
BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, 

DAN MODEL PENELITIAN. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Hingga sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan di Desa 

Sawangan, di antaranya penelitian Kalalo (2014) dengan judul “Efektifitas Kearifan 

Lokal Masyarakat Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi dalam Memelihara 

Kerukunan Antar Umat”, dan penelitian Gunawan (2015) dengan judul “Peran 

Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Sawangan Kecamatan 

Airmadidi”. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut belum ditemukan penelitian 

yang memfokuskan perhatian pada masalah-masalah kepariwisataan, khususnya yang 

terkait dengan pengembangan Cagar Budaya Waruga sebagi daya tarik wisata di Desa 

Sawangan Kecamatan Airmadidi. Namun demikian, penelitian yang berkaitan dengan 

pengembangan Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata telah dilakukan oleh 

sejumlah peneliti. Beberapa di antara penelitian tersebut yang dianggap relevan untuk 

mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 Penelitian yang dilakukan Krisnawati dan Suprihadjo (2014) dengan judul 

”Arahan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Singosari Malang sebagai Heritage 

Tourism”. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan 

Kawasan Cagar Budaya Singosari sebagai heritage tourism. Hasil dari penelitian ini 

menjelaskan arahan untuk pengembangan Kawasan Cagar Budaya Singosari dibagi 

menjadi 3 zona pengembangan secara spasial di Kawasan Cagar Budaya Singosari 



yaitu zona inti, zona pendukung langsung dan zona pendukung tidak langsung. Zona 

inti merupakan tempat adanya bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata, zona 

pendukung langsung berkaitan dengan arahan penataan bangunan cagar budaya yang 

kondisinya sebagai ikon kawasan dan kesejarahan yang terkandung didalamnya, 

fasilitas akomodasi serta fasilitas pendukung pengembangan. Kemudian zona 

pendukung tidak langsung yaitu partisipasi masyarakat, atraksi wisata, pemasaran, 

aksesibilitas, implementasi kebijakan, pengembangan antar obyek wisata, kerjasama 

sector swasta serta pendanaan di kawasan wisata cagar budaya. 

 Peneltian yang dilakukan Djoeffan, dkk (2010) dengan judul “Strategi 

Pengelolaan Kawasan Wisata Cagar Budaya Karangkamulyan di Kabupaten Ciamis”. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bebrapa situs cagar budaya yang menjadi 

daya tarik wisata telah berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini juga merumuskan 

strategi dalam pengelolaan kawasan wisata cagar budaya melalui strategi jangka 

panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang dilakukan melalui 

kerjasama dengan pihak investor dalam peningkatan pengawasan pembangunan yang 

merusak ekosistem, membentuk kelembagaan pariwisata, mensosialisasikan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan oleh pemerintah daerah 

serta meningkatkan manajemen dan pengelolaan objek wisata. Strategi jangka pendek 

meliputi perencanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan serta 

pengembangan daya tarik wisata baik kegiatan wisata maupun promosi wisata. 



 Penelitian Pratiwi (2013) dengan judul “ Pelestarian Angklung Sebagai 

Warisan Budaya Tak Benda dalam Pariwisata Berkelanjutan di Saung Angklung 

Udjo, Bandung”. Secara umum penelitian ini membahas tentang pelestarian angklung 

sebagai warisan budaya serta implementasi dari pariwisata berkelanjutan terhadap 

daya tarik wisata budaya Saung Angklung Udjo. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa daya tarik wisata Saung Angklung Udjo menerapkan langkah-

langkah konstruktif dalam pengembangan daya tarik wisata melalui 

pengoptimalisasian pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh aktor profesional 

lokal. Identitas budaya sebagai pusaka budaya yang dapat dikembangkan menjadi 

modal ekonomi dan sebagai aset agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-

nilai budaya dan kearifan lokal sebagai ciri khasnya. 

 Penelitian yang dilakukan Nurchalis (2011) dengan judul “Pelestarian Keraton 

Alwatzikhoebillah Sebagai Daya Tarik Wisata Sejarah di Sambas Kalimantan Barat”. 

Secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui peran serta pemerintah dan 

masyarakat dalam upaya pelestarian Keraton Alwatzikhoebillah sebagai daya tarik 

wisata sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran serta yang dilakukan 

pemerintah dalam pelestarian Keraton Alwatzikhoebillah berupa pendanaan, promosi 

baik tingkat lokal maupun nasional serta upaya pemugaran keraton. Peran serta  

masyarakat dalam pelestarian Keraton berupa pengelolaan dan pemeliharaan. Hasil 

dari penelitian ini juga menjelaskan dalam menciptakan susasana yang kondusif bagi 

pengembangan pariwisata sejarah yang berkelanjutan dan berbasis kerakyatan, perlu 



kerjasama yang baik antara semua elemen terkait baik pihak pemerintah, swasta, 

maupun masyarakat secara umum dan pihak keraton sebagai pengelola utama keraton 

secara khusus. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Huibin, dkk (2013) dengan judul 

“Conceptualizing A Sustainable Model For Cultural Heritage Tourism in Asia”. 

Secara umum penelitian ini mengkaji tentang model pengembangan pariwista budaya 

dan perlindungan terhadap warisan budaya melalui metode komparatif pariwisata 

budaya di China dan Malaysia. Penelitian ini menghasilkan suatu model 

pembangaunan pariwisata budaya yang berkelanjutan yang lebih praktis dan 

sistematis. Model ini menawarkan arahan pembangunan pariwisata budaya 

berkelanjutan lewat empat dimensi, empat goals, empat pola dan empat mekanisme. 

Pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata warisan budaya harus 

memenuhi 9 sasaran dicapai yaitu; melindungi sejarah hidup, mewarisi keragaman 

budaya, melestarikan townscape tradisional, menjaga keaslian budaya, manajemen 

yang sistematis, mengembangkan pemasaran baru, penetrasi pemasaran tua, 

membangun infrastruktur, dan advokasi partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian 

ini juga menjelaskan sebagai dua situs Warisan Budaya Dunia Lijiang dan Penang 

telah menjadi contoh dalam pengembangan dan perlindungan warisan budaya 

khususnya di Asia. 

 Penelitian yang dilakukan Chheang (2011) dengan judul “Angkor Heritage 

Tourism and Tourist Perception”. Secara umum penelitian ini mengkaji tentang 

persepsi dan pengalaman wisatawan melalui survey kueisioner standar. Hasil 



penelitian menunjukkan hasil positif dari persepsi wisatawan terhadap keramahan 

masyarakat lokal serta keragaman budaya daya tarik wisata Angkor Watt. Jenis 

wisatawan yang berkunjung ke Angkor Watt secara umum dapat dikategorikan 

sebagai wisatawan budaya. Persepsi wisatawan sangat puas terhadap daya tarik 

wisata namun beberapa masalah seperti pencemaran lingkungan, sanitasi dan 

kebersihan, serta kendala bahasa penduduk lokal meyebabkan kurangnya interaksi 

antara wisatawan dan masyarakat setempat.  

 Relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumya di atas 

terletak pada fokus penelitian yang lebih mengarah pada masalah-masalah 

pengembangan daya tarik wisata warisan budaya, serta perumusan strategi dalam 

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Secara umum penelitian-penelitian di 

atas sudah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi 

pengembangan pariwisata warisan budaya dengan tetap mempertahankan 

keberlanjutan dan keutuhan suatu warisan budaya yang telah menjadi daya tarik 

wisata. Perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek 

penelitiannya yaitu Cagar Budaya Waruga yang merupakan warisan budaya suku 

Minahasa. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan Cagar Budaya Waruga sebagai daya tarik wisata, serta strategi 

pengembangan Cagar Budaya Waruga dalam pariwisata berkelanjutan.  

 

2.2 Konsep 

2.2.1 Daya Tarik Wisata 



 Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan pada pasal 1 ayat 5 dinyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

 Bagyono (2014 :23), berpendapat bahwa suatu daya tarik wisata pada 

prinsipnya harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebagai berikut: 

1) Something to see (sesuatu untuk dilihat) 

Di tempat tersebut harus ada objek dan daya tarik wisata yang berbeda dengan 

yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain, daerah tersebut harus memiliki daya 

tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan entertainment bagi 

wisatawan. 

