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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan secara teoritis mengenai kajian atau tinjauan 

umum yang berkaitan dengan teori yang melatarbelakangi dan model atau teknik 

analisis yang digunakan dalam metoda studi. 

 

2.1 Pariwisata Bahari 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

wisata bahari adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, 

termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa lainnya yang dikelola secara 

komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Kawasan pesisir 

merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kriteria tertentu, 

seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi sehingga penting keberadaannya 

untuk dipertahankan. wisata bahari merupakan pariwisata yang langsung berkaitan 

dengan kelautan, baik kegiatan yang ada di permukaan laut maupun kegiatan yang 

berada dalam atau bawah permukaan laut. 

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan 

antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut, 

pembangunan secara fisik banyak dikembangkan di wilayah pesisir yang tentunya 

memberikan dampak atau tekanan terhadap ekosistem pesisir. Menurut Nyoman S. 

Pendit (1999) wisata bahari dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, danau, 

bengawan, teluk atau laut, seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, 

balapan mendayung, kompetisi selancar, pemotretan bawah laut dan lainnya.  

Wisata bahari menurut Ardika (2000) adalah wisata dan lingkungan yang 

berdasarkan daya tarik wisata kawasan yang didominasi perairan dan kelautan. 

Sedangkan wisata bahari menurut Keraf (2000) dalam Yulius (2010) adalah 

kegiatan untuk menikmati keindahan dan keunikan daya tarik wisata alam di 

wilayah pesisir dan laut dekat pantai serta kegiatan rekreasi lain yang menunjang. 

Sama halnya dengan pengertian menurut Sarwono (2000) dalam Ketjulan (2010) 
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bahwa wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang menggunakan potensi alam 

bahari sebagai tema utama dari pengembangan wisata maupun sebagai wadah  

wisata yang dilakukan diatas permukaan di wilayah laut dan tidak dapat dipisahkan 

dari keberadaan ekosistem jenis biota lautnya. Pelaksanaan wisata bahari yang 

berhasil apabila memenuhi berbagai komponen yakni terkaitnya dengan kelestarian 

lingkungan alami, kesejahteraan penduduk yang mendiami wilayah tersebut, 

kepuasan pengunjung yang menikmatinya dan keterpaduan komunitas dengan area 

pengembangannya. (Nurisyah, 2001). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini bahwa wisata bahari adalah segala aktivitas wisata yang menjadikan sumber 

daya alam laut beserta segala potensinya sebagai suatu daya tarik yang unik untuk 

dinikmati. 

 

2.2 Konsep Ekowisata Bahari 

Ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke 

wilayah-wilayah yang masih alami dengan tujuan konservasi atau melestarikan 

lingkungan dan memberi penghidupan pada penduduk lokal serta melibatkan unsur 

pendidikan. Menurut The International Ecotiurism Society dalam Nursanti dkk 

tahun 2018, pengelolaan ekowisata bahari yang berkelanjutan harus 

mempertimbangkan aspek ekologi yang menjadi objek bagi suatu kegiatan, dengan 

melibatkan unsur sosial sebagai pelaku wisata dalam pengelolaan, sehingga dapat 

memberikan manfaat secara ekonomi. Lindberg & Hawkins (1995) dalam Yulius 

tahun 2018 menyatakan bahwa ekowisata merupakan hal tentang menciptakan dan 

memuaskan suatu keinginan akan alam, tentang mengeksploitasi potensi wisata 

untuk konservasi dan pembangunan tentang mencegah dampak negatifnya terhadap 

ekologi, kebudayaan dan keindahan. Salah satu wilayah yang memiliki keindahan 

dan keunikan tersendiri banyak ditemukan di pulau-pulau kecil. Daya tarik dari 

pulau kecil umumnya karena ada keunikan dan keindahan yang tersebar di wilayah 

pesisir dan laut, sehingga kegiatan yang tepat dikembangkan adalah ekowisata 

bahari.  
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Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (2009), 

istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah 

terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah, dan 

budaya di suatu daerah di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat 

lokal dan mendukung pelestarian alam. Para pelaku dan pakar di bidang ekowisata 

sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata, sebaiknya meminimalkan 

dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu 

meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi. 

Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah:  

a) Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung 

lingkungan dan sosial-budaya masyarakat 

b) Pola wisata ramah lingkungan 

c) Pola wisata ramah budaya dan adat setempat 

d) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal   

e) Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar  

Menurut Yulianda (2007) bahwa ekowisata bahari sebagai suatu konsep 

pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam pesisir dengan sistem pelayanan jasa 

lingkungan yang mengutamakan sumberdaya alam pesisir sebagai objek pelayanan. 

