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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Pariwisata 

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun 

sekelompok orang untuk perjalanan rekreasi. Berikut beberapa macam definisi 

menurut para ahli: 

Menurut Lundberg (1997) Pariwisata secara umum merupakan suatu konsep 

dimana orang-orang bepergian dengan dilakukan perjalanan ke suatu lokasi wisata 

dan terdapat berupa pelayanan yang di berikan oleh pengelola dengan tujuan untuk 

memudahkan dan memberikan kesan yang lebih menyenangkan terhadap suatu 

perjalanan wisata. 

Menurut Spillane (1987), kegiatan pariwisata merupakan suatu kegiatan dari satu 

tempat menuju ke tempat lainnya, bersifat sementara dan dilakukan oleh 

perorangan atau secara Bersama-sama dengan tujuan untuk mendapat kan suatu 

manfaat berupa kebahagiaan atas lingkungan yang indah dan penambah wawasan 

tentang budaya, sosial, alam dan ilmu. 

Menurut Mathieson & Wall (1982), pariwisata merupakan gerakan perpindahan 

sementara oleh individu atau kelompok bertujuan untuk menikmati tempat di luar 

aktifitas sehari-haru yang dilakukan seperti tempat kerja dan aktifitas di rumah yang 

normal dengan tujuan berwisata dengan di dukung oleh fasilitas yang tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan. Pariwisata sendiri dilakukan secara sadar dan 

mendapatkan pelayanan secara bergantian meliputi beberapa fasilitas tempat 

tinggal sementara untuk memberikan waktu mencari kepuasan dalam aktivitas ber 

wisata sehingga pelaku perjalanan mendapatkan pengalaman yang berbeda Prof. 

Salah Wahab (dalam Yoeti, 2008).  
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Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur mengenai 

pariwisataan di Indonesia ada berapa hal yang menjadi ketentuan dalam pariwisata 

yaitu:  

1. Wisata adalah aktifitas sementara oleh individu atau kelompok orang 

bertujuan melakukan rekreasi ke suatu tempat untuk mendapatkan 

pengalaman pribadi atau mempelajari daerah wisata yang dikunjungi. 

2. Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan berpergian ke suatu 

lokasi yang dikunjungi.  

3. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang terletak pada satu atau 

lebih wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling bekerja sama 

guna untuk terwujudnya kepariwisataan. 

4. Usaha Pariwisata adalah suatu kegiatan untuk penyediaan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan para wisawatan yang mengunjungi suatu obyek 

wisata. 

5. Pengusaha Pariwisata adalah orang yang memiliki atau melakukan kegiatan 

jual beli di suatu obyek wisata. 

Menurut Meuitia (2004) untuk pengembangan suatu objek pariwisata yang 

berkelanjutan maka harus memperhatikan tiga aspek penting yaitu industri 

pariwisata, daya dukung lingkungan (sumberdaya alam), dan masyarakat setempat 

dengan sasaran serta peningkatan kualitas hidup. Hasilnya aspek tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat lokal merasa untung karena dapat terlibat langsung dalam usaha 

pariwisata guna memperoleh penghasilan (multiplier effect-nya adalah 

memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah). 

2. Daya tarik wisata tersebut dapat dilakukan pelestarian terhadap aset-aset 

yang dimiliki dengan upaya terpeliharanya kualitas lingkungan sumber daya 

alam. 
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2.3 Definisi Objek Wisata 

Objek wisata merupakan tempat tujuan dari para pengunjung yang dimana di 

dalamnya terdapat tindakan serta fasilitas pendukung di dukung oleh potensi alam 

yang ada (Puspasari, 2005) : 

1. Obyek dan daya tarik wisata alam bermula pada keindahan sumber daya 

alam dan tata lingkungannya dalam keadaan alami maupun setelah 

dilakukan budidaya oleh manusia. 

2. Obyek wisata budaya suatu obyek wisata yang memiliki daya tarik 

dilakukan oleh pengusaha wisata untuk dapat dimanfaatkan semua aset 

budaya (fisik atau non fisik). Contoh dari obyek wisata budaya antara lain 

seperti obyek bangunan yang memiliki sejarah, tempat makam untuk 

berziarah, serta museum.  

3. Tempat rekreasi atau Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) - Usaha 

pemandian alam adalah lokasi wisata yang memanfaatkan air panas atau air 

terjun sebagai obyek wisata. Area renang adalah tempat dan fasilitas untuk 

berenang, taman dan arena bermain bagi anak-anak sebagai usaha pokok 

dan dapat dilengkapi dengan adanya penyediaan jasa pelayanan makan dan 

minum.  

2.4 Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata atau suatu daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan 

sehingga dapat dikatakan sebagai objek wisata. Menurut Pearce (dalam Santoso, 

2006, h. 30) unsur-unsur pengembangan pariwisata meliputi:  

1) Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, 

flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia 

(museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), ataupun unsur-

unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya). 

2) Transportasi, perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan 

juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi 

transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan 

dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan 
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kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula 

dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan 

alam (waktu yang lebih singkat).  

3) Akomodasi, tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk 

keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu 

liburan) dan yang diadakan khusus peorangan untuk menampung menginap 

keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas. 

4) Fasilitas pelayanan, penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan 

bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan 

pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya 

pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau 

jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau 

jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko 

pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan 

dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada 

akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang 

mewah.  