2) Something to do (sesuatu untuk dikerjakan) 

Selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas 

rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu. 

3) Something to buy (sesuatu untuk dibeli) 

Daya tarik wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang 

souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke 

tempat asal. 

 Menurut Ismayanti (2010:148), daya tarik wisata yang merupakan sasaran 

perjalanan wisata adalah sebagai berikut: 



1) Daya tarik wisata alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan 

alam serta flora dan fauna, seperti ; pemandangan alam, iklim, cuaca, gunung, 

pantai, bukit, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang 

langka. 

2) Daya tarik wisata yang merupakan hasil karya manusia yang berwujud museum, 

peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya. Ada juga daya tarik 

wisata yang bisa berupa perpaduan buatan manusia dan keadaan alami, seperti; 

wisata agro, wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat 

hiburan. 

3) Sasaran minat khusus seperti; berburu, mendaki gunung, goa, industry kerajinan, 

tempat perbelanjaan, sungai deras, tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat 

ziarah.  

 Adapun menurut Yoeti (2006:55-56), daya tarik wisata dibagi menjadi empat 

bagian yaitu: 

1) Daya tarik wisata alam, yang meliputi pemandangan alam, laut, pantai dan 

pemandangan alam lainnya. 

2) Daya tarik wisata dalam bentuk bangunan, yang meliputi arsitektur bersejarah dan 

modern, seperti; monument dan peninggalan arkeologi. 

3) Daya tarik wisata budaya, yang meliputi sejarah, folklor, agama, seni, teater, 

hiburan, dan museum.  

4) Daya tarik wisata sosial, yang meliputi cara hidup masyarakat setempat, bahasa, 

kegiatan sosial masyarakat, fasilitas dan pelayanan masyarakat. 



 Berdasarkan beberapa konsep tentang daya tarik wisata yang telah 

dikemukakan di atas, Waruga memiliki kriteria-kriteria untuk bisa dijadikan sebagai 

daya tarik wisata. Waruga sebagai warisan budaya suku Minahasa menawarkan  

keunikan tersendiri bagi wisatawan. Benda peninggalan arkeologi dari hasil karya 

nenek moyang suku Minahasa ini memiliki suatu nilai budaya  yang dapat menjadi 

daya tarik wisata dan dapat mendatangkan wisatawan. Potensi wisata ini dapat 

dikembangkan sebagai suatu daya tarik wisata khususnya pariwisata budaya.  

 

2.2.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata 

 Kawasan yang menjadi destinasi pariwisata atau sebagai daya tarik wisata 

memerlukan suatu perencanaan pengembangan yang bertujuan untuk memajukan 

serta mengembangkan produk wisata dan kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik 

dan sesuai dengan apa yang diharapkan wisatawan maupun stakeholder yang terkait.  

 Menurut Yoeti (1997:104), memaparkan bahwa pengembangan destinasi 

pariwisata di suatu daerah harus memiliki tiga tujuan, yaitu: 

1) Pengembangan perekonomian daerah, yakni pengembangan kepariwisataan pada 

suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan 

manfaat bagi masyarakat. 

2) Pengembangan pariwisata juga bersifat non ekonomis, yakni dengan majunya 

pembangunan dan pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata, hasrat 

dan keinginan masyarakat setempat untuk memeilhara semua aset wisata yang 

ada di daerah itu semakin meningkat, sehingga suasana nyaman, bersih, dan 



indah, serta ligkungan yang terpelihara akan memberikan kesenangan dan 

kepuasan bagi wisatawan yang mengunjungi daerah itu. 

3) Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata juga untuk 

meningkatkan penerimaan suatu Negara, mendorong pembangunan daerah, 

mengenal sikap dan budaya orang lain (wisatawan), sehingga terjalin interaksi 

antara masyarakat dengan para wisatawan, juga terpadunya pemerintah, 

masyarkat, badan usaha yang mengelola potensi pariwisata. 

