
6 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi di antaranya yaitu 

pertama oleh (Harahap, 2013) dengan judul “ Strategi Pengembangan Wisata 

Mangrove Di “Blok Bedul” Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi 

Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan  untuk mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelolanya, oleh 

karena itu diperlukan adanya penelitian mengenai strategi pengembangan 

ekowisata mangrove untuk mendukung pelestarian lingkungan pesisir yang 

berkelanjutan. Pada penelitian ini penulis terdahulu menggunakan metode analisis 

dengan SWOT, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi mangrove 

yang terdapat di kawasan ini ada 4 spesies dari 2 famili yaitu: Rhizophora 

mucraonata, Rhizophora apiculata, Sonneratia alba dan Cariop tagal.  

Dari hasil analisa kuesioner 47% jumlah pengunjung mengetahui tentang 

ekosistem mangrove, 47% dari responden memahami tentang fungsi ekosistem 

mangrove. Dari pengenalan mengenai ekowisata mangrove diperoleh nilai-nilai 

konservasi atau perlindungan 85 % responden memahami hal tersebut. Pada 

pemberdayaan masyarakat 67% memahami ekowisata yang harus disertai dengan 

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, 50% responden menyetujui bahwa 

ekowisata harus memberi nilai ekonomi kepada masyarakat, dan persepsi bahwa 

ekowisata harus dapat memberikan nilai pendidikan kepada pengunjung 73% 

responden mengetahuinya. Dari hasil perhitungan menggunakan konsep surplus 



konsumen diperoleh total valuasi ekonomi kawasan ekowisata mangrove blok 

bedul adalah Rp. 88.606.183,- nilai ini diperoleh dari per 1000 orang dalam 

kunjungan pertahun.  

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Harahap, 2013) terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya 

adalah mengkaji strategi pengembangan mangrove dan perbedaannya adalah 

lokasi penelitian. Pada penggunaan alat analisis penelitian terdahulu hanya 

menggunakan SWOT saja namun pada penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan alat analisis SWOT dan Quantitative Strategic Planning Matriks 

(QSPM). Tempat penelitian yang dilakukan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan 

Ujungpangkah Kabupaten Gresik.  

Referensi kedua yang dikaji oleh (Wijayanto, Nuriasih, & Huda, 2013) 

dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Pariwisata Mangrove Di 

Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui daya dukung kawasan (DDK) pariwisata mangrove dan menyusun 

rekomendasi strategi pengembangan pariwisata mangrove di KKP Nusa Penida. 

Metode yang digunakan adalah metode diskriptif, dengan pengambilan data 

dilakukan dengan survei, observasi lapangan dan studi pustaka yang relavan. Di 

lakukannya analisis ini adalah untuk mengestimasi daya dukung kawasan 

pariwisata mangrove dan analisis SWOT untuk menyusun strategi pengembangan 

pariwisata.  

Hasil analisis yang diperoleh bahwa daya dukung kawasan pariwisata 

mangrove di wilayah KKP Nusa Penida sebesar 92,028 orang/tahun dengan 
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kondisi beban pariwisata mangrove sekitar 4% DDK. Pada prioritas strategi 

pengembangan pariwisata mangrove di KKP Nusa Penida antara lain yaitu 

strategi pengembangan pariwisata berbasis konservasi mangrove, strategi 

penjagaan dan peningkatan kualitas sumberdaya mangrove, strategi diversifikasi 

mangrove, strategi promosi pada pariwisata mangrove di KKP Nusa Penida, 

strategi yang dilakukan pada peningkatan sarana, prasarana hingga fasilitas 

pendukung pariwisata mangrove, strategi pengembangan untuk kualitas 

sumberdaya manusia, kelembagaan usaha pariwisata, dan juga strategi mitigasi 

bencana alam. 

