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SARI 

Wati, Heni Kristina. 2019.Analisis Daya Dukung Kawasan dan Kesesuaian 
Wisata Pantai Alas Samudra Wela di Kabupaten Rembang. Skripsi. Jurusan 
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. 
Moch. Arifien, M.Si.95 halaman. 
Kata Kunci: Daya Dukung Kawasan, Kesesuaian Wisata Pantai. 

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengembangkan potensi wisata 
pantai membentuk Kawasan Wisata Pantai Alas Samudra Wela yang mempunyai 
konsep menggabungkan 6 desa di pinggir pesisir pantai yang mempunyai destinasi 
masing-masing yaitu: Wisata Mangrove di Desa Pasarbanggi, Pantai Nyamplung di 
Tritunggal, Pantai Karang Jahe di Punjulharjo, Pantai Caruban di Gedongmulyo, 
susur sungai di Dasun dan kuliner khas di Tasiksono. Keenam destinasi tersebut 
mampu meningkatkan pengunjung. Peningkatan pengunjung yang sangat tinggi 
dapat berpengaruh pada daya dukung kawasan yang ada. Selain itu, latar belakang 
lain pada penelitian ini adalah belum adanya kriteria jumlah kunjungan dalam 
menentukan daya dukung kawasan (DDK) wisata pantai Alas Samudra Wela. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya dukung kawasan (DDK) dan 
menganalisis indeks kesesuaian wisata pantai Alas Samudra Wela. 
 Penelitian ini berupa penelitian eksploratif. Unit analisis penelitian ini 
adalah luasan area kawasan wisata Alas Samudra Wela. Luasan tersebut berupa luas 
area kegiatan wisata yang terbagi menjadi 3 lokasiyaitu lokasi1 untuk rekreasi 
pantai, lokasi 2 untuk berenang, lokasi 3 untuk wisata mangrove. Unit analisis yang 
digunakan adalah kondisi fisik yang mengacu pada parameter untuk kesesuaian 
wisata pantai. Metode yang digunakan yaitu pengukuran langsung, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu scoring dan analisis deskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unit area kategori tertentu (Lt) 
adalah 50 m². Luas area yang digunakan (Lp) untuk rekreasi pantai 550.336 m²,  
berenang 506.249 m², dan wisata mangrove 191.385 m². Waktu yang dibutuhkan 
(Wp) untuk rekreasi pantai 6 jam, berenang 2 jam, dan wisata mangrove 2 jam. 
Waktu yang disediakan (Wt) untuk rekreasi pantai 8 jam, berenang 8 jam, dan 
wisata mangrove 8 jam.Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa daya dukung 
kawasan wisata pantai Alas Samudra Wela adalah 70.487 orang/hari, dengan 
aktivitas rekreasi pantai sebesar 14.676 orang/hari, berenang 40.500 orang/hari,dan 
wisata mangrove 15.311 orang/hari, sedangkan data jumlah pengunjung yang 
didapatrata-rata adalah 3.478 orang/hari, hal itu menunjukkan daya dukung disana 
belum melebihi kapasitas sehingga berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut. 
Indeks kesesuaian wisata pantai Alas Samudra Wela adalah 89,26% artinya tingkat 
kesesuaiannya kategori sangat sesuai atau highly suitable (S1)  yaitu  kelas yang 
tidak mempunyai faktor pembatas yang berat untuk suatu kegiatan tertentu. 
 Saran berdasarkan penelitian ini yaitu masih perlu peningkatan jumlah 
pengunjung untuk memaksimalkan nilai daya dukung yang ada. Infrastruktur dan 
pelayanan seperti Kamar mandi, ketersediaan air tawar, tempat sampah dan 
kebersihan kawasan lebih merata lagi di setiap destinasi wisata. 

ABSTRACT 
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Wati, Heni Kristina. 2019. Analysis of Region Carrying Capacity and Suitable of 

Alas Samudra Wela Beach Tourism in Rembang Regency.Final Project. Geography 

Department of Social Science Faculty, University of Semarang. Supervisor: Drs. 

Moch. Arifien, M.Si.95 pages. 

Keywords: regional carrying capacity, suitability of beach tourism. 

The Rembang Regency Government in developing coastal tourism potential 

form the Alas Samudra Wela Beach Tourism Zone which has the concept of 

combining 6 villages on the coastline with their respective destinations: Mangrove 

Tourism in Pasarbanggi Village, Nyamplung Beach in Tritunggal, Karang Jahe 

Beach in Punjulharjo, Caruban Beach in Gedongmulyo, the river flows in Dasun 

and the typical culinary in Tasiksono. The six destinations are able to increase 

visitors. A very high increase in visitors can affect the carrying capacity of the 

region. In addition, another background in this study is the absence of the criteria 

for the number of visits in determining the regional carring capacity (DDK)of Alas 

smudr Wela beach tourism. The purpose of this study was to determine the carrying 

capacity of the region (DDK) and analyze the tourist suitability index of Alas 

Samudra Wela Beach. 

This research is in the form of explorative research. The unit of analysis 

of this study is the area of Alas Samudra Wela tourist area. The area is in the form 

of tourism area which is divided into 3 locations, namely location 1 for beach 

recreation, location 2 for swimming, location 3 for mangrove tourism. The unit of 

analysis used is a physical condition that refers to the parameters for suitability of 

coastal tourism. The method used is direct measurement, observation and 

documentation. The analysis technique used is scoring and descriptive analysis. 

The results of this study indicate that certain category area units (Lt) are 

50 m². The area used (Lp) for coastal recreation is 550,336 m², swimming 506,249 

m², and mangrove tourism 191,385 m². Time taken (Wp) for beach recreation 6 

hours, swimming 2 hours, and tours of 2 hours mangrove. Time provided (Wt) for 

8 hour beach recreation, 8 hour swimming, and 8 hour mangrove tour. From these 

data, it can be seen that the carrying capacity of Alas Samudra Wela beach area is 

70,487 people / day, with coastal recreational activities of 14,676 people / day, 

swimming 40,500 people / day, and mangrove tourism 15,311 people / day, while 

data on the number of visitors obtained an average of 3,478 people / day, it shows 

that the carrying capacity there has not exceeded the capacity so that the opportunity 

to be developed further. Alas Samudra Wela beach tourism suitability index is 

89.26%, which means that the level of suitability of the category is very suitable or 

highly suitable (S1), which is a class that does not have a heavy limiting factor for 

a particular activity. 

 Suggestions based on this research are that there is still a need to increase 

the number of visitors to maximize the value of existing carrying capacity. 

Infrastructure and services such as bathrooms, availability of fresh water, trash bins 

and area cleanliness are more evenly distributed in every tourist destination. 