Menurut Suwantoro (2002:88-89), pengembangan adalah memajukan dan 

memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Lebih lanjut, Suwantoro 

memaparkan mengenai prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, 

yaitu: 

1) Harus dibantu oleh proses perencanaan dan partisispasi masyarakat. 

2) Hubungan ada kepastian, keseimbangan, adanya sasaran ekonomi, sosial budaya, 

dan masyarakat. 

3) Hubungan antara pariwisata, lingkungan, dan budaya harus dikelola sedemikian 

rupa sehingga lingkungan lestari untuk jangka panjang. 

4) Aktivitas pariwisata tidak boleh merusak dan menghasilkan dampak yang tidak 

diterima oleh masyarakat. 

5) Pengembangan pariwisata tidak boleh tumbuh terlalu cepat dan berskala kecil 

atau sedang. 

6) Pada lokasi harus ada keharmonisan antara hubungan wisatawan, tempat, dan 

masyarakat setempat. 



7) Keberhasilan pada setiap aktivitas tergantung pada keharmonisan antara 

pemerintah, masyarakat setempat, dan industri pariwisata. 

8) Pendidikan yang mengarah pada sosio-cultural pada setiap tingkatan masyarakat 

yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata, termasuk juga perilaku wisatawan 

harus serius diorganisasikan. 

9) Peraturan perundang-undangan yang secara pasti melindungi budaya harus 

dikeluarkan dan dilaksanakan sekaligus merevitalisasinya. 

10) Investor dan wisatawan harus dididik untuk menghormati kebiasaan, norma dan 

nilai tempat, sedangkan hal-hal yang menimbulkan dampak negatif dihindarkan 

dan dampak positifnya dimanfaatkan. 

Mill (2000:168) berpendapat bahwa pengembangan destinasi pariwisata 

hendaknya memperhatikan tingkatan budaya, sejarah, dan ekonomi daerah tujuan 

wisata. Pengembangan merupakan suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu 

menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Pengembangan suatu destinasi 

pariwisata diharapkan  tidak hanya dapat memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat namun tetap memperhatikan karakter destinasi, 

budaya, dan daerah. 

 

2.2.3  Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

 Program pengelolaan memegang peranan penting dalam perkembangan suatu 

daya tarik wisata. Suatu daya tarik wisata akan berkembang dengan pesat jika 



pengelolaannya dilakukan secara baik. Ismayanti (2009: 147) memaparkan bahwa 

pengelolaan daya tarik wisata dapat dikategorikan menjadi dua, yakni: 

1. Pengelolaan daya tarik wisata alam. 

Pengusahaan daya tarik wisata alam meliputi empat hal yaitu : 

a) Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain 

bagi wisatawan. 

b) Pengelolaan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada. 

c) Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan 

serta dalam kegiatan pengusahaan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 

d) Penyelenggaraan pertunjukan seni buadaya yang dapat memberi nilai tambah 

terhadap daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 

2. Pengelolaan daya tarik wisata budaya. 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan daya tarik wisata 

budaya adalah : 

a) Pembangunan daya tarik wisata budaya, termasuk penyediaan sarana, 

prasarana, fasilitas pelayanan bagi wisatawan. 

b) Pengelolaan daya tarik wisata budaya termasuk sarana dan prasarana yang 

tersedia. 

c) Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah 

terhadap daya tarik wisata budaya beserta masyarakat sekitarnya. (Putra, 

2011:158). 



 Pengelolaan daya tarik wisata yang baik yaitu pengelolaan yang tidak hanya 

dilakukan oleh pemerintah saja melainkan juga melibatkan masyarakat dan swasta, 

adanya sinegritas kerjasama dari pelaku-pelaku pariwisata menghasilkan tujuan 

bersama bagi masa depan suatu pariwisata dan tercapainya suatu sasaran yang 

diinginkan. 

 

2.2.4  Cagar Budaya  

 Menurut Undang-Undang Cagar Budaya No 11 tahun 2010 yang disebutkan 

dalam pasal 1 ayat 1-6: 

1) Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar 

budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan 

kawasan cagar budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

2) Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak 

maupun tidak bergerak, berupa kesatuan , atau bagian-bagiannya, atau sisa-

sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 

perkembangan manusia. 

3) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam 

atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau 

tidak berdinding dan beratap. 



4) Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan 

benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu 

dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 

5) Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang 

mengandung benda cagar budaya atau struktur cagar budaya sebagai hasil 

kegiatan manusia atau  bukti kejadian pada masa lalu. 

6) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs 

Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata 

ruang yang khas. 

 

2.2.5  Warisan Budaya 

 Menurut Young (dalam Wardi, 2008:244), warisan budaya adalah 

keseluruhan hasil budaya dari perilaku belajar atau berpola dari kelompok masyarakat 

tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya dan kemudian ditambahkan 

(dimodifikasi), selanjutnya diwariskan ke generasi berikutnya. Warisan budaya dapat 

berupa sesuatu yang tangible (seperti bangunan, artifak, dan situs), dan intangible 

(perilaku, aksi, dan perbuatan) dari masa lalu yang diinterpretasikan, dinilai, dan 

dipertimbangkan karena memiliki nilai penting sehingga perlu dilindungi (Ardika, 

2015:2). 

 Pasal I The World Heritage Convention mengklasifikasikan warisan budaya 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1) Monumen 



Monumen adalah hasil karya arsitektur, patung dan lukisan monumental, elemen 

atau struktur tinggalan arkeologis, prasasti, goa tempat tinggal, dan kombinasi 

fitur-fitur tersebut yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya, dan ilmu 

pengetahuan. 

2) Kelompok bangunan 

Kelompok bangunan adalah kelompok banggunan yang terpisah atau 

berhubungan yang dikarenakan arsitekturnya, homogenitasnya atau posisinya 

dalam bentang lahan mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya, dan ilmu 

pengetahuan. 

3) Situs 

Situs adalah hasil karya manusia atau gabungan karya manusia dan alam, serta 

wilayah lokasi yang mengandung tinggalan arkeologis dan mempunyai nilai 

penting bagi sejarah, estetika, etnografi atau antropologi (World Heritage Unit, 

1985:45).  

Peti kuburan waruga tergolong dalam situs warisan budaya yang terdapat di 

Sulawesi Utara. Situs/Cagar Budaya Waruga telah diusulkan ke UNESCO sebagai 

warisan budaya dunia sejak tahun 1995.  

  

2.3  Landasan Teori 

2.3.1 Teori Siklus Hidup Destinasi Pariwisata 

Model siklus hidup destinasi pariwisata (destination life cycle) ini merupakan 

alat untuk memahami evolusi dari produk dan destinasi pariwisata dalam hal ini daya 



tarik wisata Cagar Budaya Waruga. Model siklus hidup destinasi ini ditentukan oleh 

keputusan strategis manajemen dan sangat tergantung pada factor eksternal, seperti 

kompetisi, pengembangan produk subtitusi atau sejenis, perubahan selera konsumen 

dan regulasi pemerintah (Pitana 2009:131). 

 Teori siklus hidup destinasi pariwisata/destination life cycle yang 

dikemukakan oleh Butler dalam Pitana (2009:132), memaparkan dan menjelasan 

tahapan siklus hidup destinasi pariwisata sebagai berikut: 

1) Exploration (eksplorasi atau penemuan) 

Sebagai tahapan awal exploration (eksplorasi atau penemuan) mulai ditandai 

dengan kunjungan wisatawan yang terbatas dan sporadic dari orang yang ingin 

berpetualang, terjadi kontrak yang insentif dengan penduduk lokal dan 

menggunakan fasilitas yang dimiliki penduduk dengan dampak sosial dan 

ekonomi yang sangat kecil. 

2) Involvement (keterlibatan) 

Pada tahap involvement (keterlibatan) ditandai dengan meningkatnya pengunjung 

yang mendorong penduduk lokal menawarkan fasilitas secara eksklusif kepada 

pengunjung, kontak dengan penduduk lokal tetap tinggi, dan beberapa dari 

mereka mulai menyesuaikan pola sosialnya untuk mengakomodasi perubahan 

kondisi ekonomi akibat keberadaan wisatawan, dan pada tahap ini juga promosi 

destinasi wisata mulai diinisisasi. 