5) Infrastruktur, infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa 

pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak 

langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat 

disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak 

saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, 

dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga 

saluran pembuangan limbah. 

Menurut James J. Spillane (1994, h. 63-72) suatu objek wisata atau destination, 

harus meliputi 5 (lima) unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas 

dalam menikmati perjalanannya, maka objek wisata harus meliputi: 

1. Attractions 

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya attractions 

mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan 

untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau 
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memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik 

pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. 

Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah: 

a) Keindahan alam. 

b) Iklim dan cuaca. 

c) Kebudayaan. 

d) Sejarah. 

e) Ethnicity-sifat kesukuan. 

f) Accessibility-kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat 

tertentu. 

2. Facility 

Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi karena 

fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan 

mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau 

sesudah attractions berkembang. 

Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas 

tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok dengan kualitas 

dan harga penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok dengan 

kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut. 

3. Infrastructure 

Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada 

infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di 

atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting 

dalam pariwisata adalah: 

a) Sistem pengairan/air 

Kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat diperlukan. Seperti 

penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar per hari. 

b) Sumber listrik dan energi 
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Suatu pertimbangan yang penting adalah penawar tenaga energy 

yang tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak 

(peak hours). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan terus 

menerus. 

c) Jaringan komunikasi 

Walaupun banyak wisatawan ingin melarikan diri dari situasi biasa yang 

penuh dengan ketegangan, namun ada juga sebagian yang masih 

membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau telegram yang tersedia. 

d) Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air 

Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan kira-kira 90 % dari 

permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan 

permintaan puncak atau permintaan maksimal. 

e) Jasa-jasa kesehatan 

Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang 

diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor 

geografis lokal. 

f) Jalan-jalan/jalan raya 

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan: 

o Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta. 

o Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan. 

o Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah. 

o Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai 

dengan keadaan tanah. 

o Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada 

pemandangan yang indah. 

4. Transportation 

Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi 

semacam pedoman termasuk: 
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a. Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan 

pengangkutan lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua 

penumpang sebelum berangkat dari daerah asal. 

b. Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah 

kriminalitas. 

c. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan 

simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandar 

udara. 

d. Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi 

pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi diterminal 

termasuk jadwal dan tarif. 

e. Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan 

atau kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau 

telepon. 

f. Tenaga kerja untuk membantu para penumpang. 

g. Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan 

pelayanan pengangkutan lokal. 

h. Peta kota harus tersedia bagi penumpang. 

5. Hospitality (Keramahtamahan) 

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal 

maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya 

wisatawan asing. Dalam melakukan pengembangan pariwisata, tentu tidak 

lepas dari peran organisasi kepariwisataan terutama organisasi 

kepariwisataan pemerintah, yaitu Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

(Disparbud) yang mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan aset daerah yang berupa objek-objek 

wisata. Sebagaimana suatu organisasi yang diberi wewenang dalam 

pengembangan pariwisata diwilayahnya, maka ia harus menjalankan 

kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena 

fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya adalah: 

http://beritamanado.com/tag/pengembangan-pariwisata/
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a) Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan yang datang 

berkunjung ke daerahannya dengan segala fasilitas dan potensi yang 

dimilikinya. 

b) Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, 

instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan 

industri pariwisata. 

c) Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang 

banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila 

pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri. 

d) Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki 

produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat 

menguasai pasaran diwaktu-waktu yang akan datang. 

e) Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan 

pemasaran pariwisata, sehingga dapat diatur strategi pemasaran 

keseluruh wilayah. 

f) Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan 

berencana. 

Oleh karena itu peranan organisasi kepariwisataan Pemerintah – Disparbud 

merupakan salah satu hal utama dalam pengembangan pariwisata. Selain itu perlu 

pula disiapkan beberapa hal, seperti sumber daya yang ada, mempersiapkan 

masyarakatnya serta kesiapan sarana penunjang lainnya, karena bagaimanapun juga 

wisatawan menghendaki pelayanan yang memuaskan. 

Daya tarik wisata suatu lokasi wisata yang memiliki potensi untuk dapat 

dikembangkan sebagai suatu obyek wisata. Peranan organisasi kepariwisataan 

Pemerintah merupakan salah satu utama dalam pengembangan pariwisata karena 

bagaimanapun juga wisatawan datang ke lokasi wisata hendak ingin menikmati 

pelayanan yang memuaskan. Menurut (Cooper dkk, 1995: 81) terdapat empat 

komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: 

1. Attraction (Atraksi) 
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Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk 

dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Modal atau sumber tersebut 

akan menjadi atraksi jika dilakukan pengembangan. Terdapat tiga modal 

atraksi yang menarik kedatangan wisatawan, yaitu pertama Natural 

Resources (alami), kedua Atraksi wisata budaya, dan ketiga Atraksi buatan 

manusia itu sendiri. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan 

sehingga dapat menahan wisatawan selama berhari-hari dan dapat berkali-

kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa 

berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta 

motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata. 

2. Amenity (Fasilitas) 

Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang 

diperlukan oleh wisatawan selama berada di lokasi wisata. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi, 

agen perjalanan dan lain-lain. Dengan adanya prasarana yang searah maka 

dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, 

gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak 

diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, 

persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, 

pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan 

prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus 

mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam 

rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat 

berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada 

hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan 

syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan 

prasarana.  

3. Accessibility (Aksesibilitas) 

Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. 

Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting 
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dalam pariwisata. Jika suatu daerah tidak memiliki aksesibilitas yang baik 

seperti tidak adanya bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada 

wisatawan yang ingin mengunjungi lokasi tersebut. Jika suatu daerah ingin 

memiliki potensi pariwisata yang baik, maka harus disediakan aksesibilitas 

yang memadai. 

4. Ancilliary (Pelayanan Tambahan) 

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat seperti 

pemasaran, pembangunan fisik serta mengkordinasikan segala macam 

aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan 

raya maupun di objek wisata.  

2.5 Jenis-jenis wisata 

Untuk mengunjunginya tempat wisata, maka harus mengertahui jenis pariwisata 

yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan 

prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut (James J. Spillane, 1987: 

29-31). 

1. Pariwisata menikmati perjalanan (Pleasure Tourism) pariwisata yang 

dilakukan oleh wisatawan yang bertujuan untuk berlibur, mencari udara 

segat, menikmati keindahan alam, dan lain-lain.  

2. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Sites) pariwisata yang dimanfaatkan 

pada hari libur bertujuan untuk beristirahat dan memulihkan kembali 

jasmani dan rohani serta menyegarkan keletihan dan kelelahan setelah 

berhari-hari melakukan aktifitas bekerja.  

3. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism) kegiatan yang hendak 

ingin mendapatkan infomasi kebudayaan serta pelajaran mengenai suatu 

adat istiadat daerah tersebut dan tata cara hidup di masayarakat.  

4. Pariwisata untuk olahraga (Sport Tourism) pariwisata untuk mengetahui 

mengenai kegiatan olahraga, menjadi penonton olahraga dan 

olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin 

mempraktekkannya sendiri. 
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5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (Business Tourism) pariwisata yang 

digunakan oleh wisatawan yang ingin menggunakan waktu bebasnya untuk 

berbelanja serta menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi 

berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lainnya.  

6. Pariwisata untuk konvensi (Convention Tourism) pariwisata bentuk 

banyaknya hotel atau bangunan–bangunan khusus dilengkapi fasilitas  

menunjang pariwisata konvensi. 

2.6 Atraksi Wisata Air Pantai 

Setiap wilayah atau kawasan daerah memiliki bermacam-macam atraksi, seperti 

atraksi kebudayaan, ekonomi, alam dan lain-lain. Daya tarik merupakan salah satu 

bagian bagi wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu wilayah. Wilayah seperti ini 

layak dikembangkan karena bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan 

untuk berkunjung, berlibur, beristirahat serta menikmati keindahan wilayah 

tersebut.  

Terdapat unsur-unsur daya tari wisata pantai (Pangesti, 2007): 

1. Keindahan Pantai  

Keindahan pemandangan pantai merupakan daya tarik yang muncul 

dari wisatwan untuk mengunjungi suatu pantai. 

2. Kebersihan 

Kebersihan pantai yang asri dan tidak tercemar oleh sampah yang 

terbawa oleh arus pantai tersebut. 

3. Keselamatan serta Keamanan Pantai 

Setiap wisatwan akan lebih mengutamakan kenyamanan serta 

keamanan pada lokasi pantai tersebut. 

4. Jenis dan Warna Pasir Pantai 

Jenis dan warna pasir pantai dapat memberikan nilai tersendiri bagi 

estetika pantai tersebut.  

5. Variasi Kegiatan 

Beragamannya kegiatan yang ada di suatu wisata pantai akan menarik 

perhatian wisatawn untuk berkunjung dan wisata di pantai tersebut.  
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6. Lebar Pantai 

Meliputi daratan yang tidak terkena air pantai (supratidal), daerah antar 

batas pasang tertinggi dengan batas surut terendah (intertidal) dan 

daerah yang sealu digenangi oleh air (subtidal).  

2.7 Manfaat Pariwisata 

Suatu Pariwisata memiliki banyak manfaat, saat satu manfaat peningkatan 

pariwisata dari segi ekonomi (Saifullah, 2000) yakni:  

1. Memberikan peningkatan bagi masyarakat untuk kesempatan bekerja. 

2. Memberikan sumbangan bagi devisa negara, sehingga dapat berkontibusi 

dalam pembangunan sektor ekonomi daerah. 

3. Memberikan peningkatan serta kesetaraan pendapatan bagi masyarakat.  

4. Menembus produk-produk UMKM di pasar tujuan ekspor dengan dilakukan 

promosi.  

5. Membuat daerah tersebut lebih meningkat pembangunannya menjadi 

tempat tujuan wisata 

Menurut (Yoeti, 2001: 57) pariwsata merupakan factor yang penting guna untuk 

mempersatukan keragaman budaya dan bangsa masyarakat yang memiliki asal 

usul yang berbeda-beda. Kegiatan pawisiata dapat memberikan doroangan 

pembangunan ekonomi dalam sektor ekonomi nasional, contohnya:  

1. Pertumbuhan pembangunan dan pembahuruan fasilitas wisata serta 

perbiakan sarana dan prasarana dapat memberikan peningkatan urbanisasi.  

2. Memberikan kesempatan bagi industri-industri yang baru saja merintis 

berhubungan penyediaan jasa wisata seperti transportasi, akomodasi yang 

memerlukan kerja sama dengan industri-industri lain seperti peralatan untuk 

hotel.   

3. Hasil-hasil pertanian akan lebih banyak di minati karena bertambahnya 

pemakaian.  

4. Mempromosikan hasil UMKM lokal.  
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5. Meningkatkan pendapatan negara serta dapat mengurangi defisit dalam 

neraca pembayaran.  