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Wijayanto et al., 2013) terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya 

adalah mengkaji strategi pengembangan mangrove dan perbedaannya adalah 

lokasi penelitian. Pada alat analisis penelitian terdahulu menggunakan SWOT dan 

CSF (Critical Success Factor) namun pada penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan alat analisis SWOT dan Quantitative Strategic Planning Matriks 

(QSPM). Tempat yang digunakan sebagai penelitian di Desa Pangkah Wetan 

Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. 

Referensi ketiga yang dikaji oleh (Abidin, Suprapto, & Hartoko, 2015) 

dengan judul penelitian “Analisis Pengembangan Ekowisata Wilayah Konservasi 

Mangrove Desa Bedono Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui objek daya tarik wisatawan, dengan cara mengetahui 

sarana pendukung yang dibutuhkan dan menyusun konsep pengembangan 

ekowisata. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah motode diskriptif 
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studi kasus dan dianalisis dengan menggunakan metode Objek Daya Tarik Wisata 

(ODTW) dan analisis SWOT. Pada pengambilan data dilakukan melalui 

wawancara dan observasi untuk pengamatan terhadap lokasi kawasan, kegiatan 

dan pelakunya melalui responden sumberdaya masyarakat, wisatawan, dan 

lembaga terkait. Hasil penelitian diperoleh bahwa potensi wisata Desa Bedono 

adalah hutan mangrove (dusun Tambaksari dan Dusun Senik), pantai Morosari 

dan wisata lain (makam apung atau Syeh Mudzakir).  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis dengan menggunakan ODTW 

nilai tertinggi adalah alam (pantai dan hutan mangrove) dan minat khusus. 

Strategi pengembangan ekowisata wilayah konservasi mangrove Desa Bedono 

adalah sebagai berikut yaitu mengembangkan konservasi mangrove Desa Bedono 

menjadi ekowisata, mengembangkan atraksi sesuai dengan keadaan alam dan view 

yang menarik di kawasan konservasi mangrove di Desa Bedono Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak dan meningkatkan kunjungan ke kawasan ekowisata. 

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Abidin et al., 2015) terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya 

adalah mengkaji strategi pengembangan mangrove dan perbedaannya adalah 

lokasi penelitian. Pada alat analisis pada penelitian terdahulu menggunakan 

SWOT dan ODTW (objek daya tarik wisata)  namun pada penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan alat analisis SWOT dan Quantitative Strategic Planning 

Matriks (QSPM). Tempat yang akan dilakukan penelitian berada di Desa Pangkah 

Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. 
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Referensi keempat yang dikaji oleh A. Nurdiyanti et al. (2013) dengan judul 

penelitian “Potensi Pengembangan Wisata Alam di Habitat Maleo 

(Macrocephalon maleo) Taman Nasional Lore Lindu Bidang Pengelolaan 

Wialayah (BPW) I Saluki Kec. Gumbasa Kab. Sigi”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui potensi objek wisata, bentuk pengembangan wisata di habitat 

Maleo (Macrocephalon maleo) DPW I Saluki. Kegunaan pada penelitian untuk 

memberikan informasi mengenai potensi wisata di habitat maleo (Macrocephalon 

maleo) DPW I Saluki. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung. Pengumpulan data 

menggunakan Purposive sampling, dengan menggunakan analisis SWOT.  

Hasil penelitian yang diperoleh pada potensi objek wisata yang terdapat 

pada penangkaran maleo BPW I Saluki yaitu burung maleo, camping ground, 

sungai, sumber air panas, trecking dan heking, bantuan dan air terun, pengolahan 

nira aren, dan anggrek. Bentuk pengembangan yang akan dilakukan ialah dibagi 

menjadi dua bagian yaitu bagian utama dan bagian pendukung, dimana pada 

bagian utama merupakan titik penetasan maleo dan tempat beraktivitas maleo, 

sedangkan bagian pendukung yaitu kawasan sekitar penangkaran yang 

dikembangkan dengan memadukan aktivitas wisata modern tetapi bernuansa alam 

seperti arum jeram.    

