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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia menurut UU Kepariwisataan No. 9 tahun 1990 pasal 1 

(5) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha 

yang terkait di bidangnya. Pada dasarnya Indonesia umumnya memiliki 

kekayaan bahari yang berlimpah, yang mencakup kehidupan sekitar 28 ribu 

species flora, 350 species fauna, 110 ribu species mikroba, serta sekitar 600 

species terumbu karang. Keanekaragaman terumbu karang di Indonesia 

mencapai 600 species dari 400 genera, jauh lebih kaya dari yang dikandung Laut 

Merah yang hanya memiliki 40 species. Laut Indonesia memiliki ratusan titik 

harta karun. Benda-benda berharga itu berasal dari muatan kapal yang 

tenggelam. Bagi Indonesia wilayah pesisir memiliki arti strategis karena 

merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki 

potensi sumberdaya alam dan jasa- jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan 

sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk 

memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi 

pemanfaatannya. 

 

Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan 

potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah 

ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam 

digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat 

padat, dan suasana keramean kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam 

tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih 

kreatif lagi karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh 

kesenangan jasmani dan rohani yang menjadikan destinasi wisata alam menjadi 

pilihan wisatwan dalm menghabiskan waktu luang untuk berlibur. Dalam 

melakukan wisata alam kita harus melestarikan area yang masih alami, memberi 

manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat   
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setempat sehinga bisa menjadi Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi 

wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau 

penginapan. 

 

Pengaruh perubahan tren pariwisata di dunia telah terasa saat ini. Pariwisata 

bukan lagi hanya sebagai salah satu media hiburan untuk kalangan masyarakat 

yang ingin melakukan perjalanan ke beberapa tempat, tetapi juga menjadi salah 

satu faktor utama dalam pertumbuhan sosial-ekonomi (Parmar, 2015). Kekayaan 

alam dan budaya merupakan modal utama negara Indonesia untuk dapat menjadi 

destinasi wisata bagi para wisatawan berkunjung dari seluruh dunia. Terutama 

pengembangan obyek  wisata berbasis alam seperti obyek wisata pantai yang 

paling banyak terdapat di Indonesia. ‘Wisata Pantai menurut Sunarto (dalam 

Fandeli : 2000) adalah wisata yang obyek dan daya tariknya bersumber dari 

potensi bentang laut (Seascape) maupun bentang-bentang darat pantai (Coastal 

Landscape). 

 

Indonesia menempatkan bidang pariwisata sebagai prioritas untuk pembangunan 

khususnya di daerah yang memiliki potensi wisata, hal ini dengan melihat 

keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, lautan yang luas dan 

disertai keadaan alam yang kaya raya dengan hasil tambang, hutan serta 

pemadangan alam yang indah. Salah satu jenis wisata yang berkembang di 

Indonesia adalah jenis wisata bahari yang terdapat di Jawa Barat. Jawa Barat 

memiliki beberapa wilayah kabupaten besar, salah satu di antaranya adalah 

Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini dinilai sebagai 

Kabupaten yang paling besar berperan penting di wilayah Priangan Timur. 

Pantai ini berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran. Pantai Karang Tawulan 

menjadi tempat cocok untuk berfoto, memancing, ber-camping dan acara 

pagelaran seni dan budaya dengan objek taman pinggir pantai dan latarbelakang 

lautan lepas. Pantai Karang Tawulan juga merupakan pantai indah dengan 

julukan seribu karang. Pantai dengan kontur tanah tinggi dan landai. Bagian 

tanah tinggi ini alami terdapat taman-taman indah. Tanahnya yang ditanami 
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rumput-rumput yang biasa dijadikan tempat duduk wisatawan. Selain itu juga di 

Pantai Karang Tawulan terdapat jalur dengan track tangga-tangga menuju ke 

bawah hingga sampai ke bibir pantai. Akan tetapi wisatawan sering kali 

mengeluh saat mendatangi kawasan Pantai Karang Tawulan, hal tersebut 

disebabkan oleh tidak adanya penambahan kegiatan outbond pantai untuk para 

wisatawan yang sedang melakukan camping, tidak ada tempat yang aman untuk 

kegiatan memancing, minimnya sarana dan prasarana yang ada di objek wisata 

tersebut serta terbatasnya angkutan umum yang bisa menuju ke pantai tersebut. 