KATA PENGANTAR 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pembangunan dunia pariwisata pada era globalisasi seperti saat ini, 

dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang pembangunan 

daerah. Seperti halnya Kabupaten Rembang yang sedang serius dalam 

mengoptimalkan potensi wilayahnya untuk kegiatan pariwisata guna 

menunjang pembangunan daerah. Kabupaten Rembang merupakan salah 

satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak berbatasan dengan Pantai 

Utara Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Blora dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban, 

Jawa Timur. Sebagai kabupaten yang terletak berbatasan langsung dengan 

Laut Jawa atau dikenal dengan Pantai Utara (Pantura) tentunya    Rembang 

mempunyai potensi yang besar dalam bidang perairan pesisir laut. 

 Salah satu potensi bidang perairan pesisir lautnya ialah untuk 

pariwisata. Pesisir Rembang mempunyai pasir yang berwarna putih, hutan 

mangrove yang terawat, cemara yang rindang serta pemandangan alam yang 

indah. Hal tersebut yang mendorong Pemerintah Kabupaten Rembang 

membuat program kawasan wisata yang bernama Alas Samudera Wela. 

Berdasarkan Redaksi (2015) menyebutkan bahwa Program Kawasan Alas 

Samudra Wela sebagai hasil Participatory Rural Appraisal (PRA) bersama 

para perangkat desa tanggal 24 Oktober 2015 yaitu pembangunan kawasan 
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perdesaan berbasis masyarakat tahun 2015. Kawasan tersebut juga sebagai 

pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 83 Tahun 2014 tentang Desa bahwa 

kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 

1 (satu) kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pembangunan partisipatif. 

Kawasan wisata pantai Alas Samudra Wela mulai disahkan dengan 

adanya Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2018 

tentang penetapan pengurus Alas Samudra Wela. Konsep dari kawasan 

wisata pantaiAlas Samudra Wela yaitu menggabungkan 6 desa di pinggir 

pesisir pantai yang meliputi: Desa Pasarbanggi, Tritunggal dan Punjulharjo 

yang berada di Kecamatan Rembang, dan Desa Gedungmulyo, Dasun, 

Tasiksono yang berada di Kecamatan Lasem menjadi satu kawasan wisata.  

 Sebelum adanya program kawasan wisata Alas Samudra Wela, 

potensi yang ada di keenam desa tersebut belum dikelola secara maksimal 

sehingga banyak penduduk lokal ataupun dari luar Rembang yang belum 

mengetahui potensi tersebut.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Rembang mencatat dari tahun 2013 sampai 2015 jumlah pengunjung 

destinasi wisata di Rembang menurun drastis dengan pertumbuhan menurun 

-26%. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Rembang membuat beberapa 

destinasi wisata baru salah satunya dengan adanya kawasan  wisata pantai 

Alas Samudra Wela untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Setelah 
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adanya kawasan wisata tersebut jumlah pengunjung di tahun 2015 sebesar 

727.453 orang meningkat menjadi 1.170.707 orang pada tahun 2016. 

Setiap desa yang ada di kawasan wisata Alas Samudra Wela 

memiliki daya tarik wisata yang berbeda, seperti: Desa Pasarbanggi dikenal 

adanya hutan mangrove, Desa Tritunggal mempunyai keindahan Pantai 

Nyamplung, tambak garam, dan perahu nelayan setempat serta olahan 

makanan dari laut, Desa Punjulharjo dikenal keindahan pantainya bernama 

Pantai Karang Jahe yang dikelilingi pepohonan cemara, Desa Gedongmulyo 

dikenal dengan keindahan Pantai Caruban, Desa Dasun dikenal dengan 

susur sungai dan pemandangan alam dan Desa Tasiksono dengan wisata 

kulinernya. 

Kawasan pariwisata Alas Samudra Wela telah memberikan dampak 

pembangunan yang positif untuk Rembang terkhusus lagi untuk penduduk 

setempat yang berada di dalam desa tersebut salah satunya terbukanya 

lapangan pekerjaan yang dapat membantu perekonomian penduduk sekitar 

dalam memenuhi kebutuhannya. Paradigmanya kegiatan wisata di pantai 

umumnya hanya mengutamakan pada keuntungan ekonomi, yaitu 

bagaimana menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan 

daya dukung lingkungan yang ada.  

Penelitian ini dilakukan atas dasar belum adanya kriteria jumlah 

kunjungan di kawasan wisata pantai Alas Samudra Wela. Pengelola hanya 

memikirkan pengunjung yang banyak, namun tidak menghiraukan masalah 

daya dukung yang sebenarnya menjadi acuan suatu kawasan wisata bahari 
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khususnya. Maka dari itu perlu diketahui daya dukung kawasan (DDK) 

wisata Alas Samudra Wela serta mengetahui indeks kesesuaian wisata 

(IKW) untuk keberlangsungan lingkungan tetap terjaga dengan 

kenyamanan pengunjung bisa terpenuhi. 

Menurut Yulianda (2007) dalam Akliyah (2014:6)  daya dukung 

merupakan jumlah wisatawan yang secara fisik dapat diterima dalam 

kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan 

gangguan pada alam dan manusia. Daya dukung kawasan perlu diperhatikan 

supaya di masa mendatang perkembangan pariwisata dapat berkelanjutan 

serta ddinikmati semua pihak. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana daya dukung kawasan wisata Alas Samudra Wela? 

2. Bagaimana indeks kesesuaian wisata kawasan pantai Alas Samudra 

Wela? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui daya dukung kawasan wisata Alas Samudra Wela di 

Kabupaten Rembang. 

2. Menganalisis indeks kesesuaian wisata kawasan pantai Alas Samudra 

Wela. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

khalayak umum tentang adanya kawasan wisata Alas Samudra Welo. 

Selain itu juga dapat memberikan sumbangan pemikiran, metode, teori 

dalam khasanah studi geografi pada umumnya, khususnya mengenai 

daya dukung kawasan dan indeks kesesuaian wisata kawasan pantai 

Alas Samudra Wela di Kabupaten Rembang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau referensi bagi para 

pemangku kepentingan (stake holder) dalam berperan mengembangkan 

wisata di Rembang. 

E. Batasan Istilah 

1. Analisis Daya Dukung Kawasan 

Menurut Yulianda (2007) dalam Akliyah (2014:6)  daya dukung 

merupakan jumlah wisatawan yang secara fisik dapat diterima dalam 

kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan 

gangguan pada alam dan manusia. Daya dukung yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu daya dukung fisik yang artinya berupa jumlah 

maksimum pengunjung yang secara fisik tercukupi oleh ruang yang 

disediakan pada waktu tertentu. Rumus yang digunakan mengacu pada 

Yulianda (2007) dalam Akliyah (2014:2). 