6. Memberikan peluang bagi para pekerja di negara tersebut,  karena dengan 

adanya pariwisata maka dapat memperluas jaringan lapangan kerja di 

bagian hotel, usaha travel, dan organisasi yang bergerak dalam sektor 

pariwisata.  

2.8 Pariwisata Dalam Perencanaan 

Menurut (Brambae dkk, 2019) dengan adanya perencanaan maka terciptanya  suatu 

tujuan serta berbagai macam cara dalam menentujan suatu kegiatan. Untuk 

mengembangkan obyek wisata maka dibutuhkan perencanaan pariwisata yang baik, 

antara lain:  

1. Kalangan Pemerintah, (vertikal maupun horizontal); 

2. Para pelaku usaha pariwisata 

3. Masyarakat umum.  

Fungsi lainnya yakni sebagai pedoman penyelenggaraan wisata, perencanaan 

pariwisata juga menjadi cara untuk memprediksikan kejadian-kejadian serta 

menjadi alternatif memecahkan kejadian tersebut. Mewujudkan wisata yang efektif 

dan efisien demi penyelenggaran wisata, serta menjadikan kunci dari keberhasilan 

wisata pengawasan untuk melakukan evaluasi untuk memberikan feedback baik 

bagi pariwisata selanjutnya. 

2.9 Jaringan Jalan 

Jalan merupakan suatu akses yang harus dimiliki setiap obyek wisata sebagai salah 

satu potensi pengembangan dalam pariwisata karena jalan memiliki fungsi sebagai 

akses para wisatawan atau pengunjung untuk mencapai tujuan obyek wisata dengan 

mudah berikut peraturan Pemerintah no. 34 tahun 2004 fungsi jalan dibedakan 

berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan berikut berdasarkan 

fugsinya:  
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a. Jalan Arteri  

1) Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna 

antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan wilayah. Di desain berdasarkan kecepatan paling rendah 60 km/jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter. Kapasitas jalan harus lebih besar 

dibandingkan volume rata – rata lalu lintas. Lalu lintas jarak jauh tidak boleh 

terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jalan arteri 

primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan 

perkotaan tidak boleh terputus 

2) Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder 

kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu 

dengan kawasan sekunder kedua. Di desain berdasarkan kecepatan paling rendah 

30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 

(sebelas) meter. Kapasitas jalan harus lebih besar daripada volume lalu lintas rata – 

rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu 

lintas lambat. 

b. Jalan Kolektor  

1) Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat 

kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Di desain berdasarkan kecepatan 

paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Kapasitas 

jalan harus lebih besar dari volume lalu lintas rata – rata. Jalan kolektor primer yang 

memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak 

boleh terputus.  

2) Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan 

kawasan sekunder atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

Di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilmeter per 

jam denga lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Kapasitas jalan harus 
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lebih besar daripada volume lalu lintas rata – rata. Lalu lintas cepat tidak boleh 

terganggu oleh lalu lintas lambat. 

c. Jalan Lokal  

1) Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional 

dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan 

lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Di 

desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan 

jalan paling sedikit 7,5 meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan pedesaan 

tidak boleh terputus. 

2) Jalan lokal sekunder menghubungkan kesatu dengan perumahan, kawasan 

sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya 

sampai ke perumahan. Di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 

km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter. 

d. Jalan Lingkungan  

1) Jalan lingkungan primer menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan 

perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Di desain berdasarkan 

kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar 

badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Jalan lingkungan primer 

yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda tiga atau lebih harus mempunyai 

lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.  

2) Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan 

perkotaan. Di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) 

kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) 

meter. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda tiga 

atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) 

meter. 

Jalan menurut kelasnya Menurut Undang – Undang no.22 tahun 2009, jalan 

dikelompokkan menjadi beberapa kelas berdasarkan fungsi jalan tersebut, 
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intensitas Lalu Lintas, dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat 

beserta dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokkan kelas jalan terdiri atas:  

a. Jalan Kelas 1 Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

dengan ukuran lebar < 2.500 mm, ukuran panjang < 18.000 mm, ukuran paling 

tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton;  

b. Jalan Kelas II Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui 

kendaraan bermotor dengan ukuran lebar < 2.500 mm, ukuran panjang < 12.000 

mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton;  

c. Jalan Kelas III Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui 

kendaraan bermotor dengan ukuran lebar < 2.100 mm, ukuran panjang < 9.000 mm, 

ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan  

d. Jalan Kelas Khusus Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan 

ukuran lebar > 2.500 mm, ukuran panjang > 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 

mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai penentuan prioritas pengembangan obyek wisata 

pantai yang akan dikembangkan terlebih dahulu terdapat pada Tabel 2. 1. Berikut 

merupakan penjabaran variabel dan metodologi penelitian yang digunakan pada 

studi yang pernah dilakukan pada beberapa literatur. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO PENULIS JUDUL 

