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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian dengan judul “Analaisis Daya Dukung Pariwisata di Kawasan 

Wisata Curug Cijalu Kabupaten Subang, Jawa Barat” ini berlokasi di Taman Wisata 

Alam Curug Cijalu, Desa Cipancar, Kecamatan Serangpanjang, Subang, Jawa 

Barat. Koordinat dari lokasi TWA Curug Cijalu sendiri yang di ambil dari Google 

Earth berada di titik 107°35'25.10" BT dan  6°42'36.65" LS. Secara administratif, 

lokasi dari Taman Wisata Alam Curug Cijalu, berbatasan dengan:  

 Utara  : Perkebunan PTP 18 

 Selatan  : Cagar Alam Burangrang  

 Timur  : Cagar Alam Burangrang  

 Barat  : Cilamaya  

Letak TWA Curug Cijalu secara geografis serta administratif dapat dilihat pada 

gambar   

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Gambar 3.1 Peta lokasi TWA Curug Cijalu
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Jalur yang dapat ditempuh untuk menuju TWA Curug Cijalu terdapat dua jalur 

yaitu melalui Wanayasa dari arah Purwakarta dan melalui Lembang dari arah 

Bandung. Apabila dijabarkan, maka dapat diperoleh rute menuju TWA Curug 

Cijalu adalah sebagai berikut: 

 Rute dari arah Purwakarta : Purwakarta Kota – Simpang – Rancadarah – 

Wanayasa – Legokbarong – Serangpanjang – TWA Curug Cijalu. Jarak 

keseluruhan yang ditempuh kurang lebih 30 Km.  

 Rute dari arah Bandung : Kota Bandung – Lembang – Cikole – Ciater – 

Jalan Cagak – Garokgek – Serangpanjang – TWA Curug Cijalu. Jarak 

keseluruhan yang ditempuh kurang lebih 45 Km. 

3.2 Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (2005) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sementara 

menurut Usman (2006), populasi yaitu semua nilai baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas.  

Dalam penelitian ini, terdapat tiga populasi yang akan di teliti, yaitu (1) 

populasi untuk menentukan nilai daya dukung riil berupa kemiringan lereng, curah 

hujan, dan erodibilitas tanah, (2) pengelola TWA Curug Cijalu serta (3) populasi 

untuk menentukan nilai daya dukung fisik yakni untuk mengetahui lama kunjungan 

dan aktivitas yang dilaukan oleh pengunjung / wisatawan selama berkunjung ke 

TWA Curug Cijalu. 

2. Sampel  

Sampel menurut Notoadmodjo (2003) adalah sebagian objek yang diambil dari 

keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Senada 

dengan penjelasan tersebut, menurut Sugiyono (2016) sampel adalah sebagian dari 

jumlah karakterisitik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar 

dan tidak mungkin dipelajari secara keseluruhan karena adanya keterbatasan, maka 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.  
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Sementara itu, penelitian ini mengambil sampel untuk (1) kemiringan lereng, 

yaitu berbagai lahan dan trek yang menjadi pusat kegiatan wisata baik tinggi, 

sedang, maupun rendah; (2) sampel yang dipilih untuk mewakili pengelola TWA 

Curug Cijalu adalah petugas wilayah kerja dari perum perhutani unutk wilayah 

TWA Curug Cijalu; (3) pengunjung yang datang ke TWA Curug Cijalu di lokasi 

dengan aktivitas tinggi, sedang, dan rendah dengan teknik pengambilan sampel 

adalah sampling insidental. Sampling insidental adalah pengambilan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan 

dirasa cocok dengan data yang diperlukan di dalam penelitian ini.  

Jumlah pengambilan sampel pengunjung menurut (Umar, 2005) dilakukan 

dengan menggunakan rumus yaitu:  

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

dimana:  

n  : ukuran sampel  

N  : ukuran populasi  

e   : persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan  

Jumlah pengunjung yang datang ke TWA Curug Cijalu pada tahun 2018 adalah 

sebanyak 23.146 orang. Untuk menentukan jumlah responden, persen kelonggaran 

ketidaktelitian diambil sebesar 10% atau 0,1. Maka dari itu, apabila dihitung 

menggunakan rumus diatas dan memasukkan jumlah pengunjung / wisatawan 

sesuai data, maka perhitungannya akan menjadi seperti berikut:  

n =
23146

1 + 23146 𝑥 (0,1)2
           n =

2314

1 + 231,46 𝑥 0,01
 

n =
23146

1 + 231,46
                 n =

23146

232,46
= 99,57 ~ 100 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah responden yang akan 

diambil yaitu sebanyak 100 responden.  
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3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Data Primer  

Data primer menurut Kuncoro (2009) yaitu data yang diperoleh dengan survey 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Berikut 

adalah data primer yang dibutuhkan serta teknik pengumpulan data nya di dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3.1 Data yang dibutuhkan dan Teknik Pengambilannya 

