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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ekowisata 

Banyak pendapat dari para ahli mengenai pengertian ekowisata. 

Suprayitno (2008) mengatakan bahwa ekowisata merupakan suatu model wisata 

alam yang bertanggungjawab  di daerah yang masih alami atau daerah yang 

dikelola secara alami yang memilik tujuan untuk menikmati keindahan alam 

dengan melibatkan unsur pendidikan serta dukungan terhadap usaha konservasi 

dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat 

(Suprayitno,2008). Lebih lanjut Latupapua (2007) berpendapat bahwa ekowisata 

merupakan istilah dan konsep yang menghubungkan antara pariwisata dengan 

konservasi. Hal ini dikarenakan ekowisata sering dipahami sebagai pariwisata 

yang berwawasan lingkungan dan merupakan jenis wisata yang mengutamakan 

tanggungjawab wisatawan terhadap lingkungan. Wood (2002) mendefinisikan 

bahwa ekowisata merupakan kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis 

utama pada kegiatan wisata  alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian 

kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Kemudian Fennel (1999) 

mendefinisikan ekowisata sebagai wisata berbasis alam yang berkelanjutan 

dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, di kelola dengan sistem 

pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah pada lingkungan 

serta tidak bersifat konsumtif dan berorientasi lokal. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, ekowisata dapat di lihat dari tiga 

perspektif, yakni: 

a) Ekowisata sebagai produk 

Ekowisata sebagai produk artinya ekowisata merupakan semua atraksi yang 

berbasis pada sumber alam. 

b) Ekowisata sebagai pasar 

Ekowisata sebagai pasar artinya ekowisata merupakan perjalanan yang di 

arahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. 



5 

 

c) Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. 

Ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya 

pariwisata secara lingkungan. 

Kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan 

ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan penting dalam ekowisata bukan hanya 

wisatawan akan tetapi juga pelaku wisata lain (tour operator) yang memfasilitasi 

wisatawan untuk menunjukkan tanggungjawab tersebut (Danamik et al.,2006). 

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 

(2009), ekowisata memiliki banyak definisi yang seluruhnya berprinsip pada 

pariwisata yang kegiatannya mengacu pada lima elemen penting, yaitu : 

a) Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang 

berkelanjutan. Pendidikan di berikan melalui pemahaman terkait betapa 

pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman di berikan melalui 

kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang prima. 

b) Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan dan 

kebudayaan pada daerah yang di kungjungi. 

c) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. 

d) Memberikan keuntungan ekonomi terutama pada msyarakat lokal. Oleh 

karena itu, ekowisata bersifat menguntungkan (profit). 

e) Dapat terus bertahan dan berkelanjutan. 

Berdasarkan dari elemen-elemen ekowisata, terdapat beberapa cangkupan 

ekowisata yaitu untuk edukasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, 

dan upaya dalam kegiatan konservasi. Pengembangan ekowisata harus mengacu 

pada prinsip-prinsip ekowisata untuk mencapai keberhasilan ekowisata dalam 

mempertahankan kelestarian dan pemanfaatan (Fandeli, 2000). Lebih lanjut 

Danamik et al.,(2006) menyatakan bahwa terdapat tujuh prinsip-prinsip 

ekowisata. Ketujuh prinsip ekowisata tersebut antara lain : 
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a) Mengurangi dampak negatif beberapa kerusakan atau pencemaran lingkungan 

dan budaya lokal akibat kegiatan wisata. 

b) Membangun kesadaran serta penghargaan atas lingkungan dan budaya 

dengan tujuan wisata, baik pada diri wisatawan, maysrakat lokal, ataupun 

pelaku wisata lainnya. 

c) Menwarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun 

masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kersamasama 

dalam pemeliharaan atau konservasi daerah tujuan objek wisata. 

d) Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi 

melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan. 

e) Memberikan keuntungan finansial serta pemberdayaan masyrakat lokal 

dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal. 

f) Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik daerah 

tujuan wisata. 

g) Menghormati hak asasi manusia dn perjanjian kerja dalam arti memberikan 

kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi 

wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk kepada aturan main yang adil 

dan disepakati berama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata. 