PENULISAN 

TAHUN VARIABEL METODE 

ANALISIS 

HASIL PENULISAN 

1 Muhammad Wahyu 

Al-hafiz 

Analisis 

Penentuan 

Prioritas 

Pengembangan 

Kawasan Objek 

Daya Tarik 

Wisata di 

Kecamatan Buru 

Kabupaten 

Karimun 

2019 Daya Tarik Wisata 

• Keaslian Alam 

• Memiliki ciri khas khusus 

Aksesibilitas 

• Kondisi jalan 

• Ketersediaan Terminal 

• Waktu tempuh 

• Panjang lintasan 

• Ketersediaan Angkutan umum 

Akomodasi 

• Penginapan 

• Jasa boga 

• Ketersediaan fasilitas umum 

• Ketersediaan fasilitas lainnya 

Ketersediaan prasarana 

• Jaringan Air bersih 

• Jaringan listrik 

• Jaaringan telefon 

• Pembuangan sampah 

Deskriftif 

Kuantitatif 

Berdasarkan variabel terpilih 

maka akan ditentukan dengan 

memberikan nilai skor-ing dan 

bobot terhadap setiap variabel 

adalah sebagai berikut: 

Menghitung nilai bobot 

kepentingan faktor-faktor 

penilaian berdasarkan nilai 

perbandingan yang telah 

dikemukakan oleh responden, 

dengan menggunakan metode 

AHP dan bantuan program Expert 

choice, hasil pembobotan ini 

selanjutnya diuji konsistensinya 

pada batas toleransi < 0,1 atau nilai 

CR (Consistency Ratio) < 0,1 

(10%). Jika ratio konsistensinya 

(Consistency Ratio) kurang dari 

0,1 (10%) data penilaian dapat 

terus dipakai. 

 

2 Choirin nisak Identifikasi 

potensi pantai 

untuk 

pengembangan 

pariwisata pantai 

di kabupaten 

bantul provinsi 

daerah istimewa 

Yogyakarta 

2012 Daya Tarik Wisata 

• Warna Pasir 

• Kebersihan air laut 

• Kebersihan pantai 

• Kemiringan pantai 

• Keunikan pantai 

• Kesenian tradisional 

Aksesibilitas 

Deskriftif 

kuantitatif 

sampling 

Persepsi pengunjung terhadap 

fasilitas-fasilitas pendukung yang 

ada di setap obyek pantai yang ada 

kemudian mengidentifikasi setiap 

aspek 3A 

atraksi,aksesibilitas,amenitas 

dengan menghitung setiap skornya 

kemudian menenteku 
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NO PENULIS JUDUL 

PENULISAN 

TAHUN VARIABEL METODE 

ANALISIS 

HASIL PENULISAN 

• Sarana Trasnportasi menuju 

obyek wisata 

• Kondisi jalan 

Akomodasi 

• Jumlah rumah makan 

• Tempat penginapan 

• Toko atau tempat cinderamata 

Fasilitas pendukung 

• Pelayanan jasa pos 

• Jumlah wartel/kios phone 

• Peribadatan 

• Fasilitas kesehatan 

• Fasilitas olahraga 

• Jumlah wc umum 

• Jumlah tempat sampah 

3 1. Vinsesiu elena 

ribong 

2. Roedi soelistyono 

3. Niniek dyah 

kusumawardani 

Studi 

Pengembangan 

Potensi Wisata 

Alam di Pesisir 

Pantai Ena Gera 

Menuju Desa 

Wisata 

2017 Daya Tarik 

• Keunikan Sumber daya alam  

• sumber daya yang menonjol 

• Kegiatan wisata alam  

• Kebersihan lokasi obyek 

wisata 

• Keamanan Kawasan 

• Kenyamanan 

Aksesibilitas 

• Kondisi jalan 

• Jarak 

• Tipe jalan 

• Waktu tempuh dari pusat kota 

Fasilitas Penunjang 

• Prasarana  

Deskriftif 

kunatitatif 

dan SWOT 

Wisata alam patai Ena Gera 

dengan indeks kelayakan sebesar 

95,13% dan dari hasil SWOT 

berada pada strategi progresif 

(Strengh-Opportunity) yaitu 

menggunakan seluruh kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang 
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NO PENULIS JUDUL 

PENULISAN 

TAHUN VARIABEL METODE 

ANALISIS 

HASIL PENULISAN 

• Sarana 

Pemasaran 

• Tarif harga 

• Produk wisata 

• Sarana penyampaian informasi 

• promosi 

4 Aulia Hamdan Syarif Analisis 

Penentuan 

Prioritas 

Pengembangan 

Obyek wisata 

pantai di 

kecamatan 

cipatutujuh 

2010 Atraksi berdasarkan kepemilikan 

• Pemerintah 

• Lembaga Swadaya 

• Swasta 

Atraksi berdasarkan sumber daya 

• Daya tarik Alam 

• Daya Tarik budaya 

Aksesibilitas 

• Jalan 

• Status jalan 

• Kondisi jalan 

• Lebar jalan 

• Jarak dari pusat kota tasik 

• Jarak lokasi terminal 

• Tarif dari terminal 

Akomodasi 

• Penginapan 

• Restoran 

• Wc umum 

• Mesjid 

• Parkir 

• Kios/warung 

• Penjual cinderamata 

• Arena bermain anak-anak 

Metode 

AHP 

Analitycal 

Hierarchy 

Process 

Hasil rekomendasi dari setiap 

variabel indikator yang telah 

ditentukan diklasifikasikan untuk 

menentukan pengembangan 

seperti apa yang paling dapat 

diandalkan berdasarkan potensi 

dari pantai cipatujuh tasikmalaya  
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NO PENULIS JUDUL 

PENULISAN 

TAHUN VARIABEL METODE 

ANALISIS 

HASIL PENULISAN 

• Swimming area 

5 Dyanita Nawangsari, 

Chatarina Muryani dan 

Rahning Utomowati 

Pengembangan 

Wisata Pantai 

Desa Watu 

Karung dan Desa 

Sendang 

Kabupaten Pactan 

Tahun 2017 

2018 Daya Tarik (Atraksi)  

• Tingkat kelangkaan atau 

keunikan.  