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurdianti et al., 2013) terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya 

adalah mengkaji strategi pengembangan namun yang dilakukan pada penelitian ini 

terkait dengan wisata alam dan perbedaannya adalah lokasi penelitian. Pada alat 
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analisis pada penelitian terdahulu hanya menggunakan SWOT, Pada penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan alat analisis SWOT dan Quantitative Strategic 

Planning Matriks (QSPM). Tempat yang akan dilakukan penelitian berada di Desa 

Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. 

Referensi kelima yang dikaji oleh (Muttaqin et al., 2011) dengan judul 

penelitian “Kajian Potensi dan Startegi Pengembangan Ekowisata di Cagar Alam 

Pulau Sempu Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji kondisi kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yang dikenal 

masyarakat sebagai kawasan wisata, mengakaji potensi wisata kawasan Cagar 

Alam Pulau Sempu digunakan sebagai dasar evaluasi fungsi dan status kawasan 

serta sebagai dasar untuk pengembangan ekowisata di kawasan Cagar Alam Pulai 

Sempu, dan mengkaji strategi yang tepat untuk pengembangan ekowisata di 

kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berdasarkan persepsi wisatawan dan 

stakeholder. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, dan 

metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dan Analitical Hierarchy 

Process (AHP).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah jumlah pengunjung berkisar 

kurang lebih 200-300 wisatawan setiap minggunya dan dua kali lipat di musim 

liburan dengan trend kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Potensi adanya 

pasar yang besar merupakan kekuatan eksternal dan internal dalam rangka 

pengembangan ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu. Potensi tersebut 

dibuktikan dengan trend kunjungan wisatawan yang terus meningkat dengan 

jumlah rata-rata kunjungan pertahun dari 2002 sampai 2011 sebanyak 8.806 orang 
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dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 4,97%. Adanya analisis trend wisatawan 

diperkirakan kunjungan wisatawan di 2021 mencapai kurag lebih 17.716 

pengunjung.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqin et al., 2011) terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya 

adalah mengkaji strategi pengembangan namun yang dilakukan pada penelitian ini 

terkait dengan ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu dan perbedaannya adalah 

lokasi penelitian. Pada alat analisis pada penelitian terdahulu menggunakan 

SWOT dan Analitical Hierarchy Process (AHP), Pada penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan alat analisis SWOT dan Quantitative Strategic Planning 

Matriks (QSPM). Tempat yang akan dilakukan penelitian berada di Desa Pangkah 

Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Tingkat-Tingkat Strategi 

1. Strategi Korporat 

 Menurut  (Rangkuti, 2003) , strategi korporat merupakan strategi yang 

disusun dalam suatu kegiatan bisnis, dimana perusahaan akan bersaing untuk 

mengubah kompetensi khusus pada bisnis dengan memperoleh keunggulan 

kompetitif. Pada strategi korporat ini biasanya digunakan sebagai alternatif 

masalah perusahaan seperti menentukan bisnis yang dikembangkan, bisnis yang 

akan dipertahankan, dan juga bisnis yang akan dilepaskan. Menurut (J. David 

Hunger dan Thomas L. Wheelen, 2003) menyatakan bahwa strategi korporat 



 

13 

 

dapat dibedakan menjadi tiga kategori yang disebut grand strategy, Ketiga grand 

strategy tersebut ialah: strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan menarik diri. 