Data Primer yang Dibutuhkan Teknik Pengumpulan Data 

Lama tinggal   Melakukan wawancara dengan 

Petugas TWA Curug Cijalu  

 Langsung bertanya kepada 

pengunjung dengan cara 

membagikan kuesioner  

Lama Buka  Melakukan wawancara dengan 

petugas TWA Curug Cijalu 

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2019 

2. Data Sekunder  

Data sekunder menurut Kuncoro (2009) yaitu data yang telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa data dan dokumen 

yang diperlukan unuk  penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Data yang dibutuhkan dan Teknik Pengambilannya 

Data Sekunder yang 

Diperlukan 

Teknik Pengumpulan Data 

Dokumen dan Teori dari 

penelitian terdahulu 
 Studi literatur kepustakaan secara 

manual  

 Mengambil referensi dari internet 

dengan sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

Kemiringan Lereng, Erodibilitas 

tanah, dan Curah Hujan 
 Kantor Cabang Perhutani KPH 

Bandung Utara 

 Perum Perhutani Kantor Cabang 

Jalan Cagak, Subang 

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2019 
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3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen Penelitian menurut Arikunto (2000), yaitu alat bantu yang dipilih 

dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis. Instrumen didalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara dimana isinya adalah susunan pertanyaan yang diajukan kepada 

narasumber, yaitu pengelola TWA Curug Cijalu. Selain pedoman wawancara, 

instrumen lain yang digunakan adalah kuesioner yang isinya juga berupa susunan 

pertanyaan mengenai lama tinggal pengunjung dan aktivitas yang dilakukan oleh 

pengunjung selama berada di TWA Curug Cijalu.  

Selain pedoman wawancara dan kuesioner, penelitian ini menggunakan alat 

bantu untuk memudahkan penulis dalam mengumpulakan informasi diantaranya 

yaitu Kamera, dan Perekam Suara. Kamera digunakan unutk mengambil dan 

mengumpulkan gambar mengenai kondisi terkini dari beberapa titik di TWA Curug 

Cijalu. Perekam suara digunakan untuk mengumpulkan percakapan ketika sedang 

berwawancara agar tidak ada informasi yang tertukar maupun tertinggal ketika 

ditulis ke dalam laporan. Sementara itu, data-data seperti kemiringan lereng, curah 

hujan, serta erodibilitas tanah, penulis dapatkan dari Perum Perhutani Kantor 

Cabang Jalan Cagak, Subang. 

3.5 Operasional Variabel  

Daya dukung kawasan wisata memerlukan beberapa variabel untuk 

mengetahui nilainya. Berdasarkan perhitungan daya dukung yang dikemukakan 

oleh Cifuentes, untuk mengetahui nilai daya dukung kawasan yang digunakan 

secara umum ada tiga tahapan, dimana ketiga tahapan tersebut memiliki variabel 

yang harus dipenuhi. Berikut adalah variabel-variabel dari penelitian ini. 
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Tabel 3.3 Variabel Penelitian 

No Variabel Sub-Variabel Uraian Indikator 

1. Profil Pengunjung  

Geografis Daerah Asal 

Demografis 

 Jenis Kelamin 

 Usia  

 Pendidikan terakhir 

 Pekerjaan  

Fisiografis  

 Jenis transportasi 

yang dignakan  

 Frekuensi 

berkunjung 

 Jumlah teman satu 

perjalanan  

2. 

Daya Dukung 

Penggunaan Kawasan 

Secara Umum Cifuentes 

(1992) 

Daya Dukung 

Fisik 

Luas kawasan  

 Profil kawasan  

 Luas area total 

kawasan 

Luas kebutuhan 

pengunjung / 

wisatawan  

 Aktivitas pengunjung  

Faktor rotasi  

 Waktu operasional  

 Lama kunjungan 

pengunjung 

Daya Dukung 

Riil  

Nilai daya dukung fisik  

Faktor koreksi kawasan 

 Kondisi curah hujan  

 Jenis tanah kawasan  

 Erodibilitas tanah  

Daya Dukung 

Efektif 

Nilai daya dukung riil  

Kawasan manajemen 

 Manajerial kawasan  

 Jumlah karyawan 

operasional 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data menurut Wardiyanta (2010), merupakan teknik dalam 

proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis data sederhana dan teknik analisis daya dukung yang dikemukakan oleh 

Cifuentes (1992). Data yang diolah hasilnya akan diinterpretasikan dan dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan mendeskripsikan 

hasil yang telah diperoleh. Detail analisisnya yaitu:  

3.6.1 Analisis Karakteristik Pengunjung dan Karakteristik Kunjungan  

Tahapan yang digunakan dalam analisis data secara sederhana adalah tahap 

pengolahan data, penyajian dan analisis data. Tahap pengolahan data merupakan 

proses unutk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang dianalisis. 

