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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 06 Juni 2018 – 06 Juli 2018 di Wana 

Wisata Pantai Tamporah RPH Taman Barat BKPH Taman KPH Probolinggo. 

Kawasan Wana Wisata Pantai Tamporah terletak di Desa Kalianget Kecamatan 

Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu tertera pada tabel 3 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1. Alat yang digunakan saat penelitian 

Alat  Kegunaan  

GPS  Untuk mengukur panjang akses dari pintu 

masuk dan tutupan lahan 

Alat tulis Untuk mencatat hal-hal yang penting 

Kamera Untuk dokumentasi kegiatan 

Adapun bahan yang di gunakan pada penelitian ini yaitu keadaan fisik di 

Wana Wisata Pantai tamporah, Prasarana yang berupa jalan, dan lingkungan. 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer diproleh dengan cara sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Bertujuan untuk memperoleh data secara langsung baik dari wisatawan, 

penduduk lokal, dan pengelola. Model wawancara yang digunakan yaitu 

wawancara terstruktur dengan menacu pada daftar pertanyaan yang telah 

disusun dan dianggap sesuai dengan aspek daya dukung dan daya tampung 

kawasan wana wisata Pantai Tamporah Kabupaten Situbondo.Penentuan 

responden dilakukan dengan metode purposive sampling yang terdiri dari 

penduduk lokal sekitar kawasan dan pengelola wisata. Tika (2005) 
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mengatakan bahwa sampel terkecil dan dapat mewakii distribusi normal 

adalah 30 dari responden yang terdiri dari masyarakat setempat, 

pemerintah, nelayan, dan lain-lain. Jumlah responden masyarakat pada 

penelitian ini adalah 40 responden yang terdiri dari masyarakat dusun 

Tamporah. 

Penentuan responden terhadap wisatawan dilakukan dengan metode 

accidental sampling yaitu wisatawan yang bertemu dengan peneliti bisa 

langsung dijadikan sebagai sample.  

b. Observasi lapang 

Observasi lapang bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan yang 

terdapat pada lokasi penelitian yang berupa prasarana seperti akses dari 

pintu masuk.  

Data sekunder yang di butuhkan yaitu jumlah pengunjung, luas kawasan 

dan curah hujan tahuan. Lebih lanjut mengenai pengambilan data 

dijelaskan pada tabel 4 yaitu : 

Tabel 3.2. Teknik pengambilan data 

Data yang di butuhkan Sumber data Teknik pengumpulan data 

Sumberdaya fisik Pengamatan lapang Observasi lapang 

Daya dukung sosial-

budaya, daya dukung 

ekonomi, analisis SWOT 

Penduduk sekitar 

kawasan dan 

pengunjug 

Wawancara  

Curah hujan tahunan, 

jumlah pengunjung 

Pengelola dan 

BMKG Situbondo 

Wawancara 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan yaitu analisi deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, keadan, dan variabel yang terjadi 

pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya 

terjadi. Metode analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk 
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mengetahui daya dukung kawasan wana wisata Pantai Tamporah pada aspek 

sosil-budaya dan ekonomi. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu pengolahan data 

dengan kaidah-kaidah matematik terhadap data angka. Adapun metode analisis 

kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui besaran daya tampung 

kawasan wana wisata Pantai Tamporah.  

1. Analisis daya dukung Wana Wisata Pantai Tamporah 

a. Daya dukung sosial-budaya 

Daya dukung sosial-budaya menggunakan pendekatan persepsi dengan 

parameter utama adalah tingkat kepuasan pengunjung dan persepsi 

penerimaan penduduk lokal terhadap keberadaan wisata pantai Tamporah 

serta terhadap kedatangan pengujung. 

b. Daya dukung ekonomi 

Analisis data daya dukung ekonomi menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Pada analisis ini dilakukan dengan cara menggambarkan 

perekonomian penduduk lokal yang dikaitkan dengan keberadaan 

aktivitas wisatawan. 

2. Analisis daya tampung  

Analisis daya tampung (Physical Carrying Capasity) menggunakan 

perhitungan dengan rumus yang di kembangkan oleh Cifeuntes (1992). Terdapat 

tiga perhitungan untuk menghitung daya tampung wana wisata Pantai Tamporah 

yang meliputi : 

a. PCC ( Physical Carrying Capacity ) yaitu jumlah maksimum jumlah 

pengunjung yang dapat secara fisik memenuhi satu ruangan yang telah 

ditentukan dalam waktu tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk 

PCC yaitu : 
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Dimana :  

   A = Luas areal yang di gunakan 

   B = Luas areal yang di butuhkan 

   RF = Faktor Rotasi 

Kriteria dan asumsi dasar yang harus di pertimbangkan untuk menetapkan 

PCC yaitu sebagai berikut : 

 Bahwa luas yang tersedia ( A ) di tentukan oleh keadaan tertentu di areal 

 Bahwa luas area yang dibutuhkan (B) di tentukan berdasarkan kriteria luas 

area kegiatan berdasarkan Yulianda (2007) yaitu untuk wisata pantai 

membutuhkan luas unit area 50 m per orang. 

 Waktu yang di butuhkan wisatawan untuk wisata pantai yaitu selama 3 

jam (Yulianda, 2007). 