2. Kesesuaian Wisata 

Kesesuaian wisata merupakan cara untuk mengetahui kesesuaian wisata 

pada suatu kawasan dalam penggunaan lahan pada kawasan tersebut. 
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Menurut Yulianda (2007) dalam Pasaribu (2017) penentuan kesesuaian 

wisata pantai berdasarkan perkalian skor dan bobot yang diperoleh dari 

setiap parameter. Parameter kesesuaian lahan untuk wisata pantai 

meliputi: kedalaman perairan, tipe pantai, lebar pantai, material dasar 

perairan, kecepatan arus, kemiringan pantai, kecerahan perairan, 

penutupan lahan pantai, biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar. 

Kesesuaian kawasan dilihat dari tingkat persentase yang diperoleh dari 

penjumlahan nilai seluruh parameter. 

3. Alas Samudra Wela 

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang 

(2015) atau yang selanjutnya disingkat Dinpermades Kab. Rembang 

menyebutkan bahwa alas diartikan dalam Bahasa Jawa yaitu hutan, 

karena lokasi yang dijadikan peneliti banyak potensi hutan mangrove 

dan cemara laut. Samudra dapat diartikan lautan yang luas. Wela dapat 

diartikan sela, selang, luang, lowong dan jelas. Sehingga dapat diartikan 

Alas Samudra Wela adalah daerah pantai yang aman, makmur, damai, 

dan guyub bekerjasama yang diharapkan dikenal dimana-mana. 

Pada penelitian ini Kawasan wisata Alas Samudra yang diteliti adalah 

tempat wisata pantai yang berada di enam desa yaitu: Desa Pasar 

Banggi, Tritunggal, Punjulharjo yang berada di Kecamatan Rembang, 

serta Desa Gedongmulyo, Dasun dan Tasiksono yang berada di 

Kecamatan Lasem. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Daya Dukung Kawasan Wisata 

Daya dukung sebuah kawasan wisata didefinisikan sebagai level 

kehadiran wisatawan yang menimbulkan pada masyarakat setempat, 

lingkungan, dan ekonomi yang masih dapat ditoleransi baik oleh 

masyarakat maupun wisatawan itu sendiri dan memberikan jaminan 

sustainability pada masa mendatang. Cooper et all (1993:95) dalam 

Umar (2013) dalam Akliyah ( 2014: 6) lebih memberi tekanan pada 

kehadiran wisatawan karena menurutnya level kehadiran lebih tepat 

dipakai sebagai pendekatan bagi sejumlah faktor seperti lama tinggal 

(lenght of stay), karakteristik wisatawan, konsentrasi wisatawan pada 

lokasi geografis tertentu dan derajat musiman kunjungan wisatawan. 

Konsep daya dukung objek wisata juga dikemukakan oleh 

Mathieson dan Wall (1982:21) dalam Akliyah (2014:6) bahwa daya 

dukung objek wisata adalah kemampuan areal (kawasan) objek wisata 

yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan secara “maksimum” tanpa

merubah kondisi fisik lingkungan dan tanpa penurunan kualitas yang 

dirasakan oleh wisatawan selama melakukan aktivitas wisata. Konsep ini 

berorientasi pada pemenuhan kepuasan berwisata dan pencegahan 

dampak negatif pada lingkungan yang mungkin timbul. 
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Daya dukung juga dapat diartikan sebagai kemampuan alam 

untuk mentolelir pengaruh dari luar tanpa merusak alam. Menurut 

Zhyiyong dan Shen (2009:47) menyebutkan bahwa pengaruh yang 

dimaksud adalah wisata yang dilakukan oleh wisatawan pada kawasan 

tersebut sehingga dilakukan pembatasan yang diperoleh dari 

pengunjung. Menurut Yulianda (2007) dalam Akliyah (2014:6)  daya 

dukung merupakan jumlah wisatawan yang secara fisik dapat diterima 

dalam kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan 

gangguan pada alam dan manusia. 

Daya dukung yang digunakan pada penelitian ini yaitu daya 

dukung fisik yang artinya berupa jumlah maksimum pengunjung yang 

secara fisik tercukupi oleh ruang yang disediakan pada waktu tertentu.. 

Dengan mengetahui daya dukung dari suatu objek wisata, maka 

pengembangan secara berkelanjutan (sustainable development) dapat 

tercapai (Hayati, 2010:58). Analisis daya dukung mengacu pada 

Yulianda (2007) dalam Akliyah (2014:2). 

Pengelompokkan wisatawan untuk menikmati suatu produk 

wisata pada tempat dan waktu tertentu dapat dijadikan informasi 

mengenai daya dukung objek wisata. Dengan kata lain daya dukung 

wisata dapat diartikan banyaknya wisatawan yang berkunjung pada suatu 

objek wisata per satuan waktu (dengan catatan baik luas maupun waktu 

umumnya tidak dapat dirata-ratakan karena penyebaran wisatawan 



10 

dalam ruang dan waktu yang tidak merata) (Soermawoto, 1997:310-317 

dalam Umar (2013) dalam Akliyah (2014:6)). 

Dari pengertian diatas, Daya Dukung Kawasan (DDK) wisata 

dapat dilihat dalam persamaan berikut (Yulianda (2007) dalam Akliyah 

(2014:2)) 

𝐃𝐃𝐊 = 𝐊 ×
𝐋𝐩

𝐋𝐭
×

𝐖𝐭

𝐖𝐩
 

Keterangan : 

DDK = Daya Dukung Kawasan 

K  = Potensi ekologis wisatawan per satuan unit area (orang) 

Lp  = Luas atau panjang area yang dapat dimanfaatkan (m² atau  

m) 

Lt  = Unit area untuk kategori tertentu (m² atau m) 

Wt  = Waktu yang disediakan kawasan untuk kegiatan wisata 

  dalam satu hari (jam) 

Wp = Waktu yang dihabiskan wisatawan untuk kegiatan  

   tertentu (jam) 

Potensi ekologis wisatawan ditentukan oleh kondisi sumberdaya 

dan jenis kegiatan yang dilakukan. Potensi ekologis wisatawan dan luas 

area kegiatan disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Potensi Ekologis Wisatawan (K) dan Luas Area Kegiatan(Lt) 

No Jenis kegiatan K 

(Ʃwisatawan) 

Unit area 

(Lt) m 

Keterangan 

1. Rekreasi pantai 1 50  1 orang setiap 10 m  x 

5 m panjang pantai 

2. 
Wisata olah raga 

(berenang) 
1 50 1 orang setiap 10 m  x 

5 m panjang pantai 

3. Wisata mangrove 1 50 1 orang setiap 10 m  x 

5 m panjang pantai 

Sumber: Modifikasi Yulianda (2007) dalam Akliyah (2014:3) 

Waktu kegiatan wisatawan (Wp) dihitung berdasarkan lamanya 

waktu yang dihabiskan oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan 

wisata. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata 

disajikan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2Prediksi Waktu yang Dibutuhkan untuk Setiap Kegiatan Wisata 