Dengan melihat masalah tersebut maka perlu upaya untuk meningkatkan 

penambahan daya tarik, peningkatan dan penambahan kualitas fasilitas serta 

penyediaan angkutan umum yang memadai untuk menuju ke Pantai Karang 

Tawulan. 

 

Menurut Suwantoro (1997) produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang 

diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan 

tempat tinggalnya, sampai ke daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya dan 

kembali ke rumah di mana ia berangkat semula. Dalam pengembangannya 

kawasan wisata di Pantai Karang Tawulan dapat menggunakan konsep 3A 

(attraction, amenities, accessibilities) tersebut di atas, dimana konsep tersebut 

dapat di dasarkan atas persepsi wisatawan. Persepsi adalah proses kognitif yang 

memungkinkan kita dapat mentafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita. 

Pengenalan benda merupakan salah satu dari fungsi utama proses ini. (Kreitner 

dan Kinicki 2005). 

 

Melalui persepsi wisatawan, akan diketahui penilaian dan pendapat wisatawan 

mengenai kondisi objek wisata Pantai Karang Tawulan pada saat ini, sehingga 

dari persepsi tersebut dapat teridentifikasi yang harus diatasi di objek wisata 

tersebut. Bertolak dari permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian, maka 

peneliti ingin mengidentifikasi persepsi wisatawan terhadap kualitas dan fasilitas 

Pantai Karang Tawulan Kec. Cikalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan A3 

(atraksi, amenitas dan aksesbilitas) 
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Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Cimanuk Kecamatan Cikalong, 

Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan lokasi sebagai obyek penelitian dilakukan 

secara sengaja (purposive). Hal ini dikarenakan Pantai Karang Tawulan ini 

merupakan wisata yang dijadikan icon untuk Kabupaten Tasikmalaya yang 

memiliki potensi pariwisata, karena selama tiga tahun terakhir memiliki jumlah 

wisatawan paling meningkat di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam satu tahun 

terdapat waktu atau musim tertentu dimana wisatawan akan sangat ramai 

berdatangan ke Pantai Karang Tawulan. Berikut ini waktu kunjungan wisatawan 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 Waktu Kunjungan Wisatawan 
 

Peak Season 

Harian Mingguan Bulanan 

Dalam satu minggu, wisatawan 

paling banyak berdatangan 

dibandingkan hari-hari lain 

adalah pada hari sabtu dan 

minggu. 

Dalam satu bulan, wisatawan 

paling banyak berdatangan pada 

awal dan akhir bulan. 

Dalam satu tahun terdapat 

bulan-bulan yang paling banyak 

mendatangkan wisatawan, yaitu 

bulan januari, februari, juni, 

juli, november, dan desember. 

Sumber: Survei Primer, 2019 
 

Penelitian ini, diambil kurun waktu dalam satu bulan dengan jumlah kedatangan 

wisatawan paling banyak pada akhir minggu yaitu sabtu dan minggu. Waktu 

pengambilan data berlangsung pada bulan Maret 2020. Dimana bulan Juni 

merupakan musim liburan sekolah, sehingga wisatawan yang datang ke Pantai 

Karang Tawulan sangat banyak. Data yang didapat melalui survei lapangan dan 

kuesioner terhadap setiap wisatawan yang datang ke Pantai Karang Tawulan 

yang ditemui pada saat penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kawasan Karang Tawulan ini memiliki potensi yang sangat menarik diantaranya 

