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ABSTRAKSI 

 

 Pariwasata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa 
yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara. 
Obyek wisata yang disuguhkan dapat menjadi suatu referensi bagi wisatawan 
untuk melakukan perjalanan wisata kesuatu daerah tujuan wisata tertentu. 
Surabaya merupakan salah satu kota wisata sejarah yang dapat menjadi pilihan 
bagi wisatawan untuk berwisata sejarah di Surabaya. Wisata sejarah berkaitan 
dengan museum, museum adalah tempat berupa gedung untuk menyimpan dan 
memelihara benda-benda peninggalan sejarah dalam berbagai bentuk.  

 Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan ialah upaya pengelola 
mengoptimalkan kunjungan wisatawan di Museum Kesehatan Dr. Adhyatma, 
MPH Surabaya sebagai tujuan membuat suatu perubahan untuk mencapai hasil 
dan tujuan yang diinginkan. Museum Kesehatan mempunyai potensi wisata 
dengan adanya berbagai macam koleksi diantaranya Sasana Dr. Adhyatma, MPH, 
Sasana Kesehatan Reproduksi, Sasana Flora Dan Fauna, Sasana Medik Dan Non 
Medik, Sasana Kesehatan Budaya, Sasana Kencana dan Sasana Genetika. Selain 
dapat menjadi obyek wisata museum juga memberikan dampak positif bagi 
wisatawan yaitu wisatawan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejarah 
kesehatan. Sedangkan analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah 
yang diteliti ialah bersifat kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan 
penulis adalah metode deskriptif. Dengan demikian pendekatan deskriptif 
kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan di objek peneliti 
secara dalam dan terperinci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
kumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan beberapa 
sumber bahan dokumen. Wawancara dilakukan terhadap pengelola museum, 
petugas museum dan wisatawan. Sesuai dengan tujuan penelitian dan 
permasalahan yang akan diteliti maka dalam penelitian ini penulis menggunkan 
”Metode Deskriptif” yang penelitiannya berusaha mendeskripsikan Upaya 
Pengelola Mengoptimalkan Kunjungan Wisatawan Di Museum Kesehatan Dr. 
Adhyatma, MPH Surabaya. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya pengelola 
Museum Kesehatan Dr. Adhyatma, MPH dalam mengoptimalkan kunjungan 
wisatawan melalui pelayanan yang diberikan kepada petugas yaitu cara 
berkomunikasi petugas terhadap wisatawan. Dengan adanya komunikasi dan 
penyampaian pesan yang baik dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat. 
Citra positif di mata wisatawan, kepuasan wisatawan dan media promosi.Semua 
rangkaian upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan suatu kepuasan 
terhadap wisatawan dan diharapkan dari kepuasan wisatawan tersebut, akan 
terdapat kunjungan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa 
upaya dalam mengoptimalkan kunjungan wisatawan telah mencapai tujuan yang 
menjadikan museum lebih maju dan kunjungan wisatawan meningkat.  
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