3) Development (pembangunan dan pengembangan) 



Investor luar mulai tertarik untuk menanamkan modalnya guna membangun 

berbagai fasilitas pariwisata di destinasi tersebut seiring dengan berkembangnya 

pemasaran destinasi, aksesibilitas mengalami perbaikan, advertising semakin 

insentif dan fasilitas lokal mulai diisi dengan fasilitas modern dan terbaru. 

Hasilnya adalah semakin menurunnya partisipasi dan kontrol oleh penduduk 

lokal, atraksi buatan mulai muncul khusus diperuntukkan wisatawan, tenaga 

kerja, dan fasilitas modern mulai dibutuhkan untuk mengantisipasi pertumbuhan 

pariwisata yang begitu cepat. 

 

 

4) Consolidation (konsolidasi) 

Pada tahap consolidation (konsolidasi) ini porsi terbesar dari ekonomi lokal 

berhubungan dan bersumber dari pariwisata, level kunjungan tetap meningkat 

namun dengan rata-rata kenaikan yang semakin menurun. Usaha pemasaran 

semakin diperluas untuk menarik wisatawan yang bertempat tinggal dari 

sebelumnya, fasilitas yang sudah tua sekarang menjadi ketinggalan zaman, dan 

kurang diminati. 

5) Stagnation (kestabilan) 

Pada tahap stagnation (kestabilan) ditandai dengan kapasitas maksimal dari faktor 

penunjang telah mencapai batas maksimum atau terlampaui, menyebabkan 

masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, jumlah puncak kunjungan wisatawan 



tercapai, atraksi buatan menggantikan atraksi alam dan budaya, serta destinasi 

tidak dianggap lagi menarik. 

6) Decline and Rejuvenation (Penuruna Kualitas dan Kelahiran Baru) 

Pada tahap decline (penurunan kualitas) ini wisatawan tertarik dengan destinasi 

lain yang baru, fasilitas pariwisata digantikan oleh fasilitas non pariwisata, atraksi 

wisata menjadi semakin kurang bermanfaat, keterlibatan masyarakat lokal 

mungkin meningkat seiring penurunan harga fasilitas pariwisata dan penurunan 

pasar wisatawan, daerah destinasi menjadi terdegradasi kualitasnya, kumuh dan 

fasilitasnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penunjang aktivitas 

pariwisata. Sedangkan pada tahap rejuvenation (kelahiran baru) ditandai dengan 

terjadinya perubahan dramatis dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya 

pariwisata, terjadi penciptaan seperangkat atraksi wisata artisifisial baru atau 

penggunaan sumber daya alam yang tidak tereksplorasi sebelumnya. 

  



 
Gambar 2.1 Destination life cycle 

Sumber: Butler 1980 

 

2.3.2  Teori Komponen Produk Wisata 

 Menurut Kotler dalam (Ridwan 20012:48), ada tiga tingkatan produk wisata, 

(1) Produk utama (core product), yaitu objek dan daya tarik yang menjadi tujuan 

utama oleh wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. (2) Produk sekunder 

(facilitating product), yaitu layanan terhadap pasar (wisatawan) agar pasar dapat 

menikmati produk yang ditawarkan secara optimal. (3) Produk tambahan (augmented 

product), yaitu produk yang terkait dengan hal-hal bersifat abstrak atau relatif, 

misalnya suasana (atmosphere); dan pelayanan (service) yang intinya mendukung 

core product secara umum. 



 Dalam pengembangan daya tarik wisata ada tiga komponen atau elemen 

penunjang keberhasilan pengembangan wisata. Menurut (Ridwan 2012:48) ketiga 

komponen tersebut yaitu: 

1) Atraksi 

Sesuatu yang memiliki daya tarik terhadap wisatawan, yaitu: alam (natural), 

budaya (cultural), dan bangunan sejarah (historic building). 