terjaganya lingkungan pantai sekitar, adanya kegiatan memancing, piknik, 

camping untuk acara MAKRAB (Malam Akrab) ataupun gethering keluarga 
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ataupun pekerjaan, berfoto serta adanya pentas budaya. Potensi yang ada di 

kawasan wisata ini jika dikembangkan dengan baik dapat memberikan dampak 

sosial dan ekonomi yang positif untuk masyarakat di sekitar kawasan Pantai 

Karang Tawulan itu sendiri. Namun, pada kenyataannya kawasan ini belum 

berkembang dengan baik dan memiliki masalah yang menyebabkan wisatawan 

kurang puas saat mengunjungi Pantai tersebut. Permasalahan yang ada di objek 

wisata Pantai tersebut diantaranya tidak adanya penambahan kegiatan outbond 

pantai untuk para wisatawan yang sedang melakukan camping, tidak ada tempat 

yang aman untuk kegiatan memancing, minimnya sarana dan prasarana yang ada 

di objek wisata tersebut serta terbatasnya angkutan umum yang bisa menuju ke 

pantai tersebut.  Berikut adalah tabel sarana dan prasarana : 

Tabel 1.2 Sarana Wisata di Pantai Karang Tawulan 

No Prasarana Jumlah (Unit) 

1 Sarana Pokok 

 Biro Perjalanan 0 

Akomodasi 0 

Hotel 0 

Motel 0 

Pondok (Cottages) 0 

Wisma/Mess 1 

2 Tempat Makan 

 Restoran 0 

Rumah Makan 0 

Cafe 0 

Warung  

3 Sarana Pelengkap 

 Lapangan 0 

Berperahu 0 

Memancing di Laut 0 

Panggung Terbuka 1 

WC umum 3 

Tempat Parkir 1 

Tempat Penitipan Barang 0 

Masjid/mushola 1 

Papan Petunjuk Arah 1 

P3K 1 

Tempat Sampah 5 

4 Sarana Penunjang 

 Toko Cendera mata 0 

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tasikmalaya, 2019 
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Tabel 1.3 Prasarana Wisata di Pantai Karang Tawulan 

No Prasarana Jumlah (Unit) 

1 Prasarana Umum 

 Persediaan Air Bersih 1 

 Listrik 1 

2 Faktor Keamanan 

 Pengawas Pantai 1 

 Rambu Peringatan 0 

 Kantor Informasi 1 

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tasikmalaya, 2019 

 

Namun meskipun begitu jumlah data wisatawan di Pantai Karang Tawulan 

mengalami kenaikan dari tahun ketahunmya. Berikut data yang didapatkan dari 

instansi terkait yaitu terdapat ≥ 2500 orang /tahun yang disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.4 Data Jumlah Wisatawan di Pantai Karang Tawulan 
 

No. Tahun Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) 

1 2017 1386 

2 2018 1784 

3 2019 2500 
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, 2019 

 

Kenaikan jumlah pengunjung wisata diantaranya dapat disebabkan oleh para 

wisatawan yang mengunjungi secara rombongan baik bersama keluarga, teman 

kerja ataupun teman sekolah dengan bertujuan untuk bercamping. Dengan 

melihat masalah tersebut maka perlu  upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

penambahan fasilitas sesuai dengan keinginan wisatawan. Berdasarkan kondisi 

tersebut, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana 

persepsi wisatawan terhadap kualitas dan fasilitas Pantai Karang Tawulan Kec. 

Cikalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan A3 (atraksi, amenitas dan 

aksesbilitas) ? 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka 

tujuannya yaitu mengidentifikasi persepsi wisatawan terhadap kualitas dan 

fasilitas Pantai Karang Tawulan Kec. Cikalong Kabupaten Tasikmalaya 

berdasarkan A3 (atraksi, amenitas dan aksesbilitas). 