Pembangunan ekowisata harus memperhatikan pelestarian lingkungan. 

Dengan adanya perhatian terhadap kelestarian lingkungan tersebut dapat 

meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh 

pembangunan yang berlebihan sehingga suatu ekowisata akan berkelanjutan dan 

pembangunan tersebut bukan untuk dimanfaatkan dimasa sekarang akan tetapi 

juga dimanfaatkan dan dirasakan oleh masa depan. Boo (1992) mengatakan 

beberapa batasan ekowisata yaitu ekowisata sebagai wisata alam yang mendorong 

usaha pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan, memadukan antara 

pelestarian dengan pembangunan ekonomi, membukan lahan kerja baru bagi 

masyarakat setempat serta memberikan pendidikan lingkungan terhadap 

wisatawan (Boo, 1992). Prinsip dan kriteria ekowisata harus mencangkup  

kepedulian, tanggung jawab serta memiliki komitmen terhadap pelestarian alam 

dan budaya dalam pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangan-
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undangan. Ekowisata juga harus memberikan dampak yang positif terhadap 

masyarakat yaitu sebagai terbukanya lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan 

masyarakat (Direktorat Jendral Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, 1999). 

Terdapat beberapa karakteristik dasar suatu kegiatan ekowisata. Adapun 

karakteristik dasar kegiatan ekowisata menurut Ditjen Perlindungan dan 

Konservasi Alam (2000) ada lima, yaitu Nature based, Ecologically sustainable, 

environmentally educative, bermanfaat bagi masyrakat lokal, dan kepuasan 

pengunjung. Nature based yaitu ekowisata merupakan bagian atau keseluruhan 

dari alam itu sendiri meliputi unsur-unsur sumberdayanya, dimana kekayaan 

keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya merupakan kekuatan utama dan 

memiliki nilai jual paling utama terhadap pengembangan ekowisata. Ecologically 

sustainable yaitu ekowisata harus bersifat berkelanjutan ekologi, artinya semua 

fungsi lingkungan yang meliputi biologi, fisik, dan sosial tetap berjalan dengan 

baik, dimana perubahan-perubahan dari pembangunan tidak mengganggu dan 

merusak fungsi-fungsi ekologis. Environmentally educative yaitu melalui 

kegiatan-kegiatan yang positif terhadap lingkungan diharapkan mampu 

mempengaruhi perilaku masyarakat dan wisatawan untuk peduli terhadap 

konservasi sehingga dapat membantu kelestarian jangka panjang. Bermanfaat bagi 

masyarakat setempat yaitu dengan melibatkannya masyrakat dalam kegiatan 

ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik langsung 

maupun tidak langsung, seperti halnya masyarakat menyewakan peralatan-

peralatan yang dibutuhkan wisatawan, menjual kebutuhan wisatawan, 

bertambahnya wawasan terhadap lingkungan dan sebagainya. Kepuasan 

wisatawan yaitu kepuasan terhadap fenomena-fenomena alam yang didapatkan 

dari kegiatan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap 

konservasi alam dan budaya setempat (Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam, 

2000). 

Nelson (1994 dalam Page dan Ross 2002) mengatakan bahwa Kondisi-

kondisi dan prosedur dalam perencanaan ekowisata yang konsisten yaitu peraturan 

dan prosedur (riset untuk menyediakan suatu pengalaman yang baik dan relevan 
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secara ekologis dan sosial ekonomi), berhubungan dengan efisiensi (pendidikan 

lingkungan), keterlibatan pengelola, nilai budaya, monitoring dan penilaian serta 

keterlibatan stakeholder di dalam ekowisata. Lebih lanjut Page dan Ross (2002) 

mengunsulkan rencana perencanaan untuk pengembangan ekowisata terletak 

pada:  

a) Perencanaan ekowisata menyertakan perlindungan lingkungan dan mengukur 

perencanaan penggunaan lahan. 

b) Perencanaan ekowisata dengan proses perawatan ekologis, keanekaragaman 

biologi, dan memastikan bahwa penggunaan sumberdaya tetap terjaga. 

