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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Kawasan wisata Pantai Balongan Indah termasuk kedalam wilayah Desa 

Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dan berada sejauh 7 km ke 

arah Selatan dari pusat kota Indramayu. Kawasan Pantai Balongan Indah terletak 

pada koordinat 108° 23' 17" BT dan 6° 21' 25" LS (Peta Rupa Bumi Indonesia 

Digital skala 1:25.000 lembar 1309-424). Balongan dan memiliki luas kawasan 

wisata sebesar 113.100 m2 dan total panjang pantai sebesar 800 m dengan panjang 

pantai yang dimanfaatkan yaitu 500 m. 

Berdasarkan pembentukannya, batas administratif Desa Balongan adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukareja dan Desa Sukaurip 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tegalurung 

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Singaraja 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa 

Desa Balongan memiliki luas wilayah sebesar 511 ha dengan jumlah rukun 

tetangga (RT) sebanyak 15, rukun warga (RW) sebanyak 4, dan dusun sebanyak 4. 

Jumlah penduduk di Desa Balongan yaitu sebanyak 5.538 jiwa dengan kepadatan 

penduduknya mencapai 1.084 jiwa/km2 (BPS Kabupaten Indramayu, 2015). 

Banyak sekali potensi yang terdapat di pesisir Balongan, mulai dari sumber daya 

biota laut sampai pada sumber daya dasar laut termasuk minyak bumi. Dominasi 

mata pencaharian penduduk di Desa Balongan yaitu sebagai nelayan dan petambak 

dan aktivitas penduduk banyak dilakukan di sepanjang pesisir.  

 

B. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan metode deskriptif. Sudjana dan Ibrahim (2004) menyatakan 

bahwa metode penelitian deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk 

menggambarkan masalah faktual dan aktual”. Sedangkan menurut Sukmadinata 

(2006, hlm.72) metode penelitian deskriptif adalah “suatu bentuk penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 
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maupun buatan manusia”. Fenomena-fenomena yang dapat dideskripsikan dapat 

berbentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan 

antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Metode deskriptif dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan melalui teknik survey, studi kasus, studi 

komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, analisis 

kuantitatif/dokumenter, dan studi operasional (Winarno, 1980 hlm.147). Teknik 

yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey. Dalam 

prakteknya, dengan teknik survey peneliti melakukan pengamatan langsung ke 

lokasi kemudian melakukan pengumpulan data terkait kepada responden atau 

sampel tertentu dengan menggunakan kuesioner/angket agar diperoleh informasi 

yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumaskan sebelumnya. 

Sejalan dengan penjelasan di atas dalam rangka menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian ini, penggunaan metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk 

menjelaskan perbedaan pendapat, gagasan atau ide dari responden terkait potensi 

wisata bahari di Pantai Balongan Indah. Selain itu, metode deskriptif juga 

memungkinkan peneliti memperoleh gambaran dan memaparkan kondisi daerah 

penelitian secara sistematis dan akurat. Oleh karena itu peneliti berusaha mencari 

data yang akurat terkait potensi wisata bahari di Pantai Balongan Indah melalui 

masyarakat, wisatawan dan sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat 

menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. 

 

C. Pendekatan Geografi Dalam Penelitian 

Menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI) definisi geografi adalah ilmu yang 

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Pendekatan geografi 

dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara (analisis) untuk memahami berbagai 

gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dan 

lingkungannya. Pendekatan geografi menjadi ciri bagi kajian geografi dan 

membedakannya dengan kajian ilmu-ilmu yang lain. Pendekatan (approach) yang 

digunakan dalam kajian geografi terdiri atas tiga macam, yaitu analisis keruangan 

(spacial analysis), analisis ekologi (ecological analysis), dan analisis kompleks 

wilayah (regional complex analysis). 
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Pendekatan geografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

keruangan. Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk 

mengkaji kesamaan dan perbedaan suatu fenomena geosfer melalui cara pandang 

keruangan. Pada pendekatan ini, yang menjadi fokus pengamatan adalah persebaran 

kegunaan ruang dan manfaat yang akan didapatkan dari ruang yang disediakan. 

Oleh karena itu sejalan dengan penjelasan tersebut, dengan menggunakan 

pendekatan keruangan ini peneliti berusaha untuk memperoleh data yang akurat 

mengenai interaksi antara aktivitas masyarakat di Desa Balongan dalam 

memanfaatkan potensi Pantai Balongan Indah sebagai daya tarik wisata bahari. 

Selain itu, interaksi keruangan wisatawan baik tingkat lokal, regional, nasional, 

maupun internasional juga akan dikaji dalam penelitian ini. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi (kadang-kadang dinamakan pula universe) dapat diartikan sebagai 

himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas 

(Hadisumarno, 1979). Himpunan individu atau objek yang terbatas adalah 

himpunan individu atau objek yang dapat diketahui atau diukur dengan jelas jumlah 

maupun batasnya. Selain itu, menurut Sugiyono (2013, hlm.119), definisi populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa populasi adalah keseluruhan objek atau individu baik yang terbatas atau 

tidak terbatas serta mempunyai kualitas dan karakteristik yang akan diteliti. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

a. Populasi wilayah 

Populasi wilayah dalam penelitian ini meliputi seluruh wilayah pantai di Desa 

Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. 

b. Populasi manusia 

1) Seluruh masyarakat Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten 

Indramayu. 
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2) Seluruh wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Balongan 

Indah, di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. 

3) Seluruh pengelola kawasan wisata Pantai Balongan Indah, di Kecamatan 

Balongan, Kabupaten Indramayu. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2013 hlm.120). Alasan utama dalam pengambilan sampel dalam penelitian 

adalah karena pertimbangan waktu, tenaga dan biaya, namun demikian peneliti juga 

harus mempertimbangkan tentang validitas dari sampel yang diambil dan reliabilitas 

data (Masyhuri, 2008 hlm.155). Jenis sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam sampel, yaitu: 

a. Sampel wilayah 

Untuk pengambilan sampel wilayah dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik pengambilan sampel purposive atau sampel pertimbangan. 