 

b. RCC ( Real carrying capasity ) yaitu jumlah maksimum pengunjung 

yang di perbolehkan mengunjungi wisata tersebut berdasarkan faktor 

koreksi biofisik setempat. Adapun rumus dari RCC yaitu :  
 

         
       

   
 

       
   

 
       

   
 

Asumsi yang digunakan untuk mengukur RCC yaitu : 

a. Faktor Koreksi (Cf) diperoleh dari hasil pertimbangan variabel 

biofisik lingkungan. 

b. Faktor Koreksi (Cf) berkaitan erat dengan kondisi fisik dan 

karakteristik tiap tempat dan kegiatan. 

c. Faktor Koreksi (Cf)  di formulasikan dengan rumus : 

 

   
  

  
      

Dimana :  

Cf = Faktor Koreksi 

M1 = Pembatas ukuran variabel 

Mt = Jumlah ukuran variabel 
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 Untuk RCC dihitung dengan memperhatikan faktor koreksi yang berasal 

dari ciri-ciri pada lokasi penelitian. Adapun faktor-faktor koreksi yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu : 

 Curah Hujan Tahunan 

Curah Hujan merupakan faktor koreksi yang berpengaruh terhadap 

pengunjung. Pada bulan-bulan dengan intensitas hujan yang tinggi 

akan mempengaruhi kedatangan jumlah pengunjung. 

 Kualitas Jalan 

Kulitas jalan juga berpengaruh terhadap ketertarikan pengunjung 

untuk mengunjungi suatu objek wisata. Kualitas jalan yang buruk 

dapat mengurangi ketertarikan pengunjung. 

 Satwa ( Monyet ) 

Monyet banyak di temukan di kawasan Wana Wisata Pantai 

Tamporah. Monyet dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk 

mengunjungi obyek wisata ini. 

 Naungan/Tutupan lahan 

Naungan atau tutupan lahan berpengaruh terhadap kenyamanan 

wisatawan. Dengan adanya naungan, wisatawan akan betah untuk 

berlama-lama menikmati keindahan pantai. Untuk mencari faktor 

koreksi naungan menggunakan rumus Indeks Tutupan Lahan yaitu: 

         (            )) 
  

    
) 

Keterangan :   

ITH = Indeks Tutupan Hutan 

 TH  = merupakan persentase tutupan hutan suatu kawasan. 

   

c. ECC ( Effective carrying capasity ) merupakan jumlah maksimum 

pengunjung yang dapat di tampung oleh suatu tempat dengan adanya 

ketersediaan pengelolaan kapasitas ( management capasity ). Apaun 

rumus ECC yaitu sebagai berikut : 
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Dimana :  

ECC = Daya dukung efektif 

RCC = Daya dukung riil 

MC = Kapasitas manajemen yang berdasarkan jumlah staff dan 

anggaran. 

Asumsi yang digunakan untuk menentukan ECC yaitu sebagai berikut : 

 MC didefinisikan sebagai penjumlahan kondisi yang di butuhkan dalam 

pengelolaan sumberdaya alam apabila fungsi dan tujuan pengelolaannya 

dijalankan. 

 Apabila kapasitas untuk mengelola sumberdaya alam meningkat, maka 

ECC akan meningkat, akan tetapi tidak pernah lebih besar dari RCC 

walaupun dalam kondisi yang mendukung. 

 MC berbentuk dalam persentase yang didapatkan dari rumus : 

   
                  

                         
      

 Kapasitas infrastruktur di dapatkan dari rumus : 

    
         

            
                                  

Dari uraian rumus di atas yaitu PCC, RCC, ECC dapat dinyatakan bahwa 

setiap tingkat urutan merupakan tingkat kapasitas yang dikurangi dari tingkat 

sebelumnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa PCC selalu lebih besar jumlahnya 

dari RCC dan RCC lebih besar atau sama jumlahnya dengan ECC. Apabila 

dinotasikan maka seperti berikut ini : 

                    

Persamaan diatas dijadikan acuan untuk mengetahui apakah daya tampung 

suatu kawasan telah terlampaui atau tidak. Jika jumlah ECC lebih besar daripada 

RCC dan RCC lebih besar dari PCC maka jumlah pengunjung yang telah 

memasuki kawasan tersebut telah melebihi kapasitas daya dukung fisik atau daya 
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tampung kawasannya. Manning ( 2002 ) menjelaskan bahwa apabila variabel 

tidak sesuai dengan indikator yang telah di buat, berati daya dukung telah 

terlampaui. Apabila daya dukung telah terlampaui maka diperlukan langkah-

langkah kegiatan pengelolaan pada kawasan tersebut.  

3. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang digunakan untuk 

mendapatkan formulasi strategi dalam pengembangan Wana Wisata Pantai 

Tamporah. Pendekatan strategi dalam pengembangan wisata menggunakan 

pendekatan SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunity, Threats) berdasarkan 

faktor internal dan faktor eksternal yang mempegaruhi. Penyusunan faktor 

internal dan faktor eksternal di buat dalam matriks SWOT. 

 

Gambar 3.1. Matriks SWOT 

Sumber : Rangkuti (2006) 

 

 