 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran yang hendak dicapai  dalam penelitian adalah : 

• Teridentifikasinya atraksi wisata di Pantai Karang Tawulan 

• Teridentifikasinya amenitas wisata di Pantai Karang Tawulan 

• Teridentifikasinya aksesbilitas menuju wisata Pantai Karang Tawulan 

• Teridentifikasinya persepsi wisatawan di Pantai Karang Tawulan 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah yang 

mendeskripsikan wilayah studi dalam penelitian serta dan ruang lingkup 

substansi yang menguraikan hal-hal yang menjadi pokok pembahasan penelitian 

ini. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Secara geografis Kecamatan Cikalong terletak antara 107,00 – 107,30 BT dan 

5,00 – 6,30 LS, terletak dibagian selatan Kota Tasikmalaya dengan jarak + 99 

Km dan perjalanan mencapai 3 jam dan 200 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa 

barat.  Kecamatan Cikalong terdiri dari 4 (empat) desa merupakan desa tepi 

Pesisir (Mandalajaya, Sindangjaya, Kalapagenep dan Cimanuk) dan 9 

(Sembilan) desa merupakan desa dataran (Cikalong, Tonjongsari, Cikancra, 

Cikadu, Kubangsari, Singkir, Panyiaran, Cibeber dan Cidadali). Dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut : 
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Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cikatomas.  

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut Samudera Indonesia Sebelah 

Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Karangnunggal. 

Alasan dari pemilihan Pantai Karang Tawulan sebagai lingkup wilayah kajian 

berdasarkan pertimbangan : 

1. Desa Cimanuk sebagai salah satu daerah pariwisata alam yang terletak di 

Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, ada empat lokasi wisata yang 

menarik untutk dikunjungi yaitu Basisir Pangkalan dan Karang Tawulan yang 

sekarang menjadi tempat favorit untuk menghabiskan waktu berakhir pecan 

2. Pantai Karang Tawulan yang berada di Desa Cimanuk merupakan salah 

satu destinasi wisata unggulan yang ada di di Kecamatan Cikalong Kabupaten 

Tasikmalaya, dibuktikan dengan jumlah kedatangan wisatawan yang terus 

meningkat. 

3. Pantai Karang Tawulan yang sedang dikembangkan untuk dijadikannya 

sebuah icon Kabupaten Tasikmalaya  
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Gambar 1.1 Peta Aministrasi 2019 
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 
 

Substansi yang terkandung dalam penelitian ini adalah pengembangan objek 

wisata Pantai Karang Tawulan yang ditekankan ini kepada prioritas 

pengembangan berdasarkan beberapa hal yang akan mempengaruhi, sebagai 

garis besar meliputi: 

 

Pengembangan kawasan pariwisata di pantai Karang Tawulan dalam 

pengembangan objek wisata didasarkan pada aspek-aspek utama pengembangan 

kawasan wisata yaitu : 

• Mengidentifikasi daya tarik yang ada di Pantai Karang Tawulan meliputi : 

kegiatan camping, memancing dan atraksi budaya seperti pentas seni  

• budaya. 

• Mengidentifikasi amenities (sarana dan prasarana) yang ada di Pantai 

Karang Tawulan meliputi : akomodasi penginapan, restoran, fasilitas 

pendukung wisata, toko cinderamata, tempat parkir, tempat ibadah, tempat 

sampah, sarana keamanan, air bersih,listrik, tempat duduk, toilet. 

• Mengidentifikasi aksesibilitas meliputi : jaringan jalan dan sarana angkutan. 

• Mengidentifikasi persepsi wisatawan terhadap kualitas dan fasilitas Pantai 

Karang Tawulan Kec. Cikalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan A3 

(atraksi, amenitas dan aksesbilitas) meliputi : kegiatan camping, memancing 

dan atraksi budaya seperti pentas seni budaya, akomodasi penginapan, 

restoran, fasilitas pendukung wisata, toko cinderamata, tempat parkir, 

tempat ibadah, tempat sampah, sarana keamanan, air bersih,listrik, tempat 

duduk, toilet, jaringan jalan dan sarana angkutan.  