Sampel purposive atau disebut juga judgemental sampling adalah sampel yang 

dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang  selektif 

dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sampel yang diambil memiliki ciri-ciri yang 

khusus dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif. Ciri-ciri maupun 

strata yang khusus tersebut sangat tergantung dari keinginan penulis (Tika, 2005 

hlm.41). Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti mempertimbangkan sampel 

wilayah penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Oleh karena itu 

sampel wilayah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah kawasan wisata Pantai 

Balongan Indah yang berlokasi di Desa Balongan dengan luas kawasan wisata 

sebesar 113.100 m2 dan garis pantai sepanjang 800 m. 

b. Sampel manusia 

Sampel manusia yang ada pada penelitian ini terbagi dalam tiga kelompok, 

yaitu penduduk, wisatawan, dan pengelola kawasan wisata. 

1) Sampel penduduk 

Penarikan sampel penduduk dilakukan pada penduduk yang berada di sekitar 

lokasi wisata Pantai Balongan Indah yaitu mencangkup penduduk yang berada di 

Desa Balongan. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel penduduk digunakan 



46 
 

Maria Ulfah, 2017 
POTENSI WISATA BAHARI PANTAI BALONGAN INDAH DI KECAMATAN BALONGAN  
KABUPATEN INDRAMAYU 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

rumus yang dikemukakan oleh Dixon dan B. Leach (dalam Tika, 2005 hlm.25). 

Data jumlah penduduk di Desa Balongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Data Jumlah Penduduk Desa Balongan 

Desa 
Luas Wilayah 

(km2) 

Jumlah Penduduk Jumlah 

KK 
Laki-laki Perempuan 

Balongan 5.110 2.861 2.677 1.557 

Total 5.110 5.538 1.557 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2016 

Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

𝑛 = [
𝑍 𝑥 𝑉

𝐶
]2 (1) 

Keterangan: 

n =  Jumlah sampel 

Z =  Tingkat kepercayaan (confidence level), nilai confidence level dari 95% 

 adalah 1,96 

V =  Variabel, yang dapat diperoleh dengan rumus: 

𝑉 = √𝑝(100 − 𝑝) (2) 

p =   Persentase karakteristik sampel yang dianggap benar, yang dapat diperoleh 

  dengan rumus: 

𝑝 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
𝑥 100% (3) 

C =  Batas kepercayaan (confidence limit) dalam persen 

Kemudian, untuk menghitung jumlah sampel yang sebenarnya, digunakan rumus: 

𝑛′ =
𝑛

1+𝑛
𝑁

 (4) 

Keterangan: 

n’ = Jumlah sampel yang telah dikoreksi (dibetulkan) 

n = Jumlah sampel yang dihitung berdasarkan rumus (1) 

N = Jumlah Kepala Keluarga (KK) 

Berikut merupakan hasil perhitungan untuk menentukan jumlah sampel 

penduduk yang ada di Desa Balongan dijabarkan sebagai berikut: 

𝑝 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
𝑥 100% 

𝑝 =
1.557

5.538
𝑥 100% 
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𝑝 = 28,11% 

𝑉 = √𝑝(100 − 𝑝) 

    = √28,11(100 − 28,11) 

    = √2020,83 

    = 44,95 

𝑛 = [
𝑍 𝑥 𝑉

𝐶
]2 

    = [
1,96 𝑥 44,95

10
]2 

    = [8,81]2  = 77,62 

𝑛′ =
𝑛

1 + 𝑛
𝑁

 

      =
77,62

1 + 77,62
1.557

 

      =
77,62

1,0499
 

      = 73,93 = 74 (𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛) 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sampel penduduk yang diambil dalam 

penelitian ini sebanyak 74 responden.  

2) Sampel wisatawan 

Penarikan sampel wisatawan dilakukan dengan teknik sampling aksidental. 

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2011 hlm.126). Tetapi karena peneliti tidak tahu persis berapa jumlah 

wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Pantai Balongan Indah karena hal 

tersebut bersifat dinamis, peneliti menentukan jumlah sampel wisatawan dengan 

berpedoman pada pendapat Tika (2005, hlm.33) tentang penentuan jumlah sampel 

bahwa “sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas tentang batas minimal 

besarnya sampel yang dapat diambil dan dapat mewakili suatu populasi yang akan 

diteliti. Kendati demikian, dalam teori sampling dikatakan bahwa sampel yang 

terkecil dan dapat mewakili distribusi normal adalah 30”. Oleh karena itu, sesuai 

pendapat tersebut penarikan sampel wisatawan dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan teknik sampling aksidental dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. 
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3) Sampel pengelola wisata 

Penarikan sampel pengelola dalam penelitan ini diambil dari Paguyuban RW 

02 Balongan dengan jumlah responden sebayak 3 orang yang terdiri dari 1 orang 

pimpinan, 1 orang staf keuangan, dan 1 orang koordinator lapangan. 

 

E. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013, hlm.38) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel 

tunggal yaitu potensi wisata bahari Pantai Balongan Indah beserta indikator dan 

parameternya. Berikut variabel dalam penelitian ini lebih lengkapnya disajikan 

dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian Indikator Parameter 

Potensi Wisata 

Bahari Pantai 

Balongan Indah 

Potensi Wisata 

Aspek Fisik 

 Kedalaman 

 Kemiringan pantai 

 Lebar pantai 

 Material pantai 

 Gelombang 

 Kecerahan perairan 

 Kecepatan angin 

 Kecepatan arus 

 Pasang surut 

 Vegetasi pantai 

Aspek Kemenarikan 

 Atraksi wisata 

 Keunikan wisata 

 Event wisata 

 Aktivitas wisata 

 Budaya masyarakat 

Aspek Sarana dan Prasarana 

 Akomodasi 

 Rumah makan/restoran 

 Sarana kebersihan 

 Sarana informasi 

 Sarana kesehatan 

 Sarana keamanan 

 Toko cinderamata 

 Tempat ibadah 

 Tempat parkir 
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Tabel 3.2. Variabel Penelitian (Lanjutan) 

Variabel Penelitian Indikator Parameter 

 

Potensi Wisata 

Aspek Aksesibilitas 

 Jenis jalan 

 Kondisi jalan 

 Transportasi 

 Waktu tempuh 

Partisipasi 

Masyarakat 

 Buah pikiran 

 Harta benda 

 Keterampilan/kemahiran 

 Tenaga 

 Sosial 

Karakteristik 

Wisatawan 

Karakteristik Sosial-Ekonomi 

 Jenis kelamin 

 Usia 

 Daerah asal 

 Status perkawinan 

 Tingkat pendidikan 

 Pekerjaan 

 Pendapatan 

Karakteristik Perjalanan Wisata 

 Jenis perjalanan 

 Lama waktu kunjungan 

 Teman perjalanan 

 Frekuensi kunjungan 

 Alat transportasi 

 Pengorganisasian perjalanan 

 Besaran pengeluaran 

Strategi 

Pengembangan  

 Gambaran umum pengelolaan 

daya tarik wisata 

 Kelebihan, kelemahan, 

ancaman, dan peluang daya 

tarik wisata 

Sumber: Hasil pengolahan,, 2017 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan penelitian yang berjudul 