c) Perencanaan ekologis dan lingkungan cenderung mendekati nilai-nilai di 

dalam masyrakat setempat. 

d) Memiliki ukuran-ukuran untuk mengevaluasi area alami. 

e) Metode perencanaan ekowisata dan linkungan dalam mengevaluasi atribut 

lingkungan untuk konservasi dan perlindungan di dalam suatu kereanka 

perencanaan ekowisata. 

f) Konsep daya dukung tidak dapat di pisahkan dari berbagai macam biaya. 

g) Pendekatan perencanaa ekowisata harus meliputi nilai sosial dan 

mengikutsertakan wisatawan serta masyarakat lokal. 

h) Perencanaan ekowisata merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang 

berdasarkan pada suatu interaktif. 

i) Perencanaan regional memberikan metode yang terbaik untuk menuju 

keberhasilan strategi pengembangan ekowisata dan perlindungan lingkungan. 

j) Penetapan dari suatu kerangka perencanaan ekowisata untuk area alami yang 

di pilih di dasarkan pada konsep pengembangan yang berkelanjutan, di 

dasarkan pada konervasi dan perlindungan lingkungan, dan mengikutsertakan 

wisatawan serta masyrakat setempat. 

Semua kegiatan wisata di dukung oleh semua fraksi masyarakat dan 

produk yang di tawarkan harus tanpa mengurangi kualitas ekologi atau 

sumberdaya alam. Strategi pengembangan struktur kelembagaan untuk bereaksi 

terhadap pengembangan wisata meliputi : 
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a) Pengembangan ekowisata di suatu kawasan dengan melibatkan masyarakat 

setempat dan implementasinya. 

b) Penghargaan dan pemahaman ekowsiata adalah suatu kebutuhan. 

c) Suatu pengelola sumberdaya daerah menentukan area yang pantas untuk area 

ekowisata dan yang tidak (William 1992, dalam Fennel 1999). 

Selanjutnya Page dan Ross (2002) menulis bahwa aspek utama dari 

strategi strategi pengembangan ekowisata yaitu pentingnya mengidentifikasi 

pentingnya sumberdaya yang paling menentukan, mengidentifikasi dan mengisi 

produk, menetapkan pintu gerbang regional, zona tujuan, dan program utama. 

Semua aspek ini di perlukan untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan. Selain 

itu, tantangan untuk suatu daerah yaitu memastikan bahwa permintaan ekowisata 

tidak melebihi sumberdaya yang tersedia dalam pengembangannya. 

2.2 Wisata Alam 

Menurut Direktorat Pemanfaatan Alam dan Jasa Lingkungan (2002) 

Wisata alam merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

yang dilakukan secara sukarela yang hanya bersifat sementara untuk menikmati 

keunikan dan keindahan alam di Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, Taman 

Wisata Alam, Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Suwantoro 

(1997) mengatakan bahwa wisata alam merupakan bentuk kegiatan wisata yang 

memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan tata lingkungan. Kegiatan wisata 

alam yaitu kegiatan rekreasi, pariwisata pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan 

semua kegiatan yg berupa cinta alam yang dilakukan di obyek wisata. Kegiatan 

wisata alam harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan 

kelestarian lingkungan. 

Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang 

memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih 

alami ataupun yang sudah ada usaha budidaya. Wisata alam di gunakan sebagai 

penyeimbang hidup setalah melakukan aktivitas yang sangat sibuk dan akibat 

suasana keramaian kota (Anonim. 2016). Menurut Maulidi (2015) mengatakan 

bahwa suatu wisata alam memiliki tujuan, yaitu : 
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a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c) Melestarikan alam, lingkungan, dan budaya. 

d) Memupuk rasa cinta tanah air. 

e) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. 

f) Mempererat persahabatan antar bangsa. 

