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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain 

secara berulang adalah pariwisata atau dalam bahasa Inggris-nya travel. 

Karena itu pariwisata juga mengandung pengertian perjalanan untuk 

mendapatkan kepuasan dan kesenangan dimana seseorang atau sekelompok 

orang telah merencanakan untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat 

yang lain (Sinaga, 2010:12). 

Sedangkan segala perihal yang berkaitan dengan wisata baik 

pengupayaan, pesona atau magnetnya, dan atraksi wisata yang berkaitan 

dengan pelaksanaan wisata merupakan definisi pariwisata yang diterangkan 

oleh UU No. 9 tahun 1990. 

Definisi tersebut melingkupi segala macam aktivitas yang berkaitan 

dengan perjalanan wisata, baik dari tempat asal, selama di tempat tujuan, 

sampai pulang ke tempat asal. Termasuk semua pengupayaan pesona atau 

atraksi wisata (panorama alam, kawasan rekreasi, peninggalan sejarah, 

pagelaran seni) berupa usaha jasa, biro perjalanan, pramuwisata, usaha 

fasilitas, tempat istirahat, dan upaya lainnya yang berkaitan dengan wisata. 

 

Klasifikasi Pariwisata 

Host dan Guest (1989) dalam The Antrophology of Tourism di dalam 

Kusumanegara (2009:3) mengkategorikan ragam pariwisata menjadi 

sebagai berikut: 

a. Pariwisata Etnik (Ethnic Tourism), adalah perjalanan yang bertujuan 

untuk memperhatikan manifesti kebudayaan serta pola hidup 

masyarakat dalam keseharian. 

b. Pariwisata Budaya (Culture Tourism), ialah perjalanan yang bertujuan 

menghayati atau untuk mencoba pola hidup yang telah memudar dari 

ingatan manusia. 
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c. Pariwisata Rekreasi (Recreation Tourism), adalah aktivitas wisata 

yang berputar pada olahraga, memusnahkan kecemasan, dan 

mendekat ke keadaan yang santai dan menyenangkan. 

d. Pariwisata Alam (Ecotourism), yaitu mengunjungi daerah yang asri 

dan terjaga kelestariannya, bertujuan untuk melihat, memuji, 

mempelajari baik panorama, flora, dan fauna serta budaya lokal yang 

ada atau dahulunya ada di daerah tersebut. 

e. Pariwisata Kota (City Tourism), yaitu perjalanan di suatu kota untuk 

menikmati daerah tersebut, dimana tempat itu memiliki daya tarik 

tersendiri. 

f. Resort City,  yaitu daerah atau perkampungan yang memiliki 

pendukung atau fasilitas wisata dari penginapan, tempat makan, 

aktivitas seperti olahraga dan permainan serta hiburan lainnya. 

g. Pariwisata Agro (Agro Tourism), merupakan perjalanan untuk 

mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan 

kehutanan. Wisata kategori ini membawa pengunjung untuk 

memikirkan alam dan kelestariannya. 

 

Unsur – Unsur Pariwisata 

Dalam industri pariwisata, adapun unsur – unsur kepariwisataan yang 

terlibat adalah sebagai berikut (Pendit, 1994): 

a. Akomodasi yaitu tempat seseorang untuk beristirahat atau bertempat 

tinggal sementara waktu. 

b. Jasa boga atau restoran adalah usaha jasa di sektor makanan dan 

minuman yang dikerjakan untuk menghasilkan laba. 

c. Transportasi dan jasa angkutan ialah usaha jasa yang beroperasional di 

bidang pengangkutan darat, laut, dan udara. 

d. Atraksi wisata merupakan aktivitas wisata yang membuat wisatawan 

atau pengunjung tertarik. 

e. Cinderamata (Souvenir) yaitu objek atau barang yang dibawa pulang 

oleh wisatawan ke tempat asal untuk menjadi kenangan saat 

mendatangi objek wisata. 
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f. Biro perjalanan ialah badan usaha yang menyediakan pelayanan untuk 

perjalanan dari keberangkatan hingga kembali. 