• Keindahan obyek wisata,  

• Nilai wisata  

• Ketersediaan lahan untuk 

rekreasi  

Aksesibilitas  

• Jarak dari jalan raya (jalan 

kabupaten) 

• Jalan menuju obyek wisata 

• Kendaraan menuju obyek  

• Jumlah transportasi umum 

menuju obyek per hari. 

Amenitas  

• Sarana air bersih 

• Sarana ibadah 

• Listrik 

• Jaringan telekomunikasi 

(signal hp, wifi dan jaringan 

telepon rumah) 

• Tempat parker 

• MCK 

• Warung makan 

• Penginapan 

• Toko souvenir/oleh-oleh 

Metode 

Deskripsif 

kuantitatif 

Dari hasil penelitian, maka dapat 

penilitian ini mengkategorikan 

kelas potensi tedapat 3 kelas 

potensi yakni sangat potensi /SP, 

cukup potensial/CP dan Kurang 

potensial/KP. Terdapat 2 obyek 

wisata termasuk kelas sangat 

potensial yaitu Pantai Ngalor 

Ombo dan Pantai Klayar. Obyek 

wisata pantai yang termasuk kelas 

cukup potensial terdapat 3 obyek 

wisata dan obyek wisata pantai 

yang termasuk kelas kurang yakni 

7 obyek wisata.  

6 Lin Sumbada 

Sulistyorini dan Andi 

Hendry Ismail 

Studi Potensi 

Objek Daya Tarik 

Wisata Alam di 

Pantai 

2011 Daya Tarik (Atraksi) 

• Keindahan  

• Keselamatan/keamanan 

pantai  

Deskriftif 

kunatitatif 

dan SWOT 

Pantai Kenyamukan dan Teluk 

Kaba memiliki potensi wisata 

yang tinggi terbukti dengan 

kondisi alami yang dimiliki dan 
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NO PENULIS JUDUL 

PENULISAN 

TAHUN VARIABEL METODE 

ANALISIS 

HASIL PENULISAN 

Kenyamukan dan 

Teluk Kaba 

Kabupaten Kutai 

Timur 

• Jenis dan warna pasir (pasir 

hitam/cokelat) 

• Variasi kegiatan (berenang, 

menikmati pemandangan, olah 

raga, bersampan, memancing, 

banana boat) 

• Kebersihan/kenyamanan (tidak 

ada pengaruh Pelabuhan, 

pemukiman, pelelangan ikan 

dan penecemaran lain) 

• Lebar pantai (diukur waktu 

surut terendah) 

• Kenyamanan (tidak ada 

sampah, coret-coret, bebas 

kebisingan, tidak ada gangguan 

manusia) 

tergolong utuh kondisi flora dan 

fauna dapat di nikmati. Atraksi 

alam dan atraksi buatan 

manusianya dapat menarik minat 

pengunjung untuk datang kesana. 

7 Kasmawati Madjid, 

Sangkertadi dan 

Surijadi Supardjo 

Analisis Potensi 

Pengembangan 

Objek Wisata 

Pantai Tugulufa 

Kota Tidore 

2019 Daya Tarik (Atraksi) 

• Keunikan sumber daya alam  

• Kepekadaan sumber daya alam  

• Variasi kegiatan wisata alam  

• Jenis sumber daya alam  

• Kebersihan lokasi,  

• Keamanan  

• Kenyamanan  

Aksesibilitas 

• Kondisi dan jarak jalan darat 

<5 km : 5-10 km 

• Tipe jalan, jalan aspal lebar 

<3m 

• Waktu tempuh dari pusat kota, 

1-2 jam  

Metode 

Penelitan 

SWOT 

Karakteristik objek wisata 

Kawasan Tugulufa berdasarkan 

analisis variable ADO-ODTWA 

menunjukkan bahwa unsur daya 

tarik, aksesibilitas dan Prasarana 

sarana merupakan potensi untuk 

mengembangkan Kawasan Pantai 

Tugulufa Kelurahan Indonesia 

menjadi peluang atau potensi 

dijadikan objek wisata kota 

Tidore.  



29 

 

Institut Teknologi Nasional 

NO PENULIS JUDUL 

PENULISAN 

TAHUN VARIABEL METODE 

ANALISIS 

HASIL PENULISAN 

Prasana dan Sarana  

• Prasarana radius (5 km)  

Puskemas/klinik 

Jalan/jembatan 

Kantor Pos 

Puskesmas 

Jaringan  

• Sarana  

Warung 

Tempat 

Peribadatan 

Toilet 

Pasar 

Akomodasi 

• Jumlah Penginapan  

• Jumlah Kamar 
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Berdasarkan tabel diatas akan ditentukan variabel dan indikator yang terpilih dari 

teori teori ataupun literatur yang ditemukan. Variabel dan indikator ini akan 

dijadikan bahan acuan dalam menentukan isi tabel DOV yang berada pada ruang 

lingkup substansi. Aspek 3A Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas yang diambil 

merupakan teori yang berdasarkan pedoman Analisis Daerah Operasi – Obyek dan 

Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) yang ditetapkan Direktorat Jenderal 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) tahun 2003 yang telah 

dimodifikasi berdasarkan teori dan karakteristik wilayah, variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2. 2 Sintesa Literatur 

Aspek  Sumber Variabel Variabel Terpilih 

Atraksi (Daya 

Tarik) 

Rebong, V.E., 

Soelistyono, R., & 

Kusumawardani, 

N.D (2017) 

Keunikan sumber daya alam • Keindahan 

Alam 

• Jenis dan 

warna pasir 

pantai 

• Variasi 

kegiatan 

• Kenyamanan 

pantai 

Banyaknya sumber daya alam 

yang menonjol 

Kegiatan wisata alam yang 

dapat dilakukan 

Kebersihan lokasi obyek 

wisata, tidak ada pengaruh 

dari industri 

Keamanan Kawasan 

kenyamanan 

Sulistyorini, L.S. 