Ekowisata bahari merupakan pengembangan dari kegiatan wisata bahari yang 

menjual daya tarik alami yang ada di suatu wilayah pesisir dan lautan baik secara 

langsung atau tidak langsung. Adapun kegiatan wisata bahari yang dapat dinikmati 

secara langsung, kegiatan diving, snorkeling, berenang, berperahu, dan lain 

sebagainya. Sementara kegiatan wisata bahari yang dinikmati secara tidak 

langsung, seperti olahraga pantai dan piknik dengan menikmati pemandangan 

pesisir dan lautan (Nurisyah 1998).  

Pengelolaan ekowisata yang memenuhi kaidah konservasi memerlukan 

penjelasan rinci tentang sistem produksi ekowisata secara keseluruhan. Suatu objek 

tujuan wisata memiliki karakteristik sistem produksi yang berbeda dengan tujuan 

wisata lainnya. Pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan menurut Hadiyati dalam  

Solarbesain dan salvinus (2009), memiliki kesamaan dengan konsep pembangunan 

yang berkelanjutan sehingga harus memenuhi secara ekologis yaitu pembangunan  
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pariwisata yang tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. 

Konservasi pada daerah wisata harus diupayakan secara maksimal untuk 

melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata. 

Penataan kawasan ekowisata bahari harus memperhatikan prinsip konservasi 

dengan tujuan untuk mempertahankan keseimbangan alam. Salah satu upaya untuk 

melindungi sumber daya alam dan mempermudah pengelolaan adalah dengan 

sistem zonasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

mendukung suatu kawasan sebagai ekowisata bahari yang dilihat dari aspek segi 

ekologis dapat dilakukan dengan pendekatan analisis kesesuaian dan daya dukung 

kawasan yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan dengan penentuan zonasi yang 

tepat. 

 

2.3 Kesesuaian Ekowisata Bahari 

Kesesuaian pemanfaatan ekowisata bahari berbeda untuk setiap kategori 

wisata. Kegiatan wisata dapat dikembangkan dengan konsep ekowisata bahari yang 

dikelompokkan atas wisata bahari dan wisata pantai. Wisata bahari merupakan 

kegiatan wisata yang mengutamakan potensi sumber daya laut dan dinamika air 

laut. Sedangkan wisata pantai merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan 

potensi sumber daya pantai dan budaya masyarakat pantai (Hutabarat et al. 2009). 

Kesesuaian wisata didasarkan pada potensi sumber daya yang ada dan parameter 

kesesuaian untuk setiap kegiatan wisata. Kesesuaian ekowisata bahari diartikan 

sebagai ketepatan atau kecocokan penggunaan semberdaya kelautan terhadap suatu 

kegiatan. Setiap kegiatan wisata bahari mempunyai persyaratan sumberdaya dan 

lingkungan yang sesuai dengan objek wisata yang akan dikembangkan. 

Potensi utama untuk menunjang kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan 

laut adalah kawasan terumbu karang, pantai berpasir putih atau bersih, dan lokasi 

perairan pantai yang baik untuk berselancar. Keragaman spesies pada terumbu 

karang dan ikan hias merupakan objek utama yang menciptakan keindahan 

panorama alam bawah laut yang luar biasa bagi penyelam dan para wisatawan yang 

melakukan snorkeling (Dahuri, 2003). Secara umum, jenis dan nilai setiap 
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parameter kesesuaian untuk kegiatan wisata bahari kategori selam dan snorkeling 

hampir sama. Parameter yang dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesesuaian 

pemanfaatan kedua kategori wisata bahari tersebut. Objek wisata bahari lain yang 

cukup berpotensi untuk dikembangkan adalah wilayah pantai yang menawarkan 

jasa dalam bentuk panorama pantai yang indah, tempat permandian yang bersih, 

serta tempat melakukan kegiatan berselancar air (Dahuri 2003).  

Berdasarkan Yulius (2018) penetapan kriteria zonasi ekowisata bahari 

dilakukan berdasarkan aktivitas wisata yang akan dikembangkan. Aktivitas wisata 

yang dapat dikembangkan di suatu daerah pesisir disesuaikan dengan sumber daya 

yang ada di daerah tersebut. Pengembangan ekowisata bahari mempunyai 

parameter kesesuaian yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan berbeda-beda 

berdasarkan jenis aktivitas wisata. Sementara itu, Yulianda (2007) menjabarkan 

kesesuaian ekowisata bahari merupakan kriteria sumber daya dan lingkungan yang 

disyaratkan atau dibutuhkan bagi pengembangan ekowisata.  