2.3 Pembangunan Wisata Berkelanjutan 

Pembangunan wisata berkelanjutan merupakan pembangunan wisata yang 

dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan generasi yang 

selanjutnya. Yang dimaksud yaitu pembangunan wisata harus memperhatikan 

kelestarian lingkungan. Terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan yaitu 

tersedianya sumber daya secara berkelanjutan dalam membangun suatu kawasan 

wisata. Suwena (2010) menerangkan bahwa suatu kegiatan wisata dianggap 

berkelanjutan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Secara ekologi berkelanjutan yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan 

pariwisata tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem setempat. Selain itu, 

konservasi merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan yang harus 

diupayakan untuk melindungi sumber daya alam serta lingkungan dari efek 

negatif kegiatan wisata. 

b. Secara sosial dapat diterima yaitu upaya kemampuan yang dapat diterima 

oleh penduduk setempat tanpa menimbulkan konflik sosial. 

c. Secara kebudayaan yaitu masyarakat lokal atau setempat mampu beradaptasi 

pada budaya wisatawan yang cukup berbeda (kultur wisatawan). 

d. Secara ekonomi dapat menguntungkan, yaitu keuntungan yang didapat dari 

kegiatan wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Kemudian oleh Burns dan Holder (1997) konsep pembangunan 

berkelanjutan diadaptasikan untuk bidang pariwisata sebagai suatu model yang 

mengintegrasikan lingkungan fisik (place), lingkungan budaya (host community), 

dan wisatawan (visitor). Dalam mencapai pembangunan wisata yang 
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berkelanjutan, kemudian Burns dan Holder (1997 dalam Suwena 2010) 

mengkontruksikan ketiga hal tersebut melalui tujuh prinsip, yaitu :  

a. Lingkungan memiliki nilai hakiki yang berfungsi sebagai nilai aset suatu 

wisata. Kepentingan lingkungan bukan hanya untuk kepentingan masa 

sekaranag akan tetapi juga merupakan kepentingan masa mendatang. 

b. Pariwisata harus dikenalkan sebagai kegiatan yang positif yang dapat 

memberikan keuntungan baik bagi lingkungan, masyarakat dan wisatawan. 

c. Pariwisata dan lingkungan memiliki hubungan bahwa kegiatan pariwisata 

tidak boleh merusak sumber daya alam sehingga lingkungan tersebut dapat 

berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi masa mendatang serta 

membawa dampak yang dapat diterima.  

d. Kegiatan pariwisata dan pembangunan harus peduli terhadap skala/ukuran 

alam dan karakter kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan. 

e. Keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat atau 

lingkungan, dan masyarakat harus di bangun. Hal yang dimaksud adalah tidak 

adanya yang dirugikan dari adanya kegiatan pariwisata baik itu terhadap 

wisatawan, lingkungan, serta masyarakat setempat. 

f. Dunia yang cenderung dinamis dan penuh dengan adanya perubahan-

perubahan selalu memberi keuntungan. Adaptasi terhadap perubahan-

perubahan dunia tidak boleh keluar dari prinsip di atas. 

g. Industri pariwisata, pemrintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

pemerhati lingkungan sama sama memiliki tugas untuk peduli terhadap 

prinsip-prinsip diatas serta berkerjasama untuk mencapai prinsip-prinsip 

tersebut. 

2.4 Daya Dukung 

Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, 

lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Dalam 

pembangunan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat diharapkan tidak melupakan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan 



12 

 

sumber daya alam suatu pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung 

lingkungan. 