 

2.2 Pengertian Wisatawan 

Wisatawan dan dunia pariwisata adalah suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Wisatawan sangatlah beragam macamnya, ada tua-muda, 

miskin-kaya, domestik-mancanegara, dan lainnya sehingga menghasilkan 

setiap orang memiliki kehendak dan permintaan yang tidak sama. 

Dari katanya, wisatawan berasal dari kata “wisata” dan “wan”. 

“Wisata” dalam bahasa Sansekerta berarti perjalanan yang sama atau 

memiliki artian yang sama dalam bahasa Inggris “travel”. Jadi orang yang 

berpergian akan memiliki arti yang sama dengan kata “traveller”, karena 

dalam bahasa Indonesia kata “wan” untuk menandakan orang dengan 

profesinya, keahliannya, keadaannya, jabatannya dan kedudukan seseorang 

(Irawan, 2010:12). 

Adapun pengertian wisatawan menurut Smith (dalam Kusumaningrum, 

2009:16) adalah orang yang sedang tidak melakukan pekerjaan, atau sedang 

berlibur dan secara sukarela mendatangi daerah lain untuk mendapatkan 

sesuatu yang berbeda. 

Wisatawan yang mendatangi suatu daerah pada umumnya hanya ingin 

menghabiskan waktu untuk bersantai, merelaksasikan pikiran dan 

sesungguhnya ingin membebaskan diri dari rutinitas kehidupan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa wisatawan adalah orang yang melaksanakan perjalanan 

dari suatu tempat yang jauh dari rumahnya tidak dengan alasan keluarga 

atau pekerjaan (Kusumaningrum, 2009:17). 

Adapun berikut ini adalah penggolongan wisatawan menurut sifatnya 

(Kusumaningrum, 2009:18): 

a. Wisatawan Modern Idealis adalah wisatawan yang tertarik pada 

budaya multinasional serta  menjelajah alam secara mandiri. 

b. Wisatawan Modern Materialis adalah wisatawan yang memperoleh 

keuntungan sebanyaknya secara berkelompok. 
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c. Wisatawan Tradisional Idealis adalah wisatawan yang tertarik pada 

kehidupan sosial budaya yang bersifat lokal dan warisan dari nenek 

moyang serta menghargai alam yang tidak terlalu tercampur oleh 

globalisasi atau perkembangan modern. 

d. Wisatawan Tradisional Materialis adalah wisatawan yang mempunyai 

persepsi konvensional, memperhitungkan biaya, tidak mahal, dan 

keamanan. 

 

2.3 Pengertian Online Marketing 

Pengertian Pemasaran (Marketing) 

Menurut Kotler, dkk (2006:13) dalam Andayani (2014:10) pemasaran 

merupakan manajemen dan sosial yang mempertemukan kebutuhan dan 

keinginan baik seseorang maupun lebih dengan menciptakan dan 

memperbanyak produk baru, serta nilai yang terkandung di dalamnya. 

American Marketing Association (1987) dalam Andayani (2014:10), 

menyatakan pemasaran sebagai hasil kinerja aktivitas usaha yang langsung 

berhubungan dengan berpindahnya barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. 

 

Pengertian Online Marketing 

Adapun Kotler dan Armstrong (2004:74) pernah menyatakan bahwa 

e-marketing adalah bagian pemasaran dari E-commerce, yang adalah kerja 

dari perusahaan untuk menyebarluaskan sesuatu, mengiklankan, dan 

memasarkan barang atau jasa melalui dunia maya (internet). 

