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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia  merupakan negara maritim yang banyak memiliki kekayaan 

sumber daya alam baik di lautan atapun di daratan. Dari sekian banyaknya 

kekayaan sumber daya alam tersebut sehingga indonesia terkenal memiliki banyak 

obyek wisata yang dikenal oleh negara lain baik wisata alam seperti pantai, 

pegunungan, sampai wisata buatan seperti kebun binatang dan taman. Banyak 

wisata indonesia yang terkenal dari sabang sampai merauke seperti pantai Kuta, 

Raja Ampat, Gunung bromo, Borobudur, dan masih banyak yang lainnya. 

Tempat-tempat wisata tersebut dikelola oleh pemerintah ataupun pihak swasta.  

Pengelola tempat wisata harus mampu mempertahankan tempat wisatanya 

agar mampu bertahan sampai pada masa mendatang. Ada beberapa aspek yang 

harus diperhatikan oleh pengelola agar terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. 

Pengelolaan wisata harus memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi, dan 

aspek sosial. Seluruh aspek tersebut harus diperhatikan agar suatu wisata dapat 

berkelanjutan. Akan tetapi kebanyakan pihak pengelola hanya memperhatikan 

aspek ekonomi dan aspek sosial sedangkan aspek ekologi sering kali dilupakan.  

Padahal aspek ekologi merupakan aspek yang paling penting terhadap 

pengelolaan wisata. Pengelola lupa bahwa lingkungan merupakan produk yang 

paling utama dari pariwisata. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

kenyamanan bagi wisatawan. Tempat wisata yang bersih dan bebas dari sampah 

akan menjadi nilai plus bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat wisata. 

Selain itu, dengan adanya lingkungan yang baik tidak akan mengurangi keindahan 

suatu obyek wisata. Untuk itu, hal yang mutlak harus diperhatikan dalam aspek 

lingkungan oleh pihak pengelola yaitu daya dukung dan daya tampung kawasan 

tersebut terhadap kegiatan wisata.  
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tertentu suatu kawasan untuk menerima wisatawan. Kemampuan kawasan tersebut 

merupakan kemampuan jumlah maksimal wisatawan dalam memanfaatkan 

kawasan sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas 

lingkungannya dan tetap menjaga kenyamanan wisatawan. Sedangkan daya 

tampung merupakan kemampuan suatu lingkungan dalam menampung ataupun 

menyarap zat energi serta lainnya yang masuk di dalamnya. Daya tampung 

nantinya menjadi  mekanisme yang digunakan untuk implementasi analisis daya 

dukung.  

Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang memilik banyak tempat 

wisata seperti pantai pasir putih, pantai patek, pantai bama air terjun talempong 

dan lainnya. Selain itu, banyak tempat wisata yang saat ini lagi di kembangkan 

misalnya di Kabupaten Situbondo. Salah satu wisata di Kabupaten situbondo yang 

berkembang saat ini yaitu Wana Wisata Pantai Tamporah yang berada di desa 

Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 

Wana wisata Pantai Tamporah merupakan kawasan wisata yang dikelola 

oleh Perum Perhutani. Wana wisata Pantai Tamporah merupakan wisata bahari 

yang memiliki keindahan yang sangat bagus. Pantai yang memiliki laut lepas 

untuk menikmati sunrise ataupun sunset serta sejuknya lingkungan yang ada 

dikawasan pantai tamporah sangat menarik wisatawan untuk mengunjungi obyek 

wisata ini. Lokasi yang berada di jalur pantura membuat Wana wisata pantai 

Tamporah menjadi tempat wisata yang banyak di minati oleh masyarakat 

Situbondo dan sekitarnya. Wana wisata Pantai Tamporah dengan seiringnya 

waktu, bukan tidak mungkin akan semakin banyak wisatawan yang mengunjungi 

wisata ini. Dalam pemanfaatan sumber daya tersebut pihak pengelola harus 

mampu mempertahankan keindahan dan keasrian Wana Wisata Pantai Tamporah. 

Pemanfaatan yang berlebihan akan mempengaruhi terhadap sumberdaya alam 

yang dimiliki. Agar Wana Wisata Pantai Tamporah dapat menjadi wisata yang 

berkelanjutan, maka pengelola Wana Wisata Pantai Tamporah harus 

memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Oleh karena itu, perlu adanya 

penelitian daya dukung dan daya tampung kawasan wisata di Wana Wisata Pantai 

Tamporah. 



3 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana daya tampung kawasan terhadap kegiatan wisatawan di Wana 

Wisata Pantai Tamporah? 

2. Bagaimana daya dukung lingkungan yang ada pada Wana Wisata Pantai 

Tamporah ? 

3. Bagaimana strategi pengelolaan yang tepat untuk diterapkan di Wana wisata 

Pantai Tamporah? 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaiu : 

1. Untuk mengetahui besar daya tampung kawasan terhadap kegiatan wisatawan 

di Wana Wisata Pantai Tamporah. 

2. Untuk menganalisis daya dukung yang ada pada Wana Wisata Pantai 

Tamporah. 

3. Untuk mengetahui strategi pengelolaan yang tepat untuk di terapkan di Wana 

wisata Pantai Tamporah.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Bahan kajian ilmiah bagi peneliti-peneliti lain. 

2. Menjadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan 

perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Wana Wisata Pantai 

Tamporah. 

3. Menjadi masukan bagi pengelola dalam mengembangkan Wana Wisata 

Pantai Tamporah. 

 

 