Dalam penelitian ini, tahapan dalam pengolahan data kuesioner adalah pengeditan 

data, transformasi data (coding), serta tabulasi data.  

Tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah penyajian data. Teknik penyajian 

data dan analisis data yang dilakukan menggunakan teknik statistik. Dalam 

penelitian ini, teknik statistik yang diterapkan adalah teknik statistik yang 

sederhana. Penyajian data hasil dari kuesioner dapat berbentuk tabel dan/atau 

diagram/grafik.  

Pada tahap analisis data, hasil olahan data dan penyajian data dianalisis secara 

sederhana berdasarkan hasil pengolahan data dengan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif merupakan analisis data dengan menggunakan statistik-statistik 

univariate seperti rata-rata, median, modus, deviasi standar, varians, dll.  

3.6.2 Analisis Daya Dukung Fisik  

Daya dukung fisik / Physical Carrying Capacity / PCC merupakan jumlah 

maksimum pengunjung yang dapat ditampung secara fisik dalam definisi ruang dan 

selama waktu tertentu. Rumus yang digunakan dalam perhitungan daya dukung 

fisik / PCC adalah rumus yang telah dimodifikasi/dikembangkan oleh Fandeli & 

Muhammad (2009), yaitu: 

PCC = A x 
1

B
 x Rf 
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Keterangan:  

B : Luas area yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan untuk  

berwisata dengan tetap memperoleh kepuasan (m2) 

Rf : Faktor Rotasi (Rotation Factor) 

Pertimbangan dalam perhitungan PCC ini adalah:  

a) Luas area yang dibutuhkan oleh pengunjung / wisatawan untuk berwisata agar 

tetap mendapatkan kepuasan. 

b) Luas ruang yang tersedia berupa seluruh luas areal pemanfaatan yang menjadi 

tempat konsentrasi pengunjung / aktivitas wisata. 

c) Faktor Rotasi (RF). Merupaka jumlah kunjungan harian yang diperbolehkan ke 

suatu lokasi. Didapat dari perhitungan:  

𝑅𝑓 =  
𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑏𝑢𝑘𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙
 

3.6.3 Analisis Daya Dukung Riil  

Daya dukung riil / Real Carrying Capacity (RCC) merupakan jumlah 

maksimum kunjungan yang diizinkan ke sebuah lokasi, setelah memperhitungkan 

faktor koreksi yang berasal dari karakteristik tertentu dari lokasi yang telah 

diterapkan daya dukung fisiknya. RCC ini akan menghasilkan jumlah kunjungan 

pengunjung yang sebenarnya yang dapat ditampung oleh suatu kawasan dengan 

meminimalisir atau tanpa merusak ekosistem yang terdapat di suatu kawasan. 

Faktor koreksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a) Kemiringan lereng (Cf1) 

b) Curah hujan (Cf2) 

c) Erodibilitas tanah (Cf3) 

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah faktor koreksi didapat 

dari mempertimbangkan variabel biotik dan abiotik, dan faktor koreksi 

berhubungan dengan kondisi spesifik dan karakteristik lokasi. Faktor koreksi 

disajikan dalam bentuk persentase dengan mempergunakan rumus:  

𝐶𝑓 =
𝑀1

𝑀𝑡
 𝑥 100% 
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Keterangan:  

M1  : Pembatas ukuran variabel  

Mt  : Jumlah ukuran variabel  

Maka dalam perhitungan daya dukung riil dalam bentuk persentase dapat 

dirumuskan dengan:  

𝑅𝐶𝐶 = 𝑃𝐶𝐶 𝑥
100 − 𝐶𝑓1

100
𝑥

100 − 𝐶𝑓2

100
𝑥

100 − 𝐶𝑓 …

100
𝑥

100 − 𝐶𝑓𝑛

100
 

3.6.4 Analisis Daya Dukung Efektif  

Analisis daya dukung efektif / Effective Carrying Capacity (ECC) adalah 

jumlah maksimum dari kunjungan yang dapat ditampung oleh suatu tempat, 

mempertimbangkan faktor manajemen tertentu (Management Capacity / MC). 

Daya dukung efektif dapat dihitung menggunakan rumus: 

ECC = RCC x MC 

Keterangan:  

ECC = Daya Dukung Efektif 

MC = Management Capacity / Kapasitas Manajemen  

RCC = Daya Dukung Riil  

Sementara itu, untuk mencari nilai dari Management Capacity yaitu: 

MC = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 x 100% 

Setelah mendapatkan nilai dari Daya Dukung Efektif, maka kelayakan daya dukung 

dari suatu destinasi wisata dapat ditentukkan dengan menggunakan ketentuan 

berikut:  

PCC > RCC > dan RCC ≥ ECC 

Hasil dari analisis ini dijadikan standar dalam menentukan daya dukung 

pariwisata di TWA