Secara umum daya lingkungan menurut Deputi Bidang Tata Lingkungan 

Kementrian Lingkungan Hidup dalam buku Pedoman Daya Dukung dan Daya 

Tampung Lingkungan Hidup (2014) menjelaskan bahwa daya dukung lingkungan 

merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung aktivitas manusia, 

makhluk hidup lain serta terjadinya keseimbangan diantara keduanya. Lebih 

lanjut, Maulana ( 2009 dalam Adyanti 2010) menjelaskan bahwa daya dukung 

lingkungan merupakan jumlah individu maksimum yang dapat di tampung pada 

suatu area tanpa mempengaruhi bahkan merusak lingkungan. Dalam konteks 

wisata, terdapat beberapa pengertian daya dukung. World Tourism Organisation 

mengartikan daya dukung wisata sebagai jumlah maksimum orang yang dapat 

mengunjungi tujuan wisata pada saat yang sama tanpa menyebabkan kerusakan 

lingkungan fisik, ekonomi, sosial budaya dan penurunan kualitas kepuasan 

pengunjung. Soemarwoto (2004) menjelaskan bahwa daya dukung dalam konteks 

wisata yaitu merupakan kemampuan suatu daerah untuk menerima wisatawan 

yang dinyatakan dalam jumlah wisatawan per satuan luas per satuan waktu 

(Soemarwoto, 2004). McNeely (1992) mengartikan daya dukung wisata sebagai 

tingkat pengunjung yang mamanfaatkan suatu kawasan wisata dengan perolehan 

tingkat kepuasan yang optimal serta dampat terhadap sumberdaya yang minimal. 

Kemudian Libosada (1998)  mengartikan daya dukung lingkungan wisata yaitu 

jumlah maksimum yang dapat diakomodir pada suatu area dengan tidak 

mempengaruhi atau merusak lingkungan yang ada dan dapat memberikan 

kepuasan terhadap pengunjung. O’Reilly (1986) mempunyai dua pemikiran 

terhadap daya dukung, yang pertama yaitu daya dukung pariwisata adalah 

kemampuan daerah tujuan untuk menyerap dampak negatif dari kegiatan 

pariwisata yang dirasakan oleh masyarakat lokal, sedangkan yang kedua yaitu 

apabila daya dukung telah terlampaui dan wisatawan merasakan ketidaknyamanan 

yang menyebabkan wisatawan tidak tertarik lagi untuk mengunjuung tempat 

tersebut maka wisatawan akan mencari tempat wisata yang lain.  Menurut sunaryo 
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(2013) mengatakan bahwa daya dukung (Carrying capasity) yaitu suatu kondisi 

dimana jumlah kedatangan, lama tinggal dan pola perilaku wisatawan di destinasi 

yang akan memberikan dampak terhadap masyrakat lokal, lingkungan, dan 

ekonomi masyarakat lokal masih terjaga dalam batas aman dan memungkinkan 

untuk keberlanjutan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Lebih lanjut, 

sunaryo mengatakan bahwa kondisi tersebut dapat dihitung dan dianalisis 

berdasarkan beberapa variabel penting sebagai berikut : 

a) Jumlah kedatangan dan kategori wisatawan, 

b) Jangka waktu lama tinggal wisatawan, 

c) Karakter dan pola perilaku wisatawan, 

d) Karakter dan ketahanan lingkungan setempat, baik pada aspek fisik, biotik, 

dan sosial-ekonomi-budaya. 

Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan wisata memerlukan konsep 

daya dukung sebagai pertimbangan. Daya dukung sendiri merupakan konsep 

dasar dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan batas penggunaan 

suatu area yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor alami untuk daya tahan 

lingkungan Hendee et al., (1978). Daya dukung wisata alam merupakan konsep 

dasar yang dikembangkan dalam pemanfaatan jasa sumber daya alam dan 

lingkungan yang lestari. Lebih lanjut Hawkins et al.,(2005) menjelaskan bahwa 

konsep ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisir 

kerusakan sumber daya dan lingkungannya sehingga dapat dicapai pengelolaan 

sumber daya alam yang optimal baik secara kualitatif maupun kuantitif. 

Daya dukung lingkungan dapat menentukan kualitas kepuasan serta 

kenyamanan pengunjung dalam menikmati keindahan alam di area wisata yang 

dikunjungi. Hal ini dikarenakan daya dukung obyek wisata memiliki kaitan yang 

erat dengan jumlah pengunjung yang mengunjungi obyek wisata tersebut. 

Tentunya wisatawan butuh suasana yang tenang untuk dapat menikmati keindahan 

alam sehingga daya dukung yang terlampaui pada suatu obyek wisata dapat 

mengurangi kenyamanan dan kepuasan wisatawan akibat banyaknya wisatawan. 