Potensi Wisata Bahari Pantai Balongan Indah di Kecamatan Balongan Kabupaten 

Indramayu, maka definisi operasional yang dimaksud penulis adalah: 

1. Potensi Wisata Bahari 

Menurut Permenbudpar (2010) wisata bahari adalah “penyelenggaraan wisata 

dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang 

dikelola secara komersial di perairan laut dengan sub-jenis usaha yang meliputi 

wisata selam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata selancar, dermaga 
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bahari, dan sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan 

oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur”. Sedangkan definisi potensi wisata 

adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan merupakan daya 

tarik agar orang-orang mau berkunjung ke tempat tersebut (Marioti dalam Yoeti 

1996, hlm.160).  Potensi wisata inilah yang nantinya akan mendukung Pantai 

Balongan Indah sebagai daya tarik wisata bahari yang diukur melalui empat aspek 

meliputi aspek fisik, kemenarikan, sarana prasarana, dan aksesibilitas. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Menurut Sumaryadi (2005, hlm.46) partisipasi berarti “peran serta seseorang 

atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk 

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, 

tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil-hasil pembangunan”. Setiap program pembangunan tidak mungkin 

tercapai tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, karena 

dilaksanakannya program tersebut tidak lain yaitu untuk kesejahteraan dan 

kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat 

seberapa besar bentuk partisipasi masyarakat yang ada di sekitar kawasan Pantai 

Balongan Indah yang meliputi partisipasi buah pikiran, harta benda, keterampilan/ 

kemahiran, tenaga, dan sosial (Pasaribu dan Simanjuntak, 1986 hlm.2). 

3. Karakteristik Wisatawan 

Soekadijo (2000, hlm.3) mengemukakan bahwa wisatawan adalah orang yang 

mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang 

didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang 

didatanginya. Wisatawan pada suatu daya tarik wisata memiliki karakteristik dan 

pola kunjungan, kebutuhan ataupun alasan melakukan kunjungan ke suatu objek 

wisata masing-masing berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana karakteristik wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata Pantai 

Balongan Indah. Karakteristik wisatawan yang dimaksud dalam penelitian ini 

berupa karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata. 

4. Strategi Pengembangan Pariwisata Bahari 

Pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang 

terkoordinasi untuk menarik wisatawan yaitu dengan menyediakan sarana 
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prasarana guna melayani kebutuhan wisatawan yang berkunjung (Marpaung, 2002 

hlm.83). Selain itu, rencana pengembangan kawasan bahari harus dikaitkan dengan 

berbagai kepentingan yang mendasar yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir 

(Sastrayuda, 2010 hlm.2). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana gambaran umum pengelolaan serta kelebihan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dimiliki Pantai Balongan Indah untuk kemudian diperoleh beberapa 

strategi pengembangan yang dapat dilakukan menggunakan matriks SWOT guna 

memperoleh strategi pemanfaatan kawasan wisata bahari yang tepat dan dapat 

diterapkan di Pantai Balongan Indah. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala atau fenomena-fenomena 

yang diselidiki (Supardi, 2006 hlm.88). Dalam penelitian ini, teknik observasi yang 

digunakan yaitu observasi non partisipan yaitu suatu proses pengamatan observer 

tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah 

berkedudukan sebagai pengamat (Margono, 2005 hlm.161). Teknik ini ditujukan 

untuk memperoleh gambaran umum mengenai keadaan fisik dan sosial masyarakat 

yang ada di daerah penelitian dengan menggunakan pedoman observasi sebagai alat 

untuk mendapatkan informasi. 

2. Wawancara dan Angket 

Menurut Supardi (2006, hlm.99), wawancara (interview) adalah “proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan”. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan 

adalah teknik wawancara terstruktur dengan menggunakan bantuan pedoman 

wawancara dan angket yang telah disusun secara sistematis sebagai alat untuk 

mengumpulkan informasi. Menurut Dr. Hadari Nawawi (dalam Tika, 2005 hlm.54) 

angket/kuesioner adalah “usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh reponden”. Teknik 

ini ditujukan untuk mengetahui informasi mengenai potensi wisata, partisipasi 
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masyarakat, karakteristik wisatawan, dan gambaran umum pengelolaan di Pantai 

Balongan Indah. 

3. Pengumpulan Data Sekunder 

Menurut Tika (2005, hlm.60) data sekunder adalah “data yang diperoleh 

seorang peneliti tidak secara langsung dari subjek atau objek yang diteliti, tetapi 

melalui pihak lain seperti instalasi-instalasi atau lembaga-lembaga yang terkait, 

perpustakaan (buku, majalah, surat kabar, brosur, foto-foto, peta), arsip perorangan 

(surat, buku harian, catatan biografi), dan sebagainya”. Data sekunder dapat dipakai 

sebagai pelengkap untuk mendukung informasi dari data primer yang dikumpulkan 

oleh peneliti sendiri. Berdasarkan perjelasan tersebut dalam penelitian ini, data 

sekunder yang bersumber dari perpustakaan, jurnal, dan hasil penelitian digunakan 

untuk mencari tahu berbagai literatur mengenai pariwisata, geografi pariwisata, 

wisata bahari, daya tarik wisata, partisipasi masyarakat, karakteristik wisatawan, 

strategi pengembangan pariwisata dan lain sebagainya. 

4. Alat dan Bahan 

a. Alat 

Alat-alat yang digunakan guna mempermudah dalam pengukuran sampel 

dalam penelitian ini tersaji dalam tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Alat-alat dalam Penelitian 

No. Alat Fungsi 

1 Handphone GPS, mengukur panjang pantai 

2 Tongkat berskala Mengukur kedalaman dan slope pantai 

3 Selang Mengukur slope pantai 

4 Meteran Mengukur lebar pantai dan jarak tongkat 

5 Kantong sampel Membungkus sampel pasir 

6 Laptop Mengolah data 

7 Kamera digital Dokumentasi 

8 Alat tulis Mencatat data pengamatan 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

b. Bahan 

a) Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000 lembar 1309-423 Indramayu dan 

lembar 1309-424 Balongan. 

b) Data monografi Desa Balongan beserta data-data sekunder lain yang 

diperoleh dari berbagai sumber yang berisi informasi-informasi untuk 

menunjang objek kajian yang diteliti. 
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c) Data mengenai gelombang, arus, kecepatan angin dan pasang surut di 

perairan Balongan. 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengacu dari Pabundu (2005, hlm.63) yaitu: 

1. Editing data, adalah penelitian kembali data yang dikumpulkan dengan menilai 

apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik dan relevan untul 

diproses atau dioleh lebih lanjut. 