2. Strategi Unit Bisnis 

Menurut (Solihin, 2012) strategi unit bisnis merupakan suatu strategi yang 

dibuat pada level bisnis, divisi, ataupun pada level produk dan pada strategi ini 

lebih digunakan untuk meningkatkan posisi bersaing pada suatu produk atau jasa 

dalam segmen pasar tertentu. Terdapat tiga strategi yang dapat menjadi pilihan 

perusahaan untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif yang biasanya 

disebut dengan strategi generik, tiga strategi generik tersebut adalah 

kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus (Porter, 1980). Dari ketiga strategi 

tersebut bisa dijelaskan bahwa perusahaan berperan penting dalam menentukan 

biaya perjualan, seperti halnya memberi harga jual produk yang lebih rendah 

daripada perusahaan lain yang itu diperoleh dari keunggulan biaya perusahaan 

seperti keunggulan skala ekonomi, penerapan teknologi yang tepat, serta memiliki 

akses terhadap bahan baku lebih menguntungkan, sehingga perusahaan akan 

memperoleh manfaat yang sangat besar dengan adanya keunggulan biaya yang 

telah dilakukan. Pada perusahaan yang menggunakan diferensiasi ini dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan daya saing, sehingga perusahaan menciptakan 

suatu keunikan pada produk yang dihasilkan sebagai daya tarik yang dianggap 

bernilai oleh konsumen. Pada perusahaan yang akan menggunakan strategi fokus, 

mereka akan memilih satu atau beberapa kelompok segmen dalam suatu industri 

kemudian perusahaan tersebut akan mengembangkan strategi itu sesuai segmen 
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tersebut dengan memberikan pelayanan kepada konsumen apabila konsumen tidak 

memperoleh pelayanan terbaik pada perusahaan lain. 

3. Strategi Fungsional 

Strategi fungsional ini termasuk jenis strategi yang bersifat operasional 

karena digunakan untuk rencana strategi pada departemen tertentu atau aktivitas 

fungsi tertentu dalam kerangka strategi dan tujuan korporasi atau unit bisnis. 

(Hariadi, 2005). Strategi ini juga digunakan jika pada suatu fungsi-fungsi 

manajemen perusahaan terdapat sebuah kasus kemudian dilakukan analisis isu 

yang terjadi, sehingga akan diputuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan 

untuk mengatasi isu tersebut. Menurut (Hill et al., 2004), secara lebih spesifik 

bahwa tujuan yang dicapai dengan menerapkan strategi pada level fungsional ini 

adalah meningkatkan efektivitas opersional sehingga perusahaan dapat 

memperoleh keunggulan dalam efisiensi biaya, kualitas produk, inovasi, dan juga 

memberikan tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. 

2.2.2 Pengertian Ekowisata 

Dalam bahasa Indonesia istilah ecoturism diterjemahkan menjadi 

“Ekowisata”, yaitu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Artinya  

melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari 

dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya 

tergugah untuk mencintai alam. Semuanya sering disebut dengan istilah Back-To-

Nature. 

Pada dasarnya, ekowisata dalam perencanaan awal dilakukan dengan 

kesederhanaan dengan memelihara keaslian alam serta lingkungan, kemudian 
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memelihara keaslian seni dan budaya, adat-istiadat, serta memelihara flora dan 

fauna, dan juga terpeliharanya lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan 

antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya dalam (Yoeti, 2000). 

Ecotourism merupakan suatu objek pariwisata yang berwawasan lingkungan 

dan pengembangannya selalu dengan memperhatikan keseimbangan nilai-nilai. 

Batasan tentang ekowisata juga diberikan oleh beberapa organisasi atau pakar atau 

organisasi luar negeri seperti dijelaskan sebagai berikut: 

1. Australian Nasional Ecotorism Strategy, tahun 1994: 

Ekowisata adalah suatu wisata berbasis alam yang berkaitan dengan 

pendidikan dan pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip 

berkelanjutan. 