No Jenis kegiatan Waktu yan dibutuhkan 

Wp – (jam) 

Total waktu 1 hari Wt 

– (jam) 

1. Rekreasi pantai 6 8 

2. Olahraga (berenang) 2 8 

3. Wisata mangrove 2 8 

Sumber: Modifikasi Yulianda (2007) dalam Setyawan (2014:50); Akliyah 

(2014:3) 

Hasil dari perhitungan daya dukung kawasan adalah jumlah 

pengunjung per hari. Setelah mengetahui nilai daya dukung kawasan 
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kemudian dibandingkan dengan jumlah pengunjung wisata, maka bisa 

ditentukan daya dukung suatu kawasan sudah optimal atau belum. Jika 

daya dukung lebih besar daripada jumlah pengunjung, maka daya dukung 

kawasan tersebut besar sehingga dapat dikembangkan. Jika daya dukung 

kawasan lebih kecil daripada jumlah pengunjung, maka daya dukung 

terlampaui sehingga perlu dikendalikan dan ditata lagi penggunaan 

kawasan tersebut. Jika daya dukung kawasan sama dengan jumlah 

pengunjung, maka daya dukung sudah optimal yang artinya penggunaan 

kawasan tersebut sudah efektif dan efisien. Untuk secara singkatnya 

mengenai hasil daya dukung dengan jumlah pengunjung, klasifikasi daya 

dukung dan arahan pengembangan akan dijelaskan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Klasifikasi Daya Dukung Kawasan dan Arahan Pengembangan 

No. Daya Dukung Kawasan 

(DDK) dengan Jumlah 

Pengunjung (JP) 

Klasifikasi Daya 

Dukung Kawasan 

Arahan Pengembangan 

1. DDK > JP Daya dukung besar Dapat dikembangkan 

2. DDK < JP Daya dukung 

terlampaui 

Perlu dikembangkan dan 

ditata 

3. DDK = JP Daya dukung 

optimal 

Sudah efektif  dan efisien 

Kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan bagi 

wisatawan maupun warga setempat baik berupa perkembangan 
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infrastruktur dan fasilitas rekreasi atau  kehidupan yang layak melalui 

ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata (Pradipta 2017:77). 

Namun dalam perkembangan kepariwisataan perlu ditinjau untuk daya 

dukung wisatanya. Menurut Nugraha (2013:138) menyebutkan bahwa 

daya dukung merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk 

kegiatan pengelolaan suatu sumberdaya alam dan lingkungan yang 

lestari, melalui ukuran kemampuannya.  Konsep daya dukung ini 

dikembangkan terutama untuk mencegah kerusakan atau degradasi dari 

suatu sumberdaya alam dan lingkungan sehingga kelestarian, 

keberadaan, dan fungsinya dapat tetap terwujud dan pada saat yang 

bersamaan, masyarakat atau pengguna sumberdaya tersebut akan tetap 

berada dalam kondisi sejahtera dan atau tidak dirugikan 

(intergenerational welfare). Karena pada dasarnya, kulaitas lingkungan 

obyek wisata menentukan kepuasan wisatawan (Atana, 2018:77). 

Menurut Richardson dan Fluker (2004) dalam Pitana (2009:135) 

meyebutkan jika tingkat aktivitas manusia yang dapat ditampung oleh 

suatu kawasan melebihi batasan, maka akan berpengaruh terdap kondisi 

sekitar dan penurunan kenyamanan pengunjung. Daya dukung wisata 

pantai mempertimbangkan jumlah potensi ekologis pengunjung, luas 

area yang termasuk dalam kategori sesuai dan sesuai bersyarat, dan 

waktu yang dibutuhkan setiap jenis kegiatan wisata. Hal yang dimaksud 

adalah pembatasan pengunjung dikarenakan pengembangan wisata tidak 

bersifat mass tourism, mudah rusak dan ruang untuk pengunjung sangat 
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terbatas, maka sangat diperlukan untuk penentuan daya dukung kawasan 

wisata pantai. Daya dukung kawasan wisata berkonsep ekowisata dapat 

melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem dan juga 

mendukung upaya konservasi (Glossing et al (1999) dalam Wahyuni 

(2017:148). 

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melindungi ekosistem 

dan mengurangi dampak wisata adalah membatasi trek perjalanan, 

tempat pemandangan, tempat camp permanen, penyediaan akomodasi 

dan membatasi jumlah wisatawan (Pickering dan Hill, 2007). 

Pembatasan jumlah pengunjung perlu dilakukan untuk meminimalisir  

dampak kerusakan akibat kegiatan wisata. Hal ini sesuai yang 

disampaikan Tuwo (2011) dalam Wahyuni (2017:148) bahwa 

pembatasan jumlah pengunjung di kawasan wisata dengan mengalihkan 

waktu kunjungan wisatawan di luar periode puncak kunjungan. 

Perhitungan daya dukung kawasan dimaksudkan agar tidak terjadi 

pemanfaatan yang berlebihan. Hal ini merupakan usaha pencegahan 

kerusakan sejak dini. 

2. Indeks Kesesuaian Wisata 

Dalam menentukan indeks kesesuaian wisata (IKW) bertujuan 

untuk mengetahui suatu kawasan wisata sudah sesuai atau belum dalam 

pengelolaannya. Menurut Yulianda (2007) dalam Pasaribu (2017:5) 
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rumus yang digunakan untuk kesesuaian wisata pantai dan bahari adalah 

sebagai berikut: 

𝐈𝐊𝐖 = Ʃ (
𝐍𝐢

𝐍𝐦𝐚𝐱
) × 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

IKW = Indeks Kesesuaian Wisata 

Ni  = Nilai parameter ke-i 

Nmax = Nilai maksimum dari suatu kategori wisata 

Menurut Sukandar dkk (2017:211) menyebutkan bahwa analisis 

kesesuaian (suitability analysis) dimaksudkan untuk mengetahui 

kesesuaian lahan wisata pantai secara spasial dengan menggunakan 

konsep evaluasi lahan. Parameter yang digunakan berupa parameter fisik 

yang dihubungkan dengan kondisi geomorfologi dan biologi yang 

terdapat pada kawasan tersebut. Penentuan kesesuaian berdasarkan 

perkalian skor dan bobot diperoleh dari setiap parameter. Kesesuaian 

kawasan dilihat dari tingkat persentase kesesuaian yang diperoleh 

penjumlahan nilai dari seluruh parameter dapat dilihat pada Tabel 2.4. 