2. Coding, adalah usaha pengklasifikasian atau pengelompokan jawaban menurut 

macamnya yang bertujuan untuk mempermudah dalam analisis sehingga dapat 

diketahui apakah data tersebut sudah memenuhi terhadap pertanyaan peneliti. 

Coding data harus dilakukan secara konsisten karena hal tersebut sangat 

menentukan reliabilitas. 

3. Entry, dilakukan setelah coding data dimana setelah diklasifikasikan data 

dimasukkan kedalam kolom-kolom yang terdapat pada Ms. Excel 2013. 

4. Tabulasi, hasil dari coding dan entry, data-data yang sudah terkumpul di dalam 

tabel kemudian dapat menghasilkan angka-angka sehingga dapat dihitung 

jumlah masalah dalam berbagai kategori kemudian ditampilkan dalam bentuk 

tabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data dapat dilakukan setelah selesai mengumpulkan data secara 

lengkap dari lapangan. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Skala Likert 

Skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert (1932) yang paling sering 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi. Pada skala Likert, 

peneliti harus merumuskan sejumlah pertanyaan mengenai suatu topik tertentu, dan 

responden wisatawan diminta untuk memilih apakah aksesibilitas, sarana dan 

prasarana, dan kemenarikan yang ada di Pantai Balongan Indah sangat lengkap, 

lengkap, cukup lengkap, kurang lengkap, atau tidak lengkap terkait topik tersebut. 
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Pengukuran didasarkan pada indikator yang telah diturunkan dari variabel 

menggunakan skala 1-5 dengan keterangan yang dihubungkan sesuai jawaban, 

adapun skala likert ditampilkan pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Skala Likert 

No Simbol Keterangan 
Skor Item 

Positif Negatif 

1 SL Sangat Lengkap 5 1 

2 L Lengkap 4 2 

3 CL Cukup Lengkap 3 3 

4 KL Kurang Lengkap 2 4 

5 TL Tidak Lengkap 1 5 

Sumber: Wawan dan Dewi M. (2010, hlm.39) 

Angket yang telah disebar dan diisi oleh wisatawan selanjutnya jawaban 

ditabulasi dan didapat kecenderungan atas jawaban wisatawan tersebut. Angket 

yang berisikan tabel dengan item aksesibilitas, sarana dan prasarana, dan 

kemenarikan yang kemudian diukur dengan Skala Likert akan diolah dengan 

perhitungan yaitu : 

Skor Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)+(F5x5)) 

Keterangan : 

F1 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 1 (Tidak Lengkap) 

F2 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 2 (Kurang Lengkap) 

F3 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 (Cukup Lengkap) 

F4 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 (Lengkap) 

F5 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 5 (Sangat Lengkap)  

Hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka selanjutnya adalah interpretasi 

skor yang mencangkup hasil dari setiap analisis data yang telah dilakukan dalam 

analisis dari setiap jawaban responden yang dijadikan sampel penelitian. Berikut 

persentase hasil akumulasi Skala Likert yang akan digunakan dapat dilihat pada 

tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Kriteria Interpretasi Skor 

Angka 0% - 20% Sangat Lemah 

Angka 21% - 40% Lemah 

Angka 41% - 60% Cukup 

Angka 61% - 80% Kuat 

Angka 81% - 100% Sangat Kuat 

Sumber: Wawan dan Dewi M. (2010, hlm.39) 
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2. Analisis Persentase 

Analisis persentase adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan-kecenderungan jawaban responden yang digunakan berdasarkan 

metode persentase menurut Santoso (2001, hlm.299) dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
 x 100% 

Keterangan: 

P = Persentase 

f = Data yang didapat 

n = Jumlah seluruh data 

100% = Bilangan konstanta 

Angka yang dimasukkan ke dalam rumus tersebut merupakan data angka 

yang diperoleh dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan  yang telah 

diajukan sebelumnya. Hasil perhitungan tersebut kemudian nantinya akan 

dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria penjabaran 

mengenai nilai persentase yang akan dihasilkan dari perhitungan menggunakan 

persentase hasil penelitian yang dikemukakan oleh Effendi dan Manning yang ada 

pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Persentase Hasil Penelitian 

Persentase (%) Kriteria 

100 Seluruhnya 

75 – 99 Sebagian besar 

51 – 74 Lebih dari setengahnya 

50 Setengahnya 

25 – 49 Kurang dari setengahnya 

1 – 24 Sebagian kecil 

0 Tidak ada/tidak seorangpun 

Sumber: Effendi dan Manning 

3. Analisis Crosstab (Tabulasi Silang) 

Crosstab adalah sebuah tabel silang yang terdiri dari satu baris atau lebih dan 

satu kolom atau lebih (Santoso, 2009 hlm.214). Analisis crosstab ini digunakan 

untuk mengetahui hubungan antar baris dan kolom. 

4. Pengharkatan (Scoring) 

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkatan potensi wisata bahari di 

Pantai Balongan Indah. Aspek yang akan dianalisis menggunakan teknik 

pengharkatan diantaranya yaitu aspek fisik, aksesibilitas, sarana prasarana, dan 
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kemenarikan. Setiap kategori dari masing-masing aspek memiliki kriteria yang 

telah ditentukan dengan nilai harkat tertinggi yaitu 5 untuk kelas sangat baik, 4 

untuk kelas baik, 3 untuk kelas sedang, 2 untuk kelas kurang baik, dan 1 untuk kelas 

buruk. Kriteria pengharkatan ini diperoleh melalui adaptasi dari beberapa sumber 

dan terbagi dalam 4 aspek kriteria pengharkatan sebagai berikut : 

Tabel 3.7. Kriteria Pengharkatan Potensi Fisik 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Kedalaman (m) 

