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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata sangat berkembang dan memiliki cakupan yang sangat luas 

baik di Indonesia bahkan dunia. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 

pariwisata merupakan suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan 

perjalanan rekreasi, turisme, dan pelancongan. Sedangkan UU no. 10 tahun 

2009 menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan menurut WTO atau 

organisasi pariwisata dunia, pariwisata dapat diartikan dengan segala kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

pengusaha, pemerintah baik pusat maupun daerah, sampai dengan masyarakat. 

Beberapa ahli juga berpendapat mengenai pariwisata, berikut adalah 

beberapa pendapat para ahli : 

1. G.A. Schmoll 

Pariwisata adalah industri yang sangat terdesentralisasi yang terdiri 

dari berbagai usaha yang dibedakan atas ukurannya, lokasi, dan luas 

pelayanannya serta menggunakan metode pemasaran untuk menjualnya. 

2. James J.Spillane (1982) 

Pariwisata adalah saat orang melakukan suatu perjalanan dengan 

tujuan untuk mendapatkan kepuasan, mencari kenikmatan, mengetahui 

sesuatu, memulihkan kondisi tubuh, berolahraga ataupun beristirahat, 

melaksanakan tugas, berziarah dan tujuan lainnya. 

3. Koen Meyers (2009) 

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan sementara 

waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan 

mencari nafkah ataupun menetap melainka untuk memenuhi rasa ingin tahu, 

menghabiskan waktu senggang serta tujuan-tujuan lainnya. 
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4. Kusdianto (1996) 

Pariwisata merupakan suatu susunan organisasi baik pemerintah 

maupun swasta yang berhubungan dengan pengembangan, produksi dan 

pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang 

yang berkunjung.  

Dan masih banyak lagi para ahli yang mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengertian pariwisata. Namun dapat di simpulkan bahwa 

pariwisata memiliki pengertian suatu perjalanan yang dilakukan baik oleh 

individu maupun sekelompok orang dalam waktu sementara yang dilakukan 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan suatu perencanaan yang tujuannya 

semata-mata untuk memperoleh kesenangan. 

 

2.2 Klarifikasi Pariwisata 

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan mengklasifikasikan bahwa yang termasuk usaha pariwisata 

adalah sebagai berikut : 

1. Daya tarik wisata adalah semua hal yang memiliki keunikan serta nilai. 

Wujudnya bisa berupa budaya, kekayaan dan keindahan alam, 

keanekaragaman, maupun hasil karya manusia yang bias menarik 

wisatawan.  

2. Kawasan pariwisata adalah usaha berupa kawasan yang dikelola setelah 

dibangun di wilayah tertentu guna memenuhi kebutuhan wisatawan. 

3. Jasa transportasi wisata adalah usaha yang berupa angkutan bagi wisatawan 

dalam kegiatan kepariwisataan. 

4. Jasa perjalanan wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan 

berupa jasa perencanaan perjalanan, penyediaan akomodasi maupun paket 

perjalanan bagi para wisatawan. 

5. Jasa makanan dan minuman adalah jasa penyedia hidangan makanan dan 

minuman dapat berupa cafe maupun resto. 

6. Jasa penyedia akomodasi merupakan jasa yang menyediakan pelayanan 

berupa penginapan bagi wisatawan disertai dengan pelayanan pariwisata 

lainnya. 
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7. Penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi adalah salah satu usaha yang 

menyediakan pertunjukan, arena bermain, dan kegiatan lainnya yang 

bersifat menghibur dalam rekreasi bagi wisatawan. 

8. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita dan 

hasil penelitian menyangkut kepariwisataan yang diinformasikan melalui 

media cetak dan elektronik. 

9. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan jasa 

merekomendasikan dengan cara memberi saran kepada wisatawan 

mengenai perencanaan . 

10. Jasa pramuwisata merupakan suatu usaha yang menawarkan jasa berupa 

tenaga pemandu wisata dengan tujuan memenuhi kebutuhan wisatawan dan 

kebutuhan perjalanan wisata. 

 

2.3 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu aspek penting bagi suatu perusahaan. 

Pemasaran berhubungan dengan kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. 

Perubahan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang berada diluar kendali 

perusahaan secara langsung. 

Oleh karena itu, pemasaran berfungsi dalam menyesuaikan perubahan 

dalam perusahaan sendiri, selain itu juga untuk memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan konsumen sesuai dengan yang diinginkan dan juga berdasarkan 

perkembangan jaman. Salah satu bentuk pemasaran yang mengikuti 

perkembangan jaman yaitu digital marketing melalui media sosial. Namun 

sebelum dibahas lebih jauh, berikut adalah pendapat beberapa ahli mengenai 

pemasaran : 

1. Philip Kotler dan Kevin Lenne Keller (2009) 

Pengertian pemasaran menurut Kotler dan Kevin adalah suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada pelanggan serta untuk menjalin serta mengatur 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingan. 
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2. Kotler dan Armstrong 

Pemasaran merupakan proses dimana diciptakannya nilai oleh 

perusahaan bagi pelanggan dan membangun hubungan yang erat dengan 

pelanggan dengan maksud untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya. 

3. Djaslim Saladin (2002) 

Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

4. Daryanto (2011) 

Pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial 

dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain.  

Dan masih banyak lagi pendapat para ahli lainnya mengenai 

pengertian pemasaran, namun dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan produk yang telah ditawarkan 

oleh perusahaan. Pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2012) 

menyangkut product, price, place, promotion.  

 

2.4 Pengertian Digital Marketing 

Media pemasaran dapat melalui banyak hal seperti media cetak yaitu 

secara tertulis seperti koran maupun media tidak tertulis seperti radio dan 

televisi. Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan 

media tidak tertulis dan memanfaatkan jaringan internet untuk 

menjalankannya. Melakukan pemasaran secara digital dapat menggapai pasar 

yang lebih luas didasarkan perkembangan teknologi yang sebagian besar sudah 

menggunakan jaringan internet. Harga ponsel pintar juga bervariasi dari yang 

paling murah sampai dengan yang paling mahal dengan artian, semua kalangan 

masyarakat sebagian besar sudah dapat mengakses media digital. 
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2.5 Klarifikasi Pemasaran 

1. Product 

Unsur produk termasuk salah satu unsur yang paling penting dalam 

pemasaran karena produk adalah hal yang ditawarkan baik itu barang 

maupun berupa jasa. Produk memiliki nilai jual yang harus dipasarkan. 

2. Price 

Unsur ini merupakan suatu sistem menajemen perusahaan yang akan 

menentukan harga yang tepat bagi suatu produk berupa barang ataupun jasa 

dan juga berkaitan dalam menentukan strategi yang menyangkut potongan 

harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai variabel yang bersangkutan. 

3. Place 

Merupakan salah satu unsur penting yaitu mengenai lokasi dimana 

akan dilakukannya pemasaran produk berupa barang maupun jasa yang 

ditentukan berdasarkan aspek target yang dituju, kebutuhan masyarakat 

sekitar, serta harus menyangkut pengembangan pendistribusian.  

4. Promotion 

Promosi adalah salah satu unsur yang digunakan untuk 

menginformasikan serta membujuk pasar mengenai produk berupa barang 

ataupun jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, maupun publikasi. 
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