Analisis kesesuaian ekowisata digunakan untuk mendapatkan data penentu 

beberapa syarat yang ditentukan dalam kegiatan wisata yang sesuai dengan objek 

wisata yang akan dikembangkan dengan melihat aspek ekologis lingkungan. Suatu 

kegiatan pemanfaatan yang akan dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan 

potensi sumberdaya dan peruntukkannya. Setiap kegiatan wisata mempunyai 

persyaratan sumberdaya dan lingkungan yang sesuai dengan objek wisata yang 

akan dikembangkan.  

 

2.4 Daya Dukung Ekowisata Bahari 

Konsep daya dukung ekowisata mempertimbangkan dua hal yakni (1) 

Kemampuan alam untuk mentolerir gangguan atau tekanan dari manusia, dan (2) 

Keaslian sumberdaya alam. Kedua hal tersebut ditentukan oleh besarnya gangguan 

yang kemungkinan akan muncul dari kegiatan wisata. Suasana alami lingkungan 

juga menjadi persyaratan dalam menentukan kemampuan tolerir gangguan dan 

jumlah pengunjung dalam unit area tertentu. Tingkat kemampuan alam untuk 

mentolerir dan menciptakan lingkungan yang alami dihitung dengan pendekatan 

potensi ekologis pengunjung. Potensi ekologis pengunjung adalah kemampuan 
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alam untuk menampung pengunjung berdasarkan jenis kegiatan wisata pada area 

tertentu. Luas suatu area yang dapat digunakan pengunjung dalam melakukan 

aktifitas wisatanya, dipertimbangkan dalam menghitung kemampuan alam 

mentolerir pengunjung sehingga keaslian alam tetap terjaga dan berkelanjutan 

(Hutabarat et al. 2009) 

Daya dukung merupakan konsep ekologi yang merupakan hubungan antara 

populasi dan lingkungan alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 7 

menyebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, 

dan keseimbangan antar keduanya. Artinya tingkat maksimum pemanfaatan untuk 

kegiatan pariwisata dalam hal menampung jumlah pengunjung atau wisatawan dan 

untuk kegiatan aktivitas di kawasan pariwisata yang bisa diakomodasi oleh suatu 

area atau suatu ekosistem sebelum terjadinya penurunan pemanfaatan sumber daya 

alam. 

Hakim (2004) menyatakan bahwa daya dukung lingkungan dapat menurun 

atau rusak karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Kerusakan karena 

faktor-faktor internal sering timbul dan berasal dari alam sendiri, seperti letusan 

gunung berapi, gempa bumi, kebakaran alamiah, tanah longsor serta gempa laut 

yang menyebabkan gelombang laut naik (tsunami) dan badai. Kerusakan karena 

faktor eksternal dapat terjadi karena manusia, seperti polusi air, tanah dan udara, 

perusakan dan penggundulan hutan, eksploitasi sumberdaya secara berlebihan, 

konversi lahan, dan sebagainya.  

Jika dikaitkan dengan faktor eksternal maka dasar dari daya dukung adalah 

perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan atau supply dan demand. Hal ini 

menjadi penting karena supply umumnya terbatas, sedangkan demand tidak 

terbatas, dimana supply atau ketersediaan adalah potensi sumber daya alam 

kawasan pariwisata yang dijadikan sebagai objek unggulan wisata dan demand 

yang tidak terbatas adalah jumah pengunjung atau wisatawan yang terus mengalami 

peningkatan atau kebutuhan akan kegiatan pariwisata terus meningkat. Analisis 

daya dukung dihitung agar diketahui jumlah maksimum pengunjung yang secara 
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fisik dapat ditampung di kawasan yang tersedia pada waktu tertentu tanpa 

menimbulkan gangguan pada alam dan manusia 

Maka, daya dukung ekowisata bahari merupakan konsep yang 

mengutamakan lingkungan harus memiliki kapasitas maksimum untuk mendukung 

pertumbuhan suatu kawasan atau perkembangan potensi pemanfaatan sumber daya 

alam. Konsep ini dikembangkan untuk mencegah kerusakan atau degradasi sumber 

daya alam dan lingkungan, sehingga konsep daya dukung dapat dihitung sebagai 

tingkat maksimum penggunaan atau kegiatan suatu kawasan, baik berupa jumlah 

pengunjung atau wisatawan maupun kegiatan - kegiatan yang ada kawasan tersebut, 

agar batasan daya dukung atas jumlah wisatawan atau pengunjung yang merupakan 

jumlah individu yang dapat didukung oleh satuan luas sumber daya dan lingkungan. 