5 Sangat Baik <0,5 

4 Baik 0,5 – 1 

3 Sedang 1 – 1,5 

2 Kurang Baik 1,5 – 2 

1 Buruk >2 

Kemiringan 

Pantai (%) 

5 Sangat Baik 0 – 8 

4 Baik 8 – 15 

3 Sedang 15 – 25 

2 Kurang Baik 25 – 40 

1 Buruk >40 

Gelombang (m) 

5 Sangat Baik 0 – 0,5 

4 Baik 0,6 – 1 

3 Sedang 1,1 – 1,5 

2 Kurang Baik 1,6 – 2 

1 Buruk >2 

Lebar Pantai 

(m) 

5 Sangat Baik >75 

4 Baik 50 – 75 

3 Sedang 25 – 50 

2 Kurang Baik 5 – 25 

1 Buruk <5 

Kecepatan 

Angin (knot) 

5 Sangat Baik 0 – 4 

4 Baik 5 – 9 

3 Sedang 10 – 14 

2 Kurang Baik 15 – 19 

1 Buruk >19 

Kecerahan 

Perairan (m) 

5 Sangat Baik >10 

4 Baik 10 – 8 

3 Sedang 7 – 5 

2 Kurang Baik 4 – 2 

1 Buruk <2 

Kecepatan Arus 

(m/s) 

5 Sangat Baik 0 – 5 

4 Baik 6 – 10 

3 Sedang 11 – 15 

2 Kurang Baik 16 – 25 

1 Buruk >25 

Pasang Surut 

(m) 

5 Sangat Baik <1 

4 Baik 1 – 2 

3 Sedang 3 – 4 

2 Kurang Baik 5 

1 Buruk >5 
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Tabel 3.7. Kriteria Pengharkatan Potensi Fisik (Lanjutan) 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Material Pantai 

5 Sangat Baik 
Terdapat kandungan pasir halus, hasil 

pelapukan kerang dan terumbu karang. 

4 Baik 
Terdapat campuran pasir halus, hasil 

pelapukan kerang dan tanah alluvial. 

3 Sedang 
Terdapat kandungan pasir kasar, kerikil 

dan kerakal. 

2 Kurang Baik 
Terdapat kerikil kasar dan batu-batuan 

sedang. 

1 Buruk 
Tidak terdapat kandugan pasir, tapi 

material pantai berbentuk batuan kasar. 

Vegetasi Pantai 

5 Sangat Baik 

Terdapat seluruh vegetasi pantai (hutan 

mangrove, terumbu karang, padang 

lamun, estuaria). 

4 Baik 

Terdapat 3 jenis vegetasi pantai (hutan 

mangrove, terumbu karang, padang 

lamun, estuaria). 

3 Sedang 

Terdapat 2 jenis vegetasi pantai (hutan 

mangrove, terumbu karang, padang 

lamun, estuaria). 

2 Kurang Baik 

Terdapat 1 jenis vegetasi pantai (hutan 

mangrove, terumbu karang, padang 

lamun, estuaria). 

1 Buruk Tidak ada vegetasi. 

Sumber: Leopold (1969) dalam Yustishar (2012) dengan modifikasi 

Tabel 3.8. Kriteria Pengharkatan Potensi Aksesibilitas 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Transportasi 

5 Sangat Baik 

Tersedia angkutan ke lokasi wisata (bus, 

minibus) dalam jumlah > 10 dan jadwal 

tetap. 

4 Baik 

Tersedia angkutan ke lokasi wisata, 

jumlah 10, jenis beragam (bus, minibus, 

angkot, ojek) dan jadwal tetap. 

3 Sedang 

Tersedia angkutan ke lokasi wisata, 

jumlah <10, jenis beragam (angkot, ojek, 

dll) dan jadwal tetap. 

2 Kurang Baik 

Tersedia angkutan ke lokasi wisata, 

jumlah <10, jenis tidak beragam dan 

jadwal tidak tetap. 

1 Buruk Kendaraan tidak tersedia. 

Jenis Jalan 

5 Sangat Baik 
Jalan arteri primer dengan lebar badan 

jalan tidak kurang dari 8 m. 

4 Baik 
Jalan kolektor dengan lebar badan jalan 

tidak kurang dari 7 m. 

3 Sedang 
Jalan lokal primer dengan lebar badan 

jalan tidak kurang dari 6 m. 

2 Kurang Baik 
Jalan lokal dengan lebar badan jalan tidak 

kurang dari 3,5 m. 

1 Buruk Jalan tanah. 
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Tabel 3.8. Kriteria Pengharkatan Potensi Aksesibilitas (Lanjutan) 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Kondisi Jalan 

5 Sangat Baik 
Jalan beraspal, tidak bergelombang dan 

dapat dilalui berbagai jenis kendaraan. 

4 Baik 

Jalan beraspal, bergelombang dan dapat 

dilalui kendaraan roda empat tanpa 

kesulitan. 

3 Sedang 

Jalan beraspal, dengan sedikit 

bergelombang dan berlubang, terbatas 

untuk kendaraan roda 4. 

2 Kurang Baik 
Jalan tidak beraspal, berbatu, tidak ada 

jalan alternatif. 

1 Buruk Jalan setapak, tidak ada jalan alternatif. 

Waktu Tempuh 

5 Sangat Baik 
Waktu tempuh sangat singkat dengan laju 

kecepatan tinggi (min 60 km/jam). 

4 Baik 
Waktu tempuh singkat dengan laju 

kecepatan tinggi (min 50 km/jam). 

3 Sedang 
Waktu tempuh cukup lama dengan laju 

kecepatan sedang (40 km/jam). 

2 Kurang Baik 
Waktu tempuh cukup lama dengan laju 

kecepatan lambat (30 km/jam). 

1 Buruk Waktu tempuh sangat lama (20 km/ jam). 

Sumber: Yuaningsih (2005), Yuliani (2006) 

Tabel 3.9. Kriteria Pengharkatan Potensi Kemenarikan 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Atraksi Wisata 

5 Sangat Baik 
Keragaman atraksi yang ada di lokasi 

wisata ada >6. 

4 Baik 
Keragaman atraksi yang ada di lokasi 

wisata ada 6-5. 

3 Sedang 
Keragaman atraksi yang ada di lokasi 

wisata ada 3-4. 

2 Kurang Baik 
Keragaman atraksi yang ada di lokasi 

wisata ada 1-2. 

1 Buruk Tidak ada atraksi yang dapat dilihat. 

Keunikan 

Wisata 

5 Sangat Baik 

Ada 4 kriteria (nilai, sejarah, kekhasan 

flora dan fauna, dan kekhasan 

lingkungan). 

