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ABSTRAK 

 
Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan aspek terpenting dari suatu daerah. Kearifan lokal 

perlu diterapkan dalam pariwisata sehingga membentuk identitas tempat dan 

memberikan daya tarik pada tempat wisata tersebut. Self esteem merupakan 

aspek pembentuk identitas tempat dan memiliki tiga variabel, yaitu evaluasi, 

kebanggaan, dan komitmen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh aspek self esteem terhadap perkembangan pariwisata di 

Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu dengan 

melakukan observasi pada kawasan penelitian dan menyebarkan kuisioner pada 

140 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan wisatawan 

memiliki kebanggaan, komitmen, namun kurangnya kesadaran untuk merawat 

dan memelihara tempat wisata  dan evaluasi yang positif pada pariwisata di 

Kabupaten Karo, namun kebersihan dan kualitas fisik lingkungan mendapatkan 

evaluasi yang negatif. 
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PENDAHULUAN 

 

Pariwisata merupakan salah satu industri yang paling cepat berkembang 

(Ramchurjee, 2013) dan mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah (Farid, 

2015). Selain itu, pariwisata merupakan aspek pembangunan pada suatu daerah atau 

negara yang dapat menghasilkan devisa dan berdampak besar pada lingkungan serta 

pada cara hidup masyarakat setempat (Hadinoto ,1996:27 ; Ashworth, 2011 ). 

Pariwisata juga merealisasi industri-industri lokal seperti industri kerajinan tangan, 

cindera mata, penginapan, dan transportasi (Wahab,1975:55). Dengan 

merealisasikan industri lokal, kearifan lokal pun telah diterapkan dalam pariwisata 

sehingga menciptakan identitas pada tempat tersebut karena kearifan lokal 

merupakan pembentuk identitas tempat (Supsiloani, 2013). 

 

Self esteem merupakan salah satu prinsip dalam identitas tempat (Breakwell, 2010). 

Self esteem berkaitan dengan evaluasi positif (Twigger-Ross & Uzzell, 1996), rasa 

bangga (Lalli, 1992 ; Ginting & Rahman, 2015), dan komitmen (Bankone & 

Ajadune, 2014). Dengan adanya evaluasi positif dan rasa bangga pada penduduk 

mailto:ripkasianipar94@gmail.com