Peniaian daya dukung yang mempertimbangkan aspek biofisik lingungan suatu 

wisata sangatlah penting untuk mengetahui batas ambang maksimum jumlah 
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pengunjung yang berada pada arel wisata tersebut pada satu waktu bersamaan 

sebagai “rambu-rambu” bagi pengelola daam mengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan. Mengingat Wana Wisata Pantai Tamporah yang semakin 

mengalami kenaikan pengunjung maka juga perlu dilakukan analisis daya dukung 

lingkungan. Peningkatan kunjungan wisatawan akan memberikan dampak 

terhadap lingkungan karena semakin banyaknya tekanan fisik terhadap daya 

dukungnya. Selain itu, menurut Richardson dan Fluker (2004 dalam Pitana dan 

Diarta 2009) mengatakan bahwa dampak terhadap lingkungan juga dipengaruhi 

oleh karena adanya penggunaan alat transportasi, pembangunan fasilitas wisata, 

tekanan terhadap sumber daya alam, perusakan habitat liar serta polusi dan 

pencemaran limbah lainnya. Luchman (2004) mengatakan bahwa daya dukung 

dapat menurun atau rusak salah satunya karena faktor internal yaitu adanya 

aktivitas manusia.  

Hal-hal yang mempengaruhi daya dukung menurut Mc Cool dan Lime ( 

2001)  dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Karakteristik sumberdaya alam seperti geologi dan tanah, topografi, vegetasi, 

hewan, iklim, dan air. 

b. Karakteristik pengelolaan seperti kebijakan dan metode pengelolaan. 

c. Karakteristik pengunjung seperti psikologi, peralatan, perilaku sosial, dan 

pola penggunanaan. 

Daya dukung kawasan wisata dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu tujuan wisata dan faktor biofisik kawasan. Tujuan wisatawan dapat dikaitkan 

dengan psikologi tertentu wisatawan. Faktor psikologi disini yaitu merupakan 

psikologis yang dapat membuat wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Sedangkan faktor biofisik yang 

berpengaruh terhadap daya dukung bukan hanya faktor alamiah seperti kondisi 

lingkungan di area tersebut tetapi juga faktor buatan manusia seperti adanya 

perkampungan di dekat daerah wisata tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila 

limbah wisatawan dari kegiatan wisata dapat mempengaruhi daya dukung 

lingkungan pariwisata (Kurniawaan, 2004). Kemudian UNEP (2003) 

menyebutkan bahwa faktor utama dalam memperkirakan daya dukung terdiri dari 



15 

 

faktor lingkungan, sosial, dan pengelolaan. Adapun faktor lingkungan untuk 

menentukan daya dukung meliputi : 

a. Ukuran kawasan dan ruang yang dimanfaatkan. 

b. Lingkungan yang rapuh, tidak semua kawasan memiliki lingkungan yang 

kuat untuk menerima aktivitas manusia.  

c. Daya dukung dipengaruhi oleh jumlah, keanekaragaman dan distribusi satwa 

liar dan beberapa spesies tertarik pada kawasan yang memiliki iklim dan 

basah sehingga spesies akan terkonsentrasi. 

d. Topografi dan tutupan vegetasi. 

e. Tingkah laku spesies satwa tertentu yang merasa terganggu terhadap aktivitas 

wisatawan. 

Daya dukung pada dasarnya tidaklah selalu konstan. Artinya, daya dukung 

dapat ditingkatkan dengan penambahan atraksi dan fasilitas pendukung pada zona 

yang telah ditetapkan. WTO (1992) menjelaskan standard daya dukung kegiatan 

wisata berdasarkan jumlah pengunjung yang disajikan pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.1. Daya Dukung Objek Wisata Terhadap Pengunjung Per Hektar 

No Kegiatan Wisata Jumlah Pengunjung (Per Hektar) 

1 Hutan Wisata 15 

2 Taman Wisata Alam Pinggiran 15-70 

3 Piknik Kerapatan Tinggi 300-600 

4 Piknik Kerapatan Rendah 60-200 

5 Golf 10-15 

6 Memancing 5-30 

7 Ski Air 5-15 

8 Jalan-jalan (Hiking) 40 

Sumber : World Tourism Organizator/ WTO (1992). 