2. Alan A. Leq, Ph.D. pada bukunya yang berjudul The Ecotourism Market in 

the Asia Pacific Region, tahun 1996: 

 Ekowisata merupakan suatu kegiatan petualangan, wisata alam, budaya, 

serta alternatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Adanya suatu hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang kuat 

pada lingkungan dan budaya lokal 

b. Adanya Kontribusi positif pada lingkungan dan sosial ekonomi lokal 

c. Adanya Pendidikan dan pemahaman, baik sebagai penyedia jasa maupun 

pengunjung terhadap konservasi alam dan lingkungan. 
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3. Hector Cebollos Lascurain, tahun1987: 

 Ekowisata adalah suatu wisata ke alam perawan yang relatif belum terjamah 

atau tercemar dengan tujuan khusus mempelajari, mengagumi, serta 

perwujudan bentuk budaya yang ada di dalam kawasan tersebut. 

4. Linberg and Harkins, The Ecotourism Society, tahun 1993: 

 Ekowisata adalah bentuk wisata alam asli yang bertanggung jawab 

menghormati serta melestarikan lingkungan dan meningkatkan 

kesejahteraan penduduk setempat. 

2.2.3 Gambaran Umum Mangrove 

 Ekosistem mangrove termasuk salah satu ekosistem pantai atau komunitas 

bahari dangkal yang sangat menarik, yang terdapat pada perairan tropik dan 

subtropik. Lingkungan tempat tumbuh mangrove yang ekstrim yaitu 

membutuhkan air asin, berlumpur, dan selalu tergenang yaitu daerah yang berbeda 

dalam jangkauan pasang surut. Pohon-pohon mangrove adalah halofit, artinya 

bahwa mangrove tahan dengan tanah yang mengandung garam dan genangan air 

laut. Ada juga mangrove yang tumbuh ditempat yang lebih tinggi sehingga akan 

mengalami masa tanpa genangan air laut yang panjang (Anwar, 1984). 

 Biji buah mangrove telah berkecambah sewaktu masih di pohonnya, jika 

jatuh ke air lalu mengapung dan kemudian akan melekat didasar perairan  dangkal 

dengan akar-akarnya yang sudah mulai berkembang. Akar dari pohon mangrove 

yang berbentuk cakram yang dapat mengurangi arus pasang surut, mengendapkan 

lumpur, dan merupakan tempat anak-anak udang dan ikan mencari makan. 



 

17 

 

 Berdasarkan frekuensi air padang hutan mangrove dapat dibagi menjadi 

lima bagian zone yang ditumbuhi oleh tipe-tipe vegetasi yang berbeda-beda 

sebagai berikut: 

1. Paling terdekat dengan laut yang didominasi oleh avecenia dan sonneratia. 

2. Hutan pada substrat yang lebih tinggi didominasi oleh bluguiera cylindrical. 

Hutan ini tumbuh ditanah liat yang cukup keras untuk dicapai, dan hanya 

mampu dicapai oleh beberapa air pasang saja. 

3. Jenis mangrove yang lebih jauh dari pantai, didominasi oleh Rizophora. 

4. Hutan bakau yang didominasi oleh Bruquiera parviflora. 

5. Hutan mangrove yang didominasi oleh Bruquiera gymnorrhiza. 

 Menurut (Walsh, 1974), hutan bakau tidak hanya penting bagi pelebaran 

pantai ke arah laut terbuka serta pembentukan pulau-pulau akan tetapi juga 

penting sebagai pelindung pantai terhadap erosi yang berlebihan akibat badai-

badai tropik. Detritus merupakan hasil dari daun-daun bakau yang gugur dan 

berperan penting sebagai sumber energi untuk sektor perikanan. 

2.2.4 Fungsi Mangrove 

Fungsi hutan mangrove menurut (Anwar, 1984) dapat dikelompokkan 

menjadi fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomi yang potensial.  

Sebagai fungsi mangrove secara fisik yaitu untuk: 

1. Menjaga garis pantai agar tetap stabil. 

2. Mempercepat perluasan lahan. 

3. Melindungi wilayah pantai dan tebing sungai. 

Sebagai fungsi mangrove secara biologis meliputi: 
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1. Tempat berlindungnya benih-benih ikan, udang, dan juga kerang-kerang 

dari lepas pantai. 