 

2.5 Arahan Zonasi Ekowisata Bahari 

Zonasi kawasan ekowisata bahari dilakukan untuk mempertahankan 

kelestarian sumberdaya dan mempermudah pengelolaan pemafaatan kegiatan pada 

masing-masing zonasi. Keruangan merupakan pembagian kawasan berdasarkan 

potensi dan karakteristik sumber daya alam untuk kepentingan perlindungan dan 

pelestarian serta pemanfaatan guna memenuhi kebutuhan manusia secara 

berkelanjutan. Hal ini untuk melindungi sumberdaya maupun memberikan 

keragaman pengalaman bagi pengunjung, dan memudahkan sistem pengelolaan 

ekowisata 

Zonasi ekowisata bahari menurut Yulianda (2007) dibagi menjadi empat 

zona, yaitu zona inti, zona khusus, zona penyangga, dan zona pemanfaatan dengan 

masing-masing tujuan sebagai berikut. Zona inti sebesar 10-20% tujuannya 

melindungi satwa dan ekosistem yang sangat rentan, daerah tersebut juga dilarang 

untuk masuk ke dalam zona tersebut. Zona Khusus 10-20% tujuaanya 

pemanfaatanya terbatas dengan jumlah pengunjung terbatas dengan izin dan 

memiliki aturan khusus agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem. 

Kegitan pada zona khusus seperti penelitian, pecinta alam, kegitan restorasi dan 

reboisasi dan petualangan. Zona peyangga 40-60% sebagai kawasan penyangga 

yang dibuat untuk perlindungan terhadap zona-zona inti dan khusus, dapat 
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dimanfaatkan terbatas untuk ekowisata dengan batasan minimal gangguan terhadap 

zona inti dan khusus. Zona pemanfaatan 10-20% tujuannya sebagai pengembangan 

kepariwisataan alam termasuk pengembangan fasilitas-fasilitas wisata alam dengan 

syarat tetap menjaga kestabilan bentang alam dan ekosistem resisten terhadap 

berbagai kegiatan manusia yang berlangsung di dalamnya. 

 

2.6 Kebijakan Terkait Pariwisata Pulau Pahawang 

  Keterkaitan kebijakan dan peraturan dengan strategi dalam perencanaan tata 

ruang merupakan hal penting dalam mewujudkan rencana tata ruang yang 

berkelanjutan dan operasional. Keterkaitan ini memiliki tujuan untuk 

meminimalisir kesenjangan di suatu wilayah serta mengakomodasi paradigma baru 

dalam perencanaan. Sama halnya dengan pengembangan pariwisata di Pulau 

Pahawang, terdapat kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan 

pariwisata di Pulau Pahawang. 

  Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinisi Lampung 

Tahun 2009 – 2029 Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 74 ayat 5 

menyatakan bahwa, pengembangan wisata bahari atau pariwisata bahari 

dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat 

Sumatera dan berdasarkan Paragraf 5 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sempadan 

Pantai Pasal 118 ayat b menyatakan bahwa, dalam kawasan sempadan pantai yang 

termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan 

tradisional. Dari pernyataan di atas, Pulau Pahawang terletak di Kabupaten 

Pesawaran dan berada pada jalur sepanjang pesisir Lampung dan rencana  

pengembangan pariwisata di Pulau Pahawang mengusung tema ekowisata bahari. 

Maka, pembangunan pariwisata bahari di Pulau Pahawang sesuai dengan arahan 

kebijakan RTRW Lampung dalam pengembangannya. Selanjutnya masuk ke dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 – 2031.  

  Berdasarkan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 – 2031 Paragraf 7 

Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa, Pulau 

Pahawang termasuk dalam kawasan peruntukan pariwisata alam dan berdasarkan 
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Pasal 78 ayat e menyatakan bahwa, penyusunan rencana pengembangan pariwisata 

daerah (RIPPDA). Dalam hal ini Pulau Pahawang memang termasuk dalam 

kawasan pariwisata alam dan pengembangan pariwisata di Pulau Pahawang sudah 

diatur lebih lanjut dalam RIPPDA, sehingga keterkaitan masing-masing kebijakan 

yang sudah sesuai dalam mewujudkan pembangunan pariwisata di Pulau 

Pahawang. 