& Ismail, A.H. 

(2011) 

Keindahan 

Keselamatan/keamanan 

pantai 

Jenis dan warna pantai 

Variasi kegiatan 

Kebersihan/kenyamanan  

Lebar Pantai 

Kenyamanan 

Aksesibilitas 

Muhammad 

Wahyu Al-hafiz, 

2019 

Kondisi jalan • Kondisi jalan 

• Waktu tempuh 

• Jarak dari 

ibukota 

• Tipe/kelas 

jalan 

Ketersediaan terminal 

Waktu tempuh 

Panjang lintasan 

Ketersediaan angkutan umum 

Vinsesiu elena 

ribong 

Roedi soelistyono 

Niniek dyah 

kusumawardani, 

2017 

Kondisi jalan 

Jarak 

Tipe jalan 

Waktu tempuh dari pusat kota 

Aulia Hamdan 

Syarif, 2010 

jalan 

 

Status jalan 

Kondisi jalan 

Lebar jalan 

Jarak dari pusat kota 
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Aspek  Sumber Variabel Variabel Terpilih 

jarak lokasi terminal 

Tarif terminal 

Amenitas 

Nawangsari, D., 

Murani, C., & 

Utomowati, R. 

(2017) 

Sarana Air Bersih • Fasilitas 

penunjang 

• Akomodasi  

• Sarana  

 

Sarana Ibadah  

Listrik 

Jaringan telekomunikasi 

Tempat parkir 

MCK 

Warung makan 

Penginapan  

Toko souvenir / oleh-oleh 

Kasmawati 

Madjid, 

Sangkertadi dan 

Surijadi Supardjo 

2019 

Prasana dan Sarana  

 

Prasarana: 

Puskesmas 

Jalan/jembatan 

Kantor pos 

Puskesmas 

Jaringan listrik 

Sarana: 

Warung 

Tempat peribadatan 

Toiilet  

Pasar 

Akomodasi: 

Jumlah penginapan 

Jumlah kamar 

Muhammad 

Wahyu Al-hafiz, 

2019 

Akomodasi 

• Penginapan 

- Kualitas 

penginapan 

- Harga 

penginapan 

• Jasa boga 

- Harga 

makanan 

 

 

Ketersediaan Fasilitas 

penunjang 

• Ketersediaan 

fasilitas umum 

• Ketersediaan 

fasilitas lainnya 

 

Ketersediaan prasarana 

• Jaringan Air bersih 

• Jaringan listrik 

• Jaaringan telefon 

• Pembuangan sampah 
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Tabel 2. 3 Aspek Atraksi Indikator dan Kriteria Penilaian 

No Variabel Indikator Penjelasan 

1 Keindahan Pantai Pemandangan 

lepas menuju 

obyek 

Pemandangan lepas menuju obyek: Merupakan 

peandangan yang tersedia disetiap pbyek wisata 

pantai seperti pemandangan hutan, Perbukitan dan 

lain-lain ynag masih alami dan dapat dinikmati 

oleh para pengguna jalan serta individu atau 

kelompok wisatawan yang datang untuk 

berkunjung. (Firmansyah Riza, 2014), (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

 

Paemandangan 

lepas dalam 

obyek 

Pemandangan lepas dalam obyek: Merupakan 

daya tarik yang dimiliki oleh setiap obyek wisata 

pantai yang memperlihatkan pemandangan 

bentang alam seperti keasrian obyek, kondisi air 

(Gelombang air laut) dan lain-lain. (Firmansyah 

Riza, 2014), (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 

2003). 

 

Keunikan 

Pantai 

Keunikan disesuaikan dengan kondisi eksisting 

Masing-masing obyek wisata pantai karena 

memiliki keunikan (Indikator) yang berbeda-beda. 

(ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003) 

 

Berdasarkan 

Kondisi 

eksisting 

pantai 

Penambahan penilaian berdasarkan kondisi 

eksisting ke-enam obyek wisata pantai (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

2 Jenis dan warna 

pasir 

Pasir merah Adalah pasir yang didalam nya terkandung banyak 

sekali mineral besi didalamnya yang kemudian 

bercampur dengan pasir pantai sehingga membuat 

warna pasir menjadi merah (ADO-ODTWA 

Dirjen PHKA, 2003). 

Pasir putih Adalah pasir yang didalamnya mengandung 

banyak kapur sehingga membuat kondisi pasir 
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berwarna putih (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 

2003). 