2. Tempat bersarang burung-burung besar 

3. Sebagai habitat alami bagi banyak jenis biota. 

Sebagai fungsi mangrove secara ekonomi yang potensial antara lain: 

1. Lahan yang dijadikan sebagai tambak,  

2. Sebagai tempat pembuatan garam,  

3. Serta tempat berekreasi. 

Urutan-urutan komunitas bakau didaerah terluar adalah avicenia, atau 

sonneratia terdapat pada endapan lumpur yang masih lunak atau Rizophora pada 

tempat-tempat yang sudah lebih kuat, daerah tengah yaitu Bruguiera gymnoirhiza, 

daerah ketiga lebih ke darat adalah xylocarpus, Meliaceae Sterculianceae, 

Heritiera. Daerah yang lebih dalam yaitu Brugueriera Caryophylloides, 

Scyphiphora, Lumnitzera. Daerah sebelah dalam, seringkali merupakan daerah 

peralihan dengan daerah rawa berair tawar akan dijumpai Gerbera, Oncosperma 

(Samingan, 1975). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Ekowisata Mangrove di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah 

Kabupaten Gresik ini termasuk wisata baru, yang dikelolah oleh pihak pengelola 

dibantu karang taruna serta masyarakat sekitar. Pada Ekowisata Mangrove ini 

terdapat beberapa permasalahan yaitu cuaca yang tidak menentu, tanaman 

mangrove yang kurang terawat, dan lahan parkir wisata kurang memadai. Namun 

diketahui bahwa ada potensi yang dapat membantu untuk pengembangan 
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ekowisata mangrove seperti adanya organisasi yang menaungi Ekowisata 

Mangrove, partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan Ekowisata 

Mangrove, dan sumber daya alam sekitar Ekowisata Mangrove. Dari penjelasan 

mengenai permasalahan dan potensi yang ada maka akan dilakukan analisis 

dengan menggunakan SWOT. Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi 

strenghts, opportunities, weaknesses, threats pada Ekowisata Mangrove sehingga 

nantinya akan dikelompokkan pada faktor IFAS dan EFAS, kemudian dibentuk 

kedalam matrik internal dan eksternal. Setelah dilakukan analisis dengan 

menggunakan faktor internal dan eksternal maka akan bisa dibentuk matrik 

SWOT yang dapat membantu sebagai strategi alternatif pengembangan. Pada 

tahap selanjutnya menganalisis dengan menggunakan metode QSPM 

(Quantitative Strategic Planning Matrik) untuk menentukan strategi yang sesuai 

untuk diterapkan pada ekowisata tersebut, sehingga terbentuklah startegi 

pengembangan yang sesuai harapan dari semua pihak. Berikut penjelasan di atas 

dapat dilihat pada Bagan 1. 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Keterangan :  Alat pemikiran 

 Alur pemikiran 

 

Analisis Faktor 

Internal 

Matrik IFAS 

Analisis Faktor 

Eksternal 

Matrik SWOT 

Analisis Metode QSPM 

 

Ekowisata Mangrove Di Desa Pangkah Wetan, 

Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik 

Perumusan Strategi 

Pengembangan Ekowisata 

Mangrove 

Potensi yang diketahui: 

1. Adanya organisasi yang menaungi 

pada Ekowisata Mangrove 

2. Partisipasi masyarakat lokal 

terhadap pembangunan Ekowisata 

Mangrove 

3. Sumber Daya Alam sekitar 

Ekowisata Mangrove 

Permasalahan yang ada: 

1. Cuaca yang tidak menentu 

2. Tanaman mangrove yang kurang 

terawat 

3. Lahan parkir wisata kurang 

memadai 

Dilakukan analisis 

dengan menggunakan 

SWOT 

Matrik EFAS 

 Opportunity 

(Peluang) 

 Threats (Ancaman) 

 Strenghts (Kekuatan) 

 Weaknesses 

(Kelemahan) 