2) Fasilitas 

Sesuatu yang memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di daerah tujuan 

pariwisata, yaitu: 

a) Akomodasi seperti hotel, villa, condominium. 

b) Restoran, bar, dan cafe. 

c) Tempat penyewaan mobil (rent car). 

d) Tempat olahraga. 

e) Toko cendramata (souvenir). 

f) Bank / tempat penukaran uang. 

g) Telekomunikasi dan listrik. 

h) Biro perjalanan dan pusat informasi pariwisata. 

3) Aksesibilitas 

Sesusatu yang memberikan kemudahan untuk menghubungkan wisatawan dari 

negara / daerah tujuan dan selama berada di daerah tujuan pariwisata, aksesibilitas 

tersebut meliputi: 



a) Infrastruktur seperti bandar udara, pelabuhan kapal, terminal bus dan taxi, 

stasiun kereta api dan jalan. 

b) Transportasi, yaitu udara, laut dan darat. 

c) Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan transportasi, kebijakan visa dan 

routes operated. 

d) Operational Procedure, seperti kebijakan tarif. 

 Adapun menurut Cooper dalam (Suwena 2010:88) untuk memenuhi 

kebutuhan dan pelayan kepada wisatawan, daerah tujuan wisata harus didukung oleh 

empat komponen utama yang dikenal dengan istilah 4A, yaitu sebagai berikut: 

1) Atraksi (Attraction) 

Atraksi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di daerah wisata yang 

dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Sesuatu yang menarik wisatawan 

meliputi (1) natural resources (alami), seperti; gunung, danau, pantai dan bukit. 

(2) attraction feature (buatan), seperti; culture (museum, galeri seni, situs 

arkeologi), traditions (cerita rakyat, ritual keagamaan, festival), event (sport 

activities dan culture event). 

2) Aksesibilitas (Accessibility) 

Aksesibilitas dalam pariwisata berkenaan dengan tingkat kemudahan seorang 

wisatawan mencapai suatu objek wisata. Jalan masuk atau pintu utama ke suatu 

destinasi wisata merupakan aspek penting dalam kegiatan pariwisata yakni 

infrastruktur, seperti; bandar udara, pelabuhan, terminal bus dan taxi, stasiun 

kereta api dan jalan. transportasi seperti; transportasi udara, laut dan darat. 



 

3) Fasilitas (Amenities) 

Secara umum pengertian amenities adalah segala macam sarana dan prasarana 

yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di destinasi pariwisata. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud seperti; penginapan (accommodation), rumah makan 

(restaurant), dan agen perjalanan.  

4) Organisasi Kepariwisataan (Ancillary) 

Ancillary Services adalah organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk 

pelayanan wisatawan seperti destination marketing organization conventional dan 

visitor bureau. Ini termasuk pemandu wisata dan pelayanan kurir, organsasi 

pengelola, agen perilanan/promosi, konsultan, pendidikan dan penyedia pelatihan 

dan koordinasi kegiatan oleh dewan kepariwisataan lokal. 

 Penggunaan teori komponen produk wisata dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui permasalahan yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan Cagar Budaya Waruga sebagai daya tarik wisata. Permasalahan 

tersebut dikaji menggunakan teori komponen-komponen produk wisata yang 

dikemukakan oleh Cooper, dkk (dalam Suwena: 2010:88) yaitu; attractions, 

amenities, accessibility, dan ancillary. 

 

2.3.3  Teori Pariwisata Berkelanjutan  

 Perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada hakekatnya adalah 

pengembangan pariwisata yang harus menjaga kelestarian lingkungan sumber daya 



alam (ekologi) dan budaya yang ada di daerah pengembangan (Ridwan 2012:40). 

Dalam undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pasal 2 

disebutkan di antaranya bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas 

keberlanjutan, asas kelestarian, dan asas partisipatif.  

   Menurut WTO dalam (Anom 2010:5) pada dasarnya pengembangan 

berkelanjutan mempunyai tiga prinsip: 

1) Keberlanjutan ekologis (ecological sustainability) yaitu pengembangan yang 

dapat memastikan adanya kesesuaian dengan upaya pemeliharaan terhadap 

ekologi yang esensial, keanekaragaman biologis, dan keberlanjutan persediaan 

sumber daya biologis. 