  Berdasarkan Rencana Induk Pengambangan Pariwisata daerah (RIPPDA) 

Kabupaten Pesawaran 2017-2031 ditetapkan pengembangan Kawasan Ekowisata 

Bahari Pulau Pahawang ditujukan pada pengembangan kegiatan ekowisata alam 

yang mengarah ke pelestarian alam pantai, tema utama pengembangan produk 

wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pahawang adalah 

ekowisata bahari pantai dan snorkeling. Kemudian terdapat juga kebijakan lain 

yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti, Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 

2018–2038. 

  Berdasarkan RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018–2038 Paragraf 1 

Kawasan Konervasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) menyatakan bahwa, 

Kawasan Konervasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki zona inti, zona 

pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Selain 

ketiga zona tersebut area yang memiliki potensi untuk kegiatan konservasi dapat 

dialokasikan sebagai KKP3K. Kabupaten Pesawaran yaitu Pulau Pahawang dengan 

kode (KKP3K-TP-12).  

Berdasarkan keseluruhan kebijakan-kebijakan diatas pengembangan 

pariwisata di Pulau Pahawang memiliki keterkaitan dari kebijakan provinsi maupun 

sampai kebijakan daerah, sehingga pengembangan pariwisata dengan tema utama 

pengembangan produk wisata adalah ekowisata bahari pantai dan snorkeling yang 

sudah sesuai arahan dari pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dan penelitian ini 

dapat dijadakan sebagai bahan dasar kajian dalam mewujudkan pengembangan 

produk wisata tersebut.  
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2.7 Sintesis Variabel 

Seperti yang sudah dibahas dalam latar belakang penelitian ini bertujuan 

untuk mewujudkan konsep daya dukung kawasan dalam mendukung ekowisata 

bahari di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran. Penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai daya dukung dan kesesuaian ekowisata bahari dilakukan dengan 

mengetahui variabel-variabel nilai yang diperoleh dari hasil pengolahan dan faktor 

yang memengaruhinya dengan mengidentifikasi faktor-faktornya dengan metode 

yang berbeda-beda. 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, dapat ditentukan aspek 

dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Menurut Somantri Ating 

dan Muhidin (2006), aspek adalah bagian atau fitur tertentu dari objek, sedangkan 

variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satu satuan pengamatan, 

yang dapat memberikan sekurang-kurangnya dua hasil pengukuran atau 

perhitungan yang nilai numeriknya berbeda. Berikut merupakan sintesa variabel-

variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan variabel yang akan diteliti 

oleh penulis. 

Tabel II.1  

Verifikasi Komponen Variabel 

 

Komponen A B Ket Justifikasi 

Analisis Kesesuaian Wisata Pantai 

Kedalaman Perairan   Diambil 
Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan  

Tipe Pantai 
  Diambil 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan  

Lebar Pantai 
  Diambil 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Material Dasar Perairan 
  Diambil 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Kecepatan Arus 
  Diambil 

Komponen ini diambil 

karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan  

Biota Berbahaya 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan 
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Komponen A B Ket Justifikasi 

Kemiringan Pantai 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan 

Ketersedian Air Tawar 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Penutupan Lahan Pantai 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Kecerahan Perairan 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 

karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Analisis Kesesuaian Wisata Snorkeling 

Kecerahan Perairan 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 

karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Penutupan Komunitas 
Karang   

Diambil 

 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Jenis Life Form Karang 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Jumlah Jenis Ikan 
Karang   

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Kecepatan Arus 
  

Diambil 

 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Kedalaman Terumbu 
Karang   

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan 

Lebar Hamparan Karang 
  

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Analisis Daya Dukung Kawasan 

Potensi Ekologis 
Pengunjung Per Satuan 
Unit Area (Orang 

  
Diambil 

 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Luas Area (m2) Yang 

Dapat Dimanfaatkan   
Diambil 

 

Komponen ini diambil 

karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Unit Area Untuk 
Kategori (m2 atau m)   

Diambil 
 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 

Waktu Yang Disediakan 
Untuk Kegiatan Dalam 
Satu Hari (Jam) 

  
Diambil 

 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 
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Komponen A B Ket Justifikasi 

Waktu Yang Dihabiskan 
Pengunjung Untuk 

Setiap Kegiatan (Jam) 
  

Diambil 

 

Komponen ini diambil 
karena berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan 

 

A: Lely Syiddatul Akhliyah, Muhammad Zulkarnain Umar (2013)  

B: Attur Mudzy Domo, Zulkarnaini, Dessy Yoswaty (2017) 
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