16 

Tabel 2.4 Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Wisata Pantai 

No  Parameter Bobot Kategori 

S1 

Skor Kategori 

S2 

skor Kategori 

S3 

skor Kategori 

N 

skor 

1. Kedalaman 

perairan 

5 0 – 3 3 >3 – 6 2 >6 – 10 1 >10 0 

2. Tipe pantai 5 Pasir 

putih 

3 Pasir 

putih, 

karang 

2 Pasir 

hitam, 

karang 

terjal 

1 Lumpur 

berbatu, 

terjal 

0 

3. Lebar pantai 

(m) 

5 >15 3 10 – 15 2 3 - < 10 1 <3 0 

4. Material 

dasar 

perairan 

3 Pasir  3 Karang 

berpasir 

2 Pasir 

lumpur 

1 Lumpur 0 

5. Kecepatan 

arus (m/dtk) 

3 0 – 0,17 3 0.17 – 

0.34 

2 0.34 – 

0.51 

1 >0.51 0 

6. Kemiringan 

pantai 

3 <10 3 10 – 25 2 >25 – 

45 

1 >45 0 

7. Kecerahan 

perairan (m) 

1 >10 3 >5 – 10 2 >3 – 5 1 <2 0 

8. Penutupan 

lahan pantai 

1 Lahan 

terbuka, 

kelapa 

3 Semak 

belukar, 

rendah, 

savana 

2 Belukar 

tinggi 

1 Bakau, 

permuki

man, 

pelabuha

n 

0 

9. Biota 

berbahaya 

1 Tidak 

ada 

3 Bulu 

babi 

2 Bulu 

babi, 

ikanpari 

1 Bulu 

babi, ikan 

pari, hiu 

0 

1o. Ketersediaan  

air tawar 

1 <0.5 

(km) 

3 >0.5 – 1 

km 

>1 – 2  1 >2 km 0 

Sumber: Yulianda (2007) dalam Pasaribu (2017:4) 



17 

Keterangan: 

Jumlah = (skor x bobot) dimana nilai maksimum = 84 

S1 = Sangat sesuai dengan nilai 83 – 100% 

S2 = Cukup Sesuai dengan nilai 50 - <83 % 

S3 = Sesuai bersyarat dengan nilai 17 - < 50% 

N = Tidak sesuai dengan nilai <17% 

Kategori S1 (sangat sesuai atau highly suitable) merupakan kelas 

kesesuaian yang tidak mempunyai faktor pembatas yang berat untuk 

suatu penggunaan tertentu secara lestari, atau hanya mempunyai 

pembatas yang kurang berarti dan tidak berpengaruh secara nyata. 

Kategori S2 (cukup sesuai atau quite suitable) merupakan kelas 

kesesuaian yang mempunyai faktor pembatas yang agak berat untuk 

suatu penggunaan kegiatan tertentu secara lestari. Faktor pembatas 

tersebut akan mempengaruhi kepuasan dalam kegiatan wisata dan 

keuntungan yang diperoleh serta meningkatkan input untuk 

mengusahakan wisata tersebut. 

Kategori S3 (sesuai bersyarat) merupakan kelas kesesuaian yang 

mempunyai faktor pembatas yang lebih banyak untuk dipenuhi. Faktor 

pembatas tersebut akan mengurangi kepuasan sehingga untuk melakukan 

kegiatan wisata faktor pembatas tersebut harus benar-benar lebih 

diperhatikan sehingga stabilitas ekosistem dapat dipertahankan. 
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Kategori TS (tidak sesuai atau not suitable) merupakan kelas 

kesesuaian yang mempunyai faktor pembatas yang berat atau permanen, 

sehingga tidak mungkin untuk mengembangkan jenis kegitan wisata 

secara lestari. 

a. Kedalaman Perairan 

Kedalaman perairan adalah jarak dari permukaan air hingga 

ke dasar perairan (Nugraha 2013:138). Menurut Ramadhan 

(2014:40) menyatakan jika kedalaman perairan di pantai 

berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan wisatawan 

melakukan kegiatan wisata. Halim (1998) dan Haris (2003) dalam 

Nugraha (2013:138) juga menyatakan bahwa perairan yang ideal 

untuk wisata rekreasi pantai adalah perairan yang memiliki 

kedalaman 0-5 meter.  

b. Tipe Pantai 

Tipe pantai suatu destinasi wisata dapat dilihat dengan cara 

pengamatan langsung secara visual. Menurut Ramadhan (2014:39) 

menyebutkan bahwa dalam pedoman perencanaan bangunan 

pengaman di Indonesia diidentifikasikan ada tiga jenis utama tipe 

pantai yang dapat dibedakan berdasarkan substrat atau sedimen, 

yaitu: pantai berpasir, pantai berlumpur dan pantai berkarang. 
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c. Lebar Pantai 

Menurut Armos (2013) dalam Ramadhan (2014:39) 

menyebutkan bahwa pengukuran lebar pantai hubungannya dengan 

kegiatan wisata yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa luas 

wilayah pantai yang dapat digunakan untuk kegiatan berbagai 

kegiatan wisata pantai dan diukur dari akhir vegetasi terakhir di 

daratan hingga batas surut terendah. 

d. Material Dasar Perairan 

Salah satu parameter terpenting untuk mengetahui 

kesesuaian wilayah khususnya wilayah pantai adalah material dasar 

perairan. Material dasar perairan juga dapat mempengaruhi tingkat 

kekeruhan dan kecerahan pantai. Menurut Pratesthi (2016:436) 

menyebutkan bahwa daerah di sekitar pantai dengan substrat pasir 

merupakan lokasi yang sesuai untuk wisata pantai. Toleransi 

diberikan pada substrat pasir berkarang atau karang berpasir dengan 

hancuran karang yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan 

karangnya maupun pasir berlumpur. Substrat lumpur maupun 

karang merupakan lokasi yang kurang sesuai untuk kegiatan 

berenang dan bermain lumpur. 

e. Kecepatan Arus 

Menurut Ramadhan (2014:40) menyatakan bahwa arus laut 

yang mempengaruhi karakteristik perairan di Indonesia adalah arus 
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laut yang dibangkitkan oleh angin dan pasut. Kecepatan arus 

berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan berwisata. 

Kecepatan arus yang tinggi akan membahayakan pengunjung. 

Sebaliknya arus yang kecil dan tenang  memberikan rasa aman dan 

nyaman untuk beraktivitas. Maka parameter ini sangat penting 

untuk diketahui kesesuaiannya. 