4 Baik 

Ada 3 kriteria (nilai, sejarah, kekhasan 

flora dan fauna, dan kekhasan 

lingkungan). 

3 Sedang 

Ada 2 kriteria (nilai, sejarah, kekhasan 

flora dan fauna, dan kekhasan 

lingkungan). 

2 Kurang Baik 

Ada 1 kriteria (nilai, sejarah, kekhasan 

flora dan fauna, dan kekhasan 

lingkungan). 

1 Buruk Tidak ada keunikan yang menonjol. 
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Tabel 3.9. Kriteria Pengharkatan Potensi Kemenarikan (Lanjutan) 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Event Wisata 

5 Sangat Baik 
Keragaman event wisata >5 dan rutin 

dilaksanakan. 

4 Baik 
Keragaman event wisata min 5 dan rutin 

dilaksanakan. 

3 Sedang 
Keragaman event wisata min 3 dan rutin 

dilaksanakan. 

2 Kurang Baik 
Jenis event wisata <3  dan tidak rutin 

dilaksanakan. 

1 Buruk Tidak ada event wisata. 

Aktivitas Wisata 

5 Sangat Baik 

Keragaman aktivitas yang dapat 

dilakukan ada >6 (camping, berenang, 

berperahu, memancing, makan, piknik, 

bersantai, berteduh, bermain air, jalan-

jalan, fotografi, berbelanja). 

4 Baik 

Keragaman aktivitas yang dapat 

dilakukan ada 6-5 (camping, berenang, 

berperahu, memancing, makan, piknik, 

bersantai, berteduh, bermain air, jalan-

jalan, fotografi, berbelanja). 

3 Sedang 

Keragaman aktivitas yang dapat 

dilakukan ada 3-4 (camping, berenang, 

berperahu, memancing, makan, piknik, 

bersantai, berteduh, bermain air, jalan-

jalan, fotografi, berbelanja). 

2 Kurang Baik 
Keragaman aktivitas yang dapat 

dilakukan ada 1-2. 

1 Buruk Tidak tersedia aktivitas wisata. 

Budaya 

Masyarakat 

5 Sangat Baik 
Jumlah budaya masyarakat sangat 

banyak (min 5 budaya). 

4 Baik 
Jumlah budaya masyarakat banyak (min 

4 budaya). 

3 Sedang Jumlah budaya masyarakat 3-2 budaya. 

2 Kurang Baik 
Jumlah budaya masyarakat hanya ada 1 

budaya. 

1 Buruk Tidak ada budaya masyarakat. 

Sumber: Yuaningsih (2005), Yuliani (2006) 

Tabel 3.10. Kriteria Pengharkatan Potensi Sarana Prasarana  

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Toko 

Cinderamata 

5 Sangat Baik 
Tersedia di lokasi, jenis cinderamata >3 

macam. 

4 Baik 
Tersedia di lokasi, jenis cinderamata 3 

macam. 

3 Sedang 
Tersedia di lokasi, jenis cinderamata 2 

macam. 

2 Kurang Baik 
Tersedia di lokasi, jenis cinderamata 1 

macam. 

1 Buruk Tidak tersedia di daya tarik wisata. 
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Tabel 3.10. Kriteria Pengharkatan Potensi Sarana Prasarana (Lanjutan) 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Akomodasi 

5 Sangat Baik 

Tersedia hotel berbintang 1-5 dengan 

kualitas pelayanan dan fasilitas yang 

lengkap. 

4 Baik 

Tersedia hotel non-berbintang dengan 

kualitas pelayanan dan fasilitas yang 

setara dengan hotel berbintang 1-5. 

3 Sedang 

Tersedia penginapan/wisma/guest house 

dengan pelayanan dan fasilitas setara 

hotel. 

2 Kurang Baik 
Tersedia penginapan dengan fasilitas 

kurang memadai. 

1 Buruk Tidak tersedia sarana akomodasi. 

Rumah Makan/ 

Restoran 

5 Sangat Baik 

Tersedia restoran dengan fasilitas 

lengkap dan ditunjang dengan karyawan 

yang profesional. 

4 Baik 

Tersedia restoran dengan fasilitas 

lengkap dan ditunjang dengan karyawan 

yang memenuhi. 

3 Sedang 
Tersedia rumah makan dengan fasilitas 

dan pelayanan memadai. 

2 Kurang Baik 
Tersedia rumah makan tetapi pelayanan 

kurang memadai. 

1 Buruk 
Tidak tersedia restoran/rumah makan 

yang memenuhi. 

Sarana 

Keamanan 

5 Sangat Baik 

Tersedia di lokasi dengan jumlah >4, 

jaraknya sangat dekat dengan kualitas 

dan pelayanan yang sangat lengkap. 

4 Baik 

Tersedia di lokasi dengan jumlah <4, 

jaraknya sangat dekat dengan kualitas 

dan pelayanan yang sangat lengkap. 

3 Sedang 

Tersedia di lokasi dengan jumlah <4, 

jaraknya cukup dekat dengan kualitas dan 

pelayanan yang cukup lengkap. 

2 Kurang Baik 

Tersedia di lokasi dengan jumlah <4, 

jaraknya cukup jauh dengan kualitas dan 

pelayanan yang kurang lengkap. 

1 Buruk Sama sekali tidak tersedia. 

Tempat Parkir 

5 Sangat Baik 

Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang sangat layak untuk 

digunakan. 

4 Baik 
Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang layak digunakan. 

3 Sedang 

Tersedia di sekitar lokasi, dengan fasilitas 

dan kondisi yang kurang memadai untuk 

digunakan. 

2 Kurang Baik 

Tersedia di sekitar lokasi, dengan fasilitas 

dan kondisi yang tidak memadai untuk 

digunakan 

1 Buruk Tidak tersedia sama sekali. 
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Tabel 3.10. Kriteria Pengharkatan Potensi Sarana Prasarana (Lanjutan) 

Parameter Harkat Kelas Kriteria 

Sarana 

Kebersihan 

5 Sangat Baik 
Tersedia di lokasi dengan jumlah >10, 

kualitas layak digunakan. 

4 Baik 
Tersedia di lokasi dengan jumlah <10, 

kualitas layak digunakan. 

3 Sedang 
Tersedia di lokasi dengan jumlah <10, 

kualitas kurang layak digunakan. 

