 

diving, bermain boat dan lainnya. Sarana dan Prasarana 

11. Transportasi  

Kendaraan umum atau kendaraan yang dapat digunakan oleh 

wisatawan untuk mencapai suatu objek wisata di suatu tempat.  
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Indikator kemenarikan suatu objek wisata dapat dikaitkan dengan potensi 

pariwisata yang telah ditentukan karena antara potensi pariwisata dan tingkat 

kemenarikan memiliki kaitan dalam menentukan suatu daerah menjadi 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata dan menjadi 

objek wisata yang menjadi pilihan dari wisatawan yang akan datang.  

Menurut UNWTO (The World Tourism Organization) (dalam Kresic dan 

Prebezac, 2011, hlm 500) klasifikasi dasar dari atraksi wisata, yang mana 

klasifikasi dari semua faktor daya tarik daerah tujuan wisata yang secara 

umum dikategorikan sebagai berikut : 

1. Natural Tourist Resources 

2. Cultural and historical heritage in tourism 

3. Climate conditions 

4. Infrastructure 

5. Tourist services and facilities 

Dari lima kategori yang telah dibuat oleh organisasi pariwisata dunia, 

terdapat yaitu kondisi iklim. Kondisi iklim di Indonesia yaitu iklim berupa 

tropis dengan suguhan pariwisata berupa pantai, jajaran pegunungan, suasana 

hangat serta keramahan masyarakatnya. Setiap negara di dunia tentu memiliki 

iklim yang berbeda mulai dari eropa yang menyajikan iklim dengan 4 musim 

yang didalamnya terdapat musim salju yang sangat langka ditemui saat 

berwisata ke Indonesia bahkan tidak pernah ditemui, hanya saja di daerah 

timur Indonesia yatu di pegunungan Jaya Wijaya hanya terdapat salju abadi.    

 