Harahap dalam Tambunan (2013) dalam Ramadhan 

(2014:40)  mengemukakan bahwa pengklasifikasian kecepatan 

arus terdiri atas 4 kategori yaitu kategori arus lambat dengan 

kecepatan pada kisaran 0 - 0,25 m/s, kategori arus sedang dengan 

kecepatan pada kisaran 0,25 – 0,50 m/s, kategori arus cepat dengan 

kecepatan pada kisaran 0,50 - 1 m/s dan kategori arus sangat cepat 

dengan kecepatan diatas 1 m/s. 

f. Kemiringan Pantai 

Kemiringan pantai dapat mempengaruhi berbagai aktivitas 

yang dapat dilakukan di pantai. Kemiringan pantai dengan sudut di 

bawah 10° dianggap paling sesuai untuk wisata pantai, sedangkan 

kemiringan pantai yang lebih dari 45° dianggap tidak sesuai untuk 

wisata pantai karena lereng curam yang dapat membahayakan 

pengunjung dalam berwisata pantai. Maka dari itu, sebagian besar 

pengunjung menyukai pantai yag landai karena lebih mudah dalam 

melakukan berbagai aktivitas. 
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Kemiringan pantai juga berhubungan dengan arus yang 

datang dari laut. Menurut Umar (2012) dalam Ramadhan (2014:39) 

bahwa semakin mendekati garis pantai, kelandaian gelombang 

datang akan semakin curam seiring dengan berkurangnya 

kedalaman dan akhirnya gelombang akan pecah. Pemecahan 

gelombang ini akan membawa dampak yang positif yaitu 

kenyamanan pengunjung untuk melakukan rekreasi di pinggiran 

pantai. 

Menurut Lestari (2013) dalam Pratesthi (2016:436) 

menyebutkan bahwa kemiringan pantai dapat dilakukan dengan 

menggunakan rollmeter dan tongkat berukuran 2 meter.  Langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah kayu berukuran 2 meter 

diletakkan secara horizontal  di atas pasir dan diletakkan tepat pada 

batas pantai teratas. Setelah dipastikan horizontal, dihitung 

ketinggian tongkat tersebut dengan rollmeter. Sehingga dapat 

diketahui kemiringan pantai tersebut dengan cara menghitung 

sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan vertikal yang telah 

didapatkan. 

     Gambar 2.1 Pengukuran Kemiringan Pantai 

       (Sumber: pantai-kelautan.com) 
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Kemiringan pantai dapat diperoleh menggunakan rumus:  

𝛂 = 𝐚𝐫𝐜 𝐭𝐚𝐧
𝐘

𝐗
 

Keterangan: 

α = sudut yang dibentuk   

Y = jarak antara garis tegak lurus yang dibentuk oleh  

kayu horizontal dengan permukaan pasir  

dibawahnya 

X = panjang tongkat kayu ( 2 meter ) 

g. Kecerahan Pantai 

Kecerahan pantai menjadi parameter yang mencirikan nilai 

keindahan pemandangan saat melakukan kegiatan wisata pantai. 

Semakin dalam cahaya matahari yang mampu menembus perairan, 

maka pemandangan pantai yang terlihat akan semakin indah. 

Sebaliknya, jika semakin dangkal cahaya matahari yang mampu 

menembus perairan, maka pemandangan yang terlihat adalah 

kekeruhan. Kecerahan perairan juga dapat dipengaruhi oleh cuaca 

saat pengukuran. 

h. Penutupan Lahan Pantai 

Penutupan lahan pantai merupakan pemanfaatan yang 

dikelola terhadap kawasan sekitar pantai. Pengelolaan penutupan 

lahan pantai bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata di 

kawasan pantai. Menurut Yulianda (2007) dalam Wunani (2013:93) 
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menyebutkan bahwa suatu parameter penutupan lahan pantai dapat 

dikatakan sangat sesuai jika memiliki penutupan lahan pantai berupa 

kelapa dan lahan terbuka. 

i. Biota Berbahaya 

Menurut Masita (2013) dalam Yulisa (2016:107) bahwa 

pengamatan biota berbahaya perlu dilakukan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya biota berbahaya yang akan mengganggu pengunjung 

wisata. Semakin sedikit biota berbahaya yang ditemukan di suatu 

lokasi wisata, maka lokasi wisata tersebut akan semakin baik. Hal 

tersebut akan memberi rasa aman untuk pengunjung. 

j. Ketersediaan Air Tawar 

Parameter kesesuaian  lahan untuk wisata pantai adalah 

ketersediaan air tawar di lokasi terdekat pantai. Data ini didapatkan 

secara pengamatan langsung dan pengukuran yaitu dengan 

mengamati air tawar yang terdekat dari pantai yang digunakan oleh 

pengelola untuk menjadi sumber air bersih bagi pengunjung. 

Kemudian jarak antara pantai dengan sumber air diukur kemudian 

dicatat hasilnya. 

3. Kawasan Wisata Alas Samudra Wela 

Pemerintah Kabupaten Rembang semenjak lima tahun terakhir 

telah memberikan perhatian yang besar untuk peningkatan pariwisata. 
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Menurut Indrayati (2017:16) menyebutkan bahwa potensi objek-objek 

pariwisata di Rembang dapat dikembangkan sebagai destinasi geowisata 

dan laboratorium geografi sebagian besar telah terpenuhi dan sebagian 

berpotensi untuk terpenuhi dengan mengembangkan aspek infrastruktur 

dan peningkatan sumberdaya pengelola. Peningkatan pariwisata tersebut 

yang paling  terlihat adalah wisata pantai. Secara geografis panjang 

pantai di Rembang adalah ± 65 km, memiliki potensi yang besar dalam 

bidang perikanan, garam, wisata dan perkapalan. Pantai-pantai di 

Rembang mempunyai pasir yang berwarna putih, hutan mangrove yang 

terawat, cemara yang rindang, serta pemandangan alam yang indah yang 

menjadi modal utama untuk pengembangan wisata. 

Secara historis, Rembang sudah menjadi tempat hunian sejak 

zaman pra aksara dibuktikan dengan situs Plawangan. Kemudian pada 

zaman Majapahit, Kecamatan Lasem merupakan salah satu vasal 

(wilayah yang diperintah oleh Dewi Indu atau Bhre Lasem, adik 

Hayamwuruk Raja Majapahit). Pada masa kerajaan Demak, Lasem 

merupakan salah satu produsen kapal terbesar. Pada masa penjajahan 

Lasem juga menjadi produsen kapal serta menjadi tempat pelabuhan 

untuk perdagangan. Namun seiring berjalannya waktu perkapalan di 

Lasem mengalami kemunduran karena kemunduran VOC pada akhir 

abad ke-17 (Dinpermades Kab. Rembang,2015).  
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Melihat perjalanan panjang sejarah di Rembang pada masa lalu 

serta modal utama untuk peningkatan pariwisata pantai di Rembang, 

maka pemerintah Kabupaten Rembang membuat kawasan wisata yang 

bernama “Alas Samudra Wela”. Konsep kawasan wisata Alas Samudra

Wela adalah menggabungkan 6 desa di pinggir pesisir pantai yang 

meliputi: Desa Pasar Banggi, Tritunggal dan Punjulharjo yang berada di 

Kecamatan Rembang, kemudian Desa Gedungmulyo, Dasun, dan 

Tasiksono yang berada di Kecamatan Lasem.  Penamaan kawasan 

tersebut disepakati antara pemerintah Kabupaten Rembang dengan 6 

perangkat desa tersebut pada kegiatan Penajaman Hasil Participatory 

Rural Appraisal (PRA) di Gedung Serba Guna Desa Dasun hari Selasa 

tanggal 24 Oktober 2015 bersama para perangkat. 