2 Kurang Baik 
Tersedia di lokasi dengan jumlah <10, 

kualitas tidak layak digunakan. 

1 Buruk Tidak tersedia di lokasi daya tarik wisata. 

Sarana Infomasi 

5 Sangat Baik 
Tersedia di lokasi dalam kondisi yang 

sangat layak untuk digunakan. 

4 Baik 
Tersedia di lokasi dalam kondisi yang 

layak untuk digunakan. 

3 Sedang 
Tersedia di lokasi dalam kondisi yang 

cukup layak untuk digunakan. 

2 Kurang Baik 
Tersedia fasilitas infomasi dalam kondisi 

yang kurang memadai. 

1 Buruk Sama sekali tidak tersedia. 

Tempat Ibadah 

5 Sangat Baik 

Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang sangat layak untuk 

digunakan. 

4 Baik 
Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang layak untuk digunakan. 

3 Sedang 

Tersedia di sekitar lokasi, dengan fasilitas 

dan kondisi yang kurang memadai untuk 

digunakan. 

2 Kurang Baik 

Tersedia di sekitar lokasi, dengan fasilitas 

dan kondisi yang tidak memadai untuk 

digunakan 

1 Buruk Tidak tersedia sama sekali. 

Sarana 

Kesehatan 

5 Sangat Baik 

Tersedia di lokasi, jaraknya sangat dekat 

dengan kualitas dan pelayanan yang 

sangat lengkap. 

4 Baik 

Tersedia di lokasi, jaraknya dekat dengan 

kualitas dan pelayanan yang cukup 

lengkap. 

3 Sedang 

Tersedia di sekitar lokasi, jaraknya cukup 

dekat dengan kualitas dan pelayanan 

yang cukup lengkap. 

2 Kurang Baik 

Tersedia di sekitar lokasi, jaraknya cukup 

jauh dengan kualitas dan pelayanan yang 

kurang lengkap. 

1 Buruk Sama sekali tidak tersedia. 

Sumber: Yuaningsih (2005), Yuliani (2006) 

Dalam penelitian ini ditentukan bahwa skor tertinggi pada aspek fisik adalah 

50, dan yang terendah adalah 10. Skor tertinggi untuk aspek aksesibilitas adalah 20, 

dan yang terendah adalah 4. Skor tertinggi untuk aspek kemenarikan adalah 25, dan 
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yang terendah adalah 5. Skor tertinggi untuk aspek sarana dan prasarana adalah 45, 

dan yang terendah adalah 9. 

Tabel 3.11. Parameter Aspek Fisik 

No Parameter Skor Terendah Skor Tertinggi 

1 Kedalaman 1 5 

2 Tinggi gelombang 1 5 

3 Kecepatan angin 1 5 

4 Kecepatan arus 1 5 

5 Kecerahan perairan 1 5 

6 Bentuk lahan 1 5 

7 Kemiringan pantai 1 5 

8 Vegetasi pantai 1 5 

9 Material pantai 1 5 

10 Pasang surut 1 5 

Total Skor 10 50 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

 

Tabel 3.12. Parameter Aspek Aksesibilitas 

No Parameter Skor Terendah Skor Tertinggi 

1 Kondisi jalan 1 5 

2 Transportasi 1 5 

3 Jenis jalan 1 5 

4 Waktu tempuh 1 5 

Total Skor 4 20 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

Tabel 3.13. Parameter Aspek Kemenarikan 

No Parameter Skor Terendah Skor Tertinggi 

1 Atraksi wisata 1 5 

2 Aktivitas wisata 1 5 

3 Keunikan wisata 1 5 

4 Event wisata 1 5 

5 Budaya masyarakat 1 5 

Total Skor 5 25 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

 

Tabel 3.14. Parameter Aspek Sarana dan Prasarana 

No Parameter Skor Terendah Skor Tertinggi 

1 Akomodasi 1 5 

2 Rumah makan/restoran 1 5 

3 Sarana informasi 1 5 

4 Sarana kesehatan 1 5 

5 Sarana kebersihan 1 5 

6 Sarana keamanan 1 5 

7 Toko cinderamata 1 5 

8 Tempat ibadah 1 5 

9 Tempat parkir 1 5 

Total Skor 9 45 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 
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Setelah melakukan pengharkatan selanjutnya analisis data terhadap potensi 

pariwisata yang ada di Pantai Balongan Indah yang berpatokan pada aspek dan 

kriteria yang telah ditentukan dengan hasil akhir berupa kelas potensi pariwisata. 

Penentuan panjang interval dari masing-masing parameter dilakukan dengan 

menggunakan rumus seperti yang dikemukakan oleh Subana, dkk (2000, hlm.40) 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

Keterangan: 

P = Panjang interval 

R = Rentang/jangkauan 

K = Banyaknya kelas 

Berdasarkan rumus interval tersebut, kemudian ditentukan kelas-kelas potensi 

dukungan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada tabel 3.15, 3.16, 

3.17 dan 3.18 berikut ini: 

Tabel 3.15. Prosedur Penentuan Kelas Aspek Fisik 

Kelas 
Tingkat 

Penilaian Potensi 

Jenjang 

Harkat 
Kriteria 

I 

Potensi 

tinggi/sangat 

mendukung 

41 – 50 

Suatu kawasan yang sangat tinggi 

potensi dukungan aspek fisik terhadap 

daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

dtetapkan. 

II 

Potensi 

sedang/cukup 

mendukung 

31 – 40 

Suatu kawasan yang tinggi potensi 

dukungan aspek fisik terhadap daya 

tarik wisata berdasarkan parameter-

parameter yang telah ditetapkan. 

III 

Potensi 

rendah/kurang 

mendukung 

21 – 30 

Suatu kawasan yang kurang potensi 

dukungan aspek fisik terhadap daya 

tarik wisata berdasarkan parameter-

parameter yang telah ditetapkan. 

IV Tidak mendukung 10 – 20 

Suatu kawasan yang tidak terdapat 

potensi dukungan aspek fisik terhadap 

daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

ditetapkan. 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

 

Tabel 3.16. Prosedur Penentuan Kelas Aspek Aksesibilitas 

Kelas 
Tingkat 

Penilaian Potensi 

Jenjang 

Harkat 
Kriteria 

I 

Potensi 

tinggi/sangat 

mendukung 

16 – 20 

Suatu kawasan yang sangat tinggi 

potensi dukungan aksesibilitas terhadap 

daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

dtetapkan. 
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Tabel 3.16. Prosedur Penentuan Kelas Aspek Aksesibilitas (Lanjutan) 

Kelas 
Tingkat 

Penilaian Potensi 

Jenjang 

Harkat 
Kriteria 

II 

Potensi 

sedang/cukup 

mendukung 

12 – 15 

Suatu kawasan yang tinggi potensi 

dukungan aksesibilitas terhadap daya 

tarik wisata berdasarkan parameter-

parameter yang telah ditetapkan. 