2) Keberlanjutan sosial dan budaya (sosial and cultural sustainability) yaitu 

pengembangan yang dapat memastikan peningkatan kendali manusia terhadap 

kehidupannya, berkesesuaian dengan budaya dan nilai yang dianut oleh 

masyarakat yang dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, memelihara dan justru 

dapat memperkuat identitas masyarakat. 

3) Keberlanjutan ekonomis (economic sustainability) yaitu pengembangan yang 

dapat memastikan tercapainya efisiensi ekonomis dan bahwa sumber daya 

dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mendukung generasi yang akan datang. 

 Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan lebih menekankan pada proses 

pengembangan kepariwisataan yang tidak mengesampingkan kelestarian sumber daya 

yang dibutuhkan untuk pembangunan di masa yang akan datang. Menurut Damanik 

dan Weber (2006:26), menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan dikembangkan 



dari ide dasar pembangunan berkelanjutan yaitu kelestarian sumber daya alam dan 

budaya. Pembangunan sumber daya pariwisata (atraksi, aksesibilitas, amenitas) 

bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan 

(stakeholders) dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang, 

dengan tetap memperhatikan ide dasar dari pembangunan pariwisata berkelanjutan itu 

sendiri yaitu kelestarian sumber daya alam dan budaya.  

 Menurut Arida (2009:16) prinsip bahwa kegiatan pariwisata dianggap 

berkelanjutan apabila memenuhi syarat seperti: 

1) Secara ekologis berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak 

menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu, konservasi 

merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya 

alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan pariwisata. 

2) Secara sosial diterima, yaitu mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal 

untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial. 

3) Secara kultural dapat diterima, artinya masyarakat lokal mampu beradaptasi 

dengan budaya masyarakat yang cukup beragam (tourist culture). 

4) Secara ekonomis menguntungkan, artinya keuntungan dari kegiatan 

pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Dalam pengembangaan Cagar Budaya Waruga sebagai daya tarik wisata 

diperlukan suatu pendekatan pengembangan pariwisata yang tetap menjaga 

kelestarian warisan budaya tersebut, serta tetap memperhatikan keberlanjutan daerah 

pengembangan di masa yang akan datang.  Penggunaan teori pariwisata berkelanjutan  



dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan strategi 

pengembangan daya tarik wisata Cagar Budaya Waruga. Strategi pengembangan 

dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dari pariwisata berkelanjutan, 

sehingga dapat berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial 

budaya, serta peningkatan ekomi masyarakat lokal di daerah pengembangan daya 

tarik wisata.  

 

2.4 Model Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan alur berpikir yang berawal dari adanya masalah 

dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata Cagar Budaya Waruga di 

Desa Sawanga. Keberadaan Cagar Budaya Waruga sebagai daya tarik wisata di Desa 

sawangan dalam pengembangan dan pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. 

 Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi keadaan Cagar Budaya 

Waruga yaitu meliputi pengembangan daya tarik wisata, pelestarian dan keberadaan 

kubur-kubur waruga serta sistem pengelolaan daya tarik wisata waruga. Selanjutnya 

dilakukan pengamatan langsung ke objek penelitian dan melakukan wawancara 

kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam pengembangan dan pengelolaan 

Cagar Budaya Waruga. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

keterlibatan dalam pengembangan dan pengelolaan Cagar Budaya Waruga tersebut. 

 Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini 

didasarkan pada beberapa konsep penelitian yaitu; konsep daya tarik wisata, konsep 

pengembangan destinasi pariwisata, pengelolaan daya tarik wisata, konsep cagar 



budaya serta  warisan budaya. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji menggunakan 

teori  siklus hidup destinasi (destination life cycle), teori komponen produk wisata 

dan teori pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut dapat memberikan 

rekomendasi terhadap pihak yang terkait dalam pengembangan, dan pengelolaan 

Cagar Budaya Waruga. Alur pemikiran tersebut akan digambarkan secara sistematis 

dalam Gambar 2.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

Keterangan :   : Menunjukkan hubungan relasi pengaruh 
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