Kawasan wisata pantai Alas Samudra Wela mulai disahkan 

dengan adanya Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 2 Tahun 

2018 tentang penetapan pengurus Alas Samudra Wela. Setiap desa yang 

ada di kawasan wisata Alas Samudra Wela memiliki daya tarik wisata 

yang berbeda, seperti: Desa Pasar Banggi dikenal adanya hutan 

mangrove, Desa Tritunggal mempunyai keindahan Pantai Nyamplung, 

tambak garam, dan perahu nelayan setempat serta olahan makanan dari 

laut, Desa Punjulharjo dikenal keindahan pantainya bernama Pantai 

Karang Jahe yang dikelilingi pepohonan cemara, Desa Gedungmulyo 

dikenal dengan Pantai Caruban, Desa Dasun dikenal dengan susur sungai 
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dan keindahan alamnya dan Tasiksono dikenal wisata kuliner pantai khas 

Rembang. 

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.5 Kajian Hasil yang Relevan 

No Nama penulis Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Lely 

Syiddatul 

Akliyah, 

Muhammad 

Zulkarnain 

Umar (2014) 

Analisis Daya 

Dukung 

Kawasan 

Wisata Pantai 

Sebanjar 

Kabupaten 

Alor dalam 

Mendukung 

Pariwisata 

yang 

Berkelanjutan 

Mengetahui 

daya dukung 

kawasan wisata 

Pantai Sebanjar, 

Kabupaten 

Alor. 

-Data primer : 

observasi dan 

wawancara 

-Data 

sekunder: 

dokumentasi 

Berdasarkan hasil 

analisis total 

keseluruhan daya 

dukung kawasan 

wisata Pantai 

Sebanjar adalah 

28.931 orang 

pengunjung dengan 

luas kawasan 

wilayah baik zona 

darat maupun 

perairan adalah 

492.484 m². 

2. Taufiq 

Hidayat, 

Hasan 

Sitorus, Eka 

Budiyulianto 

(2015) 

Analisis 

Kesesuaian 

dan Daya 

Dukung 

Kawasan 

Wisata Pantai 

Lhoknga 

Kecamatan 

Lhoknga 

Kabupaten 

Aceh Besar 

Menganalisis 

kesesuaian 

wilayah (IKW) 

dan daya 

dukung 

kawasan (DDK) 

wisata Pantai 

Lhoknga 

-Data primer : 

survey dan 

pengukuran 

langsung di 

lapangan 

-Data 

sekunder : 

studi pustaka 

(dokumentasi) 

-Pendekatan : 

eksploratif 

Wilayah di Pantai 

Lhoknga secara 

keseluruhan 

tergolong dalam 

kategori sangat 

sesuai (S1) untuk 

dijadikan wisata 

pantai. 

2. Tingkat daya 

dukung kawasan di 

Pantai Lhoknga 

adalah 175 
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orang/hari atau 

1.225 

orang/minggu. 

Jumlah pengunjung 

yang datang ke 

pantai tersebut 

berkisar 136 

orang/minggu, 

sehingga Pantai 

Lhoknga dapat 

menampung 

seluruh kegiatan 

wisata yang 

dilakukan para 

pengunjung dengan 

baik tanpa melebihi 

daya dukung 

kawasan . 

3. Syahru 

Ramadhan, 

Pindi Pitana, 

Zulham 

Apandy Hara  

hap 

(2014) 

Analisis 

Kesesuaian 

dan Daya 

Dukung 

Kawasan 

Wisata Pantai 

Cermin 

Kabupaten 

Serdang 

Begadai 

Mengetahui 

kesesuaian dan 

daya dukung 

kawasan Pantai 

Cermin 

Kabupaten 

Serdang 

Begadai 

Data primer : 

survei dan 

pengukuran. 

Metode : 

purposive 

sampling. 

Kesesuaian 

wilayah di Pantai 

Cermin secara 

keseluruhan 

tergolong kategori 

sesuai untuk 

dijadikan wisata 

dan tingkat daya 

dukungnya adalah 

260 orang/hari atau 

1.820 /minggu. 

4. Nancy 

Rolina, Pindi 

Kajian Daya 

Dukung Fisik 

Mengetahui 

tingkat daya 

Data primer : 

observasi 

1.Kesesuaian 

kegiatan wisata di 
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Patana, Yoes 

Soemaryono 

(2016) 

Wisata Danau 

di Pantai 

Pasir Putih 

Parbaba 

Kabupaten 

Samosir 

dukung fisik 

wisata dan 

persepsi 

wisatawan 

terhadap 

keindahan alam 

dan 

kenyamanan 

kawasan Pantai 

Pasir Putih 

Parbaba. 

lapangan dan 

kuisioner 

Metode : 

purposive 

sampling 

Pantai Pasir Putih 

Parbaba termasuk 

kategori sangat 

sesuai (S1). 

2.Daya dukung 

kawasan Pantai 

Pasir Putih Parbaba 

dengan luas area 

pemanfaatan 

93.315 m² yaitu 

5.366 orang/hari. 

3.Nilai keindahan 

alama berdasarkan 

persepsi wisatawan 

termasuk kategori 

nyaman. 

5. Eulis Safina, 

Pindi Patana, 

Ahmad 

Muhtadi 

(2014) 

Analisis 

Potensi dan 

Daya Dukung 

Kawasan 

Wisata Pantai 

Mutiara 88 

Kecamatan 

Pantai 

Cermin 

Kabupaten 

Serdang 

Begadai 

Mengetahui 

daya dukung 

wisata Pantai 

Mutiara 88. 

Mengetahui 

persepsi 

pengunjung  

terhadap Pantai 

Mutiara 88. 

Metode : 

purposive 

sampling dan 

accidental 

sampling. 

1.Nilai kesesuaian 

kawasan Pantai 

Mutiara 88 

termasuk kategori 

S1 (sangat sesuai). 

2. Persepsi 

terhadap Pantai 

Mutiara 88 yaitu 

memiliki panorama 

alam yang cukup 

indah (62%). 