Pasir berwarna 

hitam/coklat 

Adalah pasir pantai didalamya mengandung tanah 

alluvial yang disebabkan oleh pegunungan berapi 

(ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

Pasir bergeluh Adalah pasir yang didalamnya bercampur dengan 

tanah liat (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

Tidak/sedikit 

berpasir 

Adalah kondisi dimana di obyek wisata pantai 

hanya sedikit memiliki pasir/tidak sama sekali 

karena kondisi air laut yang tinggi (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

3 Variasi Kegiatan Bersampan  

Merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan 

di obyek wisata, semakin banyak kegiatan yang 

dapat dilakukan maka nialai akan semakin besar 

(ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

Berkemah  

Berenang  

Tempat 

berolahraga  

memancing 

4 Kenyamanan 

pantai 

Tidak ada 

sampah  

Tidak ada sampah yang berserakan di pasir 

pantai dan Kawasan keliling pantai (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

Bebas 

kebisingan 

Tidak adanya kebisingan yang diakibatkan 

oleh suatu aktifitas lalu lintas oleh kendaraan 

roda empat maupun roda dua (ADO-ODTWA 

Dirjen PHKA, 2003). 

Tidak banyak 

gangguan 

binatang 

Tidak adanya binatang yang dapat menyerang 

para wisatawan saat datang menuju obyek 

wisata pantai (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 

2003). 

Tidak ada 

gangguan 

manusia 

manusia yang sengaja menimbulkan 

gangguan negatif di Kawasan wisata pantai 

seperti kegiatan industri, pabrik, dan lain-lain 

(ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 
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Tidak adanya 

vandalisme 

Tidak ada aksi vandalisme akan merusak 

bangunan maupun lingkungan seperti pohon 

dan tanaman yang berada di Kawasan pantai 

(ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

 

Tabel 2. 4 Aspek Aksesibilitas Indikator dan Kriteria Penilaian 

No Variabel Indikator Penjelasan 

1 Jenis jalan 

Jalan Nasioal 

Merupakan jalan (Arteri dan kolektor dengan 

system jaringan primer) yang menghubungkan 

ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional. 

(ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003), (Perda 

Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48, 2011). 

Jalan provinsi 

Merupakan jalan (kolektor dengan sistem 

jaringan primer) penghubung ibukota provinsi 

dengan ibukota kabupaten. (ADO-ODTWA 

Dirjen PHKA, 2003), (Perda Kabupaten Bangka 

Tengah Nomor 48, 2011). 

Jalan 

kabupaten 

Merupakan jalan (lokal dengan sistem jatringan 

primer) penghubung ibukota kabupaten dengan 

ibukota kecamatan. (ADO-ODTWA Dirjen 

PHKA, 2003), (Perda Kabupaten Bangka Tengah 

Nomor 48, 2011). 

Jalan kota 

Merupakan jalan kota (Umum dengan system 

jaringan sekunder) menghubungkan antarpusat 

pelayanan kota/pusat dan pemukiman yang ada di 

dalam kota. (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 

2003), (Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 

48, 2011). 

2 
Ketersediaan 

Angkutan Umum 

1 macam Ketersediaan moda transportasi umum yang 

disediakan oleh masyarakat setempat maupun 

pemerintah, seperti bus, ojek, angkot dan lain-lain 

(ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

2 macam 

3 macam 

≥ 4 macam 

3 
Waktu tempuh dari 

ibukota  

>30 menit Merupakan waktu yang akan ditempuh oleh 

pengunjung yang datang ke obyek wisata, 20-30 menit 
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11-20 menit semakin cepat waktunya maka nilai nya semakin 

besar (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). ≤10 menit 

4 

Kualitas jalan 

menuju obyek 

wisata pantai 

Baik  

(permukaan jalan rata dan teratur) (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

 

Cukup   

(sedikit sekali atau tidak ada lubang, permukaan 

jalan tidak rata (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 

2003). 

Kurang  
(jelek, kadang berlubang, permukaan jalan tidak 

rata (ADO-ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

Buruk  
tidak dapat dilalui kecuali 4WD (ADO-ODTWA 

Dirjen PHKA, 2003). 

 

Tabel 2. 5 Aspek Amenitas Indikator dan Kriteria Penilaian 

No Variabel Indikator Penjelasan 

1 
Akomodasi/Teampat 

penginapan 

s/d 30 kamar Untuk penilaian akomodasi/tempat penginapan 

disesuaikan dengan jumlah kamar yang tersedia 

maka jumlah nilai akan semakin besar apabila 

jumlah ketersediaan kamar banyak (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

30-50 kamar 

50-75 kamar 

75-100 kamar 

>100 kamar 

2 Fasilitas Penunjang 

Area parkir 

Penilaian dilakukan dengan cara melihat 

berdasarkan kondisi eksisting di ke-enam obyek 

wisata pantai di Kecamtan Koba, dengan cara 

semakin banyak jumlah fasilitas penunjang 

yang tersedia di sebuah obyek wisata maka 

jumlah nilai akan semakin besar (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

Jaringan 

telepon 

Jaringan 

drainase 

Sistem 

pembuangan 

limbah 

Pelabuhan 

Bandar udara 

Halte 

Tempat 

olahraga 

Jaringan air 

bersih 
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3. Sarana 

Rumah 

makan/minum 

Peilaian untuk variabel sarana dilakukan dengan 

cara melihat ketersediaan sarana berdasarkan 

kondisi eksisting di ke-enam obyek wisata 

pantai semakin banyak indikator yang terpilih 

maka nilainya akan semakin besar (ADO-

ODTWA Dirjen PHKA, 2003). 

Warung 

Kios 

cenderanata 

Sarana wisata 

tirta 

Sarana wisata 

budaya 