III 

Potensi 

rendah/kurang 

mendukung 

8 – 11 

Suatu kawasan yang kurang potensi 

dukungan aksesibilitas terhadap daya 

tarik wisata berdasarkan parameter-

parameter yang telah ditetapkan. 

IV Tidak mendukung 4 – 7 

Suatu kawasan yang tidak terdapat 

potensi dukungan aksesibilitas terhadap 

daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

ditetapkan. 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

 

Tabel 3.17. Prosedur Penentuan Kelas Aspek Kemenarikan 

Kelas 
Tingkat 

Penilaian Potensi 

Jenjang 

Harkat 
Kriteria 

I 

Potensi 

tinggi/sangat 

mendukung 

21 – 25 

Suatu kawasan yang sangat tinggi 

potensi dukungan kemenarikan 

terhadap daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

dtetapkan. 

II 

Potensi 

sedang/cukup 

mendukung 

16 – 20 

Suatu kawasan yang tinggi potensi 

dukungan kemenarikan terhadap daya 

tarik wisata berdasarkan parameter-

parameter yang telah ditetapkan. 

III 

Potensi 

rendah/kurang 

mendukung 

11 – 15 

Suatu kawasan yang kurang tinggi 

potensi dukungan kemenarikan 

terhadap daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

ditetapkan. 

IV Tidak mendukung 5 – 10 

Suatu kawasan yang tidak terdapat 

potensi dukungan kemenarikan 

terhadap daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

ditetapkan. 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

 

Tabel 3.18. Prosedur Penentuan Kelas Aspek Sarana dan Prasarana 

Kelas 
Tingkat 

Penilaian Potensi 

Jenjang 

Harkat 
Kriteria 

I 

Potensi 

tinggi/sangat 

mendukung 

36 – 45 

Suatu kawasan yang sangat tinggi 

potensi dukungan sarana dan prasarana 

terhadap daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

dtetapkan. 
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Tabel 3.18. Prosedur Penentuan Kelas Aspek Sarana dan Prasarana 

(Lanjutan) 

Kelas 
Tingkat 

Penilaian Potensi 

Jenjang 

Harkat 
Kriteria 

II 

Potensi 

sedang/cukup 

mendukung 

27 – 35 

Suatu kawasan yang tinggi potensi 

dukungan sarana dan prasarana 

terhadap daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter yang telah 

ditetapkan. 

III 

Potensi 

rendah/kurang 

mendukung 

18 – 26 

Suatu kawasan yang kurang tinggi 

potensi dukungan sarana dan prasarana 

terhadap daya tarik wisata berdasarkan 

parameter-parameter. 

IV Tidak mendukung 9 – 17 

Suatu kawasan yang tidak terdapat 

potensi dukungan sarana prasarana 

terhadap daya tarik wisata. 

Sumber: Hasil pengolahan, 2017 

5. Analisis SWOT 

SWOT merupakan akronim untuk kata Stregth (kekuatan), Weakness 

(kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Treath (ancaman). Ukas (2006, 

hlm.215) mengasumsikan bahwa organisasi akan mencapai strategi yang sukses 

dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan 

hambatan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing komponen analisis 

SWOT: 

a. Strength (kekuatan), yaitu kekuatan apa saja yang dimilki oleh pariwisata. 

Dengan mengetahui kekuatan, pariwisata dapat dikembangkan menjadi lebih 

tangguh hingga mampu bertahan dalam pasar dan mampu bersaing untuk 

pengembangan selanjutnya. 

b. Weakness (kelemahan), yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau 

merugikan bagi pariwisata. 

c. Opportunity (kesempatan), yaitu semua kesempatan yang ada seperti kebijakan 

pemerintah, peraturan yang berlaku, atau kondisi perekonomian nasional atau 

global yang dianggap memberi peluang bagi pariwisata untuk tumbuh dan 

berkembang dimasa yang akan datang. 

d. Treath (ancaman), yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi 

pariwisata, seperti Peraturan Pemerintah yang tidak memberi kemudahan 

berusaha, rusaknya lingkungan, meningkatnya pelacuran, atau gejolak sosial 

akibat mahalnya dan persaingan tour operator asing yang lebih profesional. 
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Analisis SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang bagaimana strategi pengembangan yang tepat dan efektif yang 

dapat dilakukan untuk mendukung potensi wisata bahari di Pantai Balongan Indah. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif atau deskriptif dengan 

menggunakan matriks SWOT. Menurut Rangkuti (2006), matriks SWOT dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang 

dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

Dalam matriks SWOT, masing-masing unsur kekuatan, kelemahan, peluang, 

ancaman dikelompokkan untuk kemudian unsur-unsur tersebut dihubungkan 

keterkaitannya sehingga diperoleh beberapa alternatif strategi pengembangan. 

Pengelompokan dalam matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 3.19. 

Tabel 3.19. Matriks SWOT 

IFAS 

EFAS Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

Peluang 

(Opportunity) 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan Kekuatan 

untuk memanfaatkan 

Peluang. 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan Kelemahan 

untuk memanfaatkan 

Peluang. 

Ancaman 

(Threats) 

STARTEGI ST 

Ciptakan startegi yang 

menggunakan Kekuatan 

untuk mengatasi Ancaman. 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan Kelemahan 

untuk menghindari Ancaman. 

Sumber: Rangkuti, 2006 

Dari tabel 3.19 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat empat kemungkinan 

alternatif strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan Pantai Balongan 

Indah sebagai daya tarik wisata bahari di Kecamatan Balongan, Kabupaten 

Indramayu. Keempat kemungkinan startegi tersebut diantaranya yaitu: 

a. Strategi SO (Kekuatan memanfaatkan Peluang) 

b. Strategi ST (Kekuatan memanfaatkan Ancaman) 

c. Strategi WO (Kelemahan memanfaatkan Peluang) 

d. Strategi WT (Kelemahan memanfaatkan Ancaman) 
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J. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Bagan Alur Penelitian 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2017 
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