Untuk nilai 

kenyamanan bagi 

para wisatawan 

yaitu 64%. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kawasan wisata Alas Samudra Wela merupakan pelaksanaan 

pembangunan kawasan perdesaan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Pasal 83 Tahun 2014 tentang Desa. Konsep dari kawasan 

wisata Alas Samudra Wela yaitu menggabungkan 6 desa di pinggir pesisir 

pantai, yang meliputi: Desa Pasar Banggi, Tritunggal dan Punjulharjo yang 

berada di Kecamatan Rembang, dan Desa Gedungmulyo, Dasun, Tasiksono 

yang berada di Kecamatan Lasem menjadi satu kawasan wisata. Berbagai 

aktivitas wisata banyak di lakukan di lokasi tersebut, yaitu : rekreasi pantai, 

olah raga, berenang dan berjemur. Penawaran jasa juga dilakukan penduduk 

setempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan, seperti: jasa 

penyewaan alat-alat rekreasi, penginapan,warung makan, dan lainnya. 

Penawaran wisata tersebut mampu menarik peningkatan pengunjung, 

namun di sisi lain, hal tersebut juga dikhawatirkan mempengaruhi daya 

dukung kawasan wisata menjadi terlampaui. 

Kondisi pengelolaan kawasan wisata Alas Samudra Wela belum 

menerapkan konsep wisata berbasis daya dukung kawasan, sehingga perlu 

dilakukan analisis daya dukung kawasan untuk aktivitas wisata disana. 

Perhitungan kapasitas daya dukung kawasan berbasis dari aktivitas yang 

paling banyak dilakukan oleh pengunjung yaitu  rekreasi pantai, berenang 

dan wisata mangrove. Aktivitas wisata yang dilakukan pengunjung 

melibatkan sumberdaya sehingga perlu dilakukan perhitungan daya dukung 

untuk mengetahui jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat 
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ditampung di kawasan Alas Samudra Wela pada waktu tertentu tanpa 

menimbulkan gangguan pada alam dan manusia. 

Dalam menentukan daya dukung kawasan wisata mempunyai tujuan 

untuk mengetahui suatu kawasan wisata sudah optimal atau belum dalam 

pengelolaannya. Penentuan kesesuaian berdasarkan perkalian skor dan 

bobot diperoleh dari setiap parameter biofisik pantai. Setelah mengetahui 

daya dukung kawasan dan indeks kesesuaian wisata akan menghasilkan 

arahan pengembangan untuk kawasan wisata Alas Samudra Wela yang 

berbasis daya dukung untuk keberlangsungan lingkungan tetap terjaga 

dengan kenyamanan pengunjung bisa terpenuhi. Kerangka berpikir 

penelitian ini dapat disederhanakan pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 

Akhir tahun 2015 

dibentuk Kawasan Wisata 

Alas Samudra Wela 

Tahun 2015 

Peningkatan jumlah kunjungan di kawasan 

wisata Alas Samudra Wela (2016 – 2018) 

Analisis daya dukung 

kawasan wisata Alas 

Samudra Wela 

Identifikasi 

parameter biofisik 

Indeks kesesuaian wisata 

Dikhawatirkan daya dukung 

kawasan terlampaui 

Arahan pengembangan 

kawasan wisata Alas 

Samudra Wela 

Sebelum ada kawasan wisata, 

Penurunan pengunjung (2013 – 2015) 

Disahkan melalui SK 

Bersama Kepala Desa No. 

2 Tahun 2018 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan beberapa hal mengenai “Analisis Daya Dukung Kawasan dan

Kesesuaian Wisata Pantai Alas Samudra Wela di Kabupaten Rembang”

sebagai berikut:  

1. Daya dukung Kawasan Wisata Pantai Alas Samudra Wela adalah 70.487 

orang per hari, sedangkan jumlah pengunjungnya adalah 3.478 orang 

per hari, hal itu berarti Kawasan Wisata Alas Samudra Wela mempunyai 

daya dukung yang besar sehingga dapat dikembangkan lagi dalam 

pengunaan kawasannya.  

2. Untuk aktivitas rekreasi pantai, kawasan wisata Alas Samudra Wela 

dapat menampung pengunjung sebanyak 14.676 orang per hari. Untuk 

aktivitas berenang, kawasan tersebut dapat menampung 40.500 orang 

per hari. Untuk wisata mangrove, kawasan tersebut dapat menampung 

15.311 orang per hari. 

3. Untuk hasil indeks kesesuaian wisata (IKW) Alas Samudra Wela adalah 

89,29% dengan tingkat kesesuaian kategori sangat sesuai atau highly 

suitable (S1). Kategori sangat sesuai (S1) merupakan kelas yang tidak 

mempunyai faktor pembatas yang berat untuk suatu penggunann lahan 

tertentu secara lestari. Kategori S1 sangat cocok untuk lebih 
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dikembangkan lagi infrastruktur  untuk menarik minat pengunjung 

wisata. 

B. Saran 

1. Untuk Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rembang dalam mendukung pengoptimalan penggunaan 

kawasan wisata Alas Samudra Wela pengembangan destinasi wisata 

hendaknya memperbaiki infrastruktur dan pelayanan wisatadi Kawasan 

wisata Alas Samudra Wela. Perbaikan infrastruktur seperti akses jalan 

menuju destinasi, plang penunjuk arah setiap destinasi pada titik jalan 

tertentu serta pengiklanan destinasi di media sosial yang lebih digemari 

masyarakat.Beberapa hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

pengunjung. Pendataan yang rutin mengenai data pengunjung, jumlah 

pengelola, laporan pendapatan wisata  dan lainnya di setiap destinasi 

juga diperlukan karena suatu saat nanti data-data tersebut akan 

diperlukan peneliti lain dan stake holder dalam menginvestasikan 

modal. Pengembangan infrastruktur dan layanan lebih merata lagi, tidak 

hanya terfokus satu destinasi saja (Pantai Karang Jahe) melainkan ke 

semua destinasi lain, supaya pembangunan lebih merata dapat dinikmati 

semua pihak. Selain itu, selalu mendampingi dan mengawasi setiap desa 

destinasi dalam mengelola wisata. 

2. Untuk pengelola destinasi yang ada di Kawasan Wisata Alas Samudra 

Wela dalam pengoptimalan daya dukung kawasan hendaknya 
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menambah lagi tempat sampah di titik tertentu di area wisata, kebersihan 

kamar mandi dan ketersediaan air di destinasi wisata, membuat plang 

himbauan yang bertuliskan menjaga lingkungan, mengontrol kebersihan 

area wisata, dan membuat bangunan yang menjadi ikon nama destinasi 

wisata yang bisa dijadikan spot berfoto. Pelayanan wisata yang baik juga 

diperlukan, seperti keramahan pengelola dan masyarakat sekitar supaya 

pengunjung merasa nyaman berwisata dan ada keinginan untuk kembali 

mengunjungi wisata di lain waktu. Beberapa hal diatas diharapkan 

mampu meningkatkan pengunjung sehingga pengoptimalan daya 

dukung disana bisa tercapai. 

3. Peran serta masyarakat dalam pengoptimalan daya dukung kawasan 

Alas Samudra Wela hendaknya menjadi pengunjung wisata yang tetap 

memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. 
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