Berikutnya menurut Dede Deniawan (2016:10) pemasaran online 

ialah suatu rencana pemasaran yang disempurnakan sesuai peradaban dan 

kecanggihan teknologi manusia yang digunakan untuk memasarkan suatu 

produk atau jasa melalui jaringan internet (WWW). 
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Keuntungan E-commerce Bagi Bisnis dan Konsumen 

Keberadaan e-commerce memberikan keuntungan bagi setiap usaha 

bisnis, antara lain: 

a. International reach 

Ukuran perusahaan dapat memberikan jaringan pemasaran yang lebih 

luas. Perusahaan berusaha mendapatkan kualitas yang tinggi dan biaya 

supplier yang lebih rendah. 

b. Cost reduction and supply chain improvement 

Dengan adanya e-commerce dapat meminimalisir biaya pemasaran 

lewat kertas. Inventories dapat ditekan dan aset perusahaan dapat 

digunakan secara lebih efisien. 

c. Improved customer communication and relations 

Komunikasi melalui media elektronik dengan konsumen atau 

pelanggan dapat membuat suatu perusahaan lebih mengetahui karakter 

dan kebiasaan pelanggannya. 

d. Availability of updated materials 

Perusahaan dapat memperbarui semua bentuk berita di saat apapun 

dalam situs online perusahaan, contohnya adalah harga dan data 

lainnya. 

e. Ubiquity 

Konsumen dapat selalu memanfaatkan e-commerce kapan pun, selama 

24 jam tanpa henti setiap harinya. 

f. Instant delivery and confirmation 

Ketika konsumen membeli sebuah tiket pesawat, maka mereka akan 

mendapatkan konfirmasi langsung dari perusahaan dan mempunyai 

keleluasaan atas tiket dan dokumen perjalanan saat itu juga tanpa jeda 

waktu yang berarti. 

 

2.4 Pengertian Biro Perjalanan Wisata (Tour Agent) 

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1990 bagian kedua pasal 12, dikatakan 

bahwa Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah usaha yang menyediakan jasa 

pembuatan, pelayanan, dan penyelenggaraan wisata. 
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Dalam praktiknya, biro perjalanan wisata ini yang mencampurkan 

setiap unsur dalam pengadaan wisata mulai dari akomodasi, kendaraan, 

tujuan wisata, pramuwisata, serta unsur lainnya yang dibuat dalam bentuk 

paket wisata. Hasilnya paket wisata yang siap ditawarkan pada wisatawan 

tersebut merupakan produk akhir dari biro perjalanan wisata. 

Kemudian menurut I Gusti Bagus Rai Utama & Ni Made Eka 

Mahadewi (2012), biro perjalanan wisata merupakan aktivitas usaha yang 

menghasilkan laba yang meregulasi, mempersiapkan, dan melaksanakan 

pelayanan bagi individu atau segerombol orang untuk berpergian dengan 

tujuan pokok jalan - jalan. Adapula fungsi dari biro perjalanan wisata dapat 

dilihat di bawah ini: 

a. Menjual paket wisata domestik dan internasional kepada umum atau 

berdasarkan keinginan calon wisatawan. 

b. Menawarkan bantuan untuk pemesanan tempat menginap dan 

transportasi. 

c. Membantu mengurus surat perjalanan yang diperlukan. 

d. Sumber informasi tentang destinasi wisata yang dibutuhkan oleh calon 

wisatawan. 

e. Menyediakan layanan pramuwisata baik domestik maupun 

internasional. 

 

2.5 Pengertian Agen Perjalanan Wisata (Travel Agent) 

Agen perjalanan wisata atau travel agent yaitu penyedia jasa yang 

membantu mereservasi fasilitas wisata dan mengurus surat untuk berpergian. 

Sehingga menghasilkan produk berupa tiket, voucher hotel, jasa pengurusan 

dokumen, dan lain sebagainya. 

Dalam praktik di lapangannya, agen perjalanan wisata itulah yang 

dimaksud sebagai Travel Agent. Kegiatan bisnisnya sebagai agensi, yang 

memperoleh laba sesuai dengan komisi penjualan yang akan didapatkannya 

dari fungsi perantara menjual produk seperti tiket, voucher hotel, jasa 

pengurusan surat berpergian, dan sejenisnya. 
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