Pada dasarnya, daya dukung pariwisata digunakan agar wisatawan 

mencapai kepuasannya. Kepuasan pengunjung dapat diperoleh dengan cara 

menetapkan daya dukung fisik (physical carrying capacity) dan daya dukung 

psikologis (psychological carrying capacity). Kedua daya dukung tersebut 

memiliki hubungan yang erat. Daya dukung fisik akan memperoleh angka berapa 

luasan areal yang dibutuhkan bagi wisatawan untuk secara luas serta dapat 
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memuaskan wisatawan dalam berkunjung. Douglas (1975) menjelaskan, beberapa 

aktivitas wisata yang menimbulkan usikan atau cengkaman terhadap lingkungan 

dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 2.2. Kebutuhan Areal Untuk Wisata 

No Aktivitas Kebutuhan Area Berwisata Tumover Factory 

(TF) 

1 Berenang 33,6 m
2 

1,5 

2 Berperahu 60,4 m
2 

2,0 

3 Piknik 80,7-302,8 m
2 

1,5 

4 Berkemah 100,8-400,4 m
2 

1,0 

Sumber : Douglas (1975) 

Douglas (1975) memperhitungkan kebutuhan area untuk aktivitas 

wisatawan melalui faktor pemulihan atau keterbalikan atau Tumover Factory 

(FT). Setiap kegiatan wisata yang berbeda maka luasannya berbeda karena 

Tumover Fictory (FT) nya berbeda. Dalam penentuan daya dukung terdapat 

beberapa terdapat beberapa faktor koreksi yang dijadikan sebagai pembatas 

jumlah pengunjung. Fuentes (1992) membagi faktor koreksi tersebut menjadi tiga, 

yaitu : 

a. Faktor psikologi. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan dan kesesakan areal 

pemanfaatan. 

b. Faktor fisik lingkungan yang meliputi curah hujan, kecepatan angin, banjir, 

topografi, dan lain sebagainya. 

c. Faktor manajemen yaitu rasio antara pengunjung dan petugas areal 

pemanfaatan juga mempengaruhi jumlah tingkat kunjungan. 

Inti dari konsep daya dukung merupakan gagasan untuk mejaga integritas 

sumberdaya dan pemilhan kegiatan wisata yang tetap berkualitas (Clivas et al., 

2004). Konsep daya dukung dan elemen-elemen yang memperngaruhi dapat 

digambarkan seperti berikut ini : 
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Gambar 2.1. Konsep daya dukung dan elemen-elemen yang mempengaruhi 

 (Dirawan, 2004) 
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2.5 Daya Tampung 

Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan 

Lingkungan Hidup mengatakan Daya tampung merupakan kemampuan suatu 

lingkungan dalam menampung ataupun menyerap suatu energi serta lainnya yang 

masuk di dalamnya. Di dalam konsep ekowisata, daya tampung mengacu pada 

daya dukung fisik kawasan yaitu untuk menerima wisatawan dalam jumlah 

maksimum terhadap sumberdaya alam yang berlangsung secara 

berkesinambungan tanpa merusak suatu lingkungan.  

Daya tampung yang di maksud pada penelitian ini merupakan daya 

dukung fisik yaitu kemampuan suatu kawasan secara fisik untuk menerima jumlah 

maksimum wisatawan dengan intensitas yang maksimum terhdapa sumberdaya 

alam yang berkesinambungan tanpa merusak lingkungan. Wardhani (2007) 

mengungkapkan bahwa pemanfaatan suatu sumberdaya alam sebagai kegiatan 

ekowisata yang sesuai dengan daya tampunnya akan sangat berpengaruh bagi 

keberlanjutan ekowisata tersebut. Menurut pengembangan ekowisata harus 

memperhatikan daya tampung wisatawan apalagi jika kegiatan wisata tersebut di 

lakukan di daerah pesisir. Daerah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan 

terhadap kegiatan manusia, baik itu di laut ataupun di daratan. Faktor yang di 

gunakan tentang daya tampung kawasan wisata pantai yaitu luasan pantai yang di 

gunakan untuk kegiatan wisata. 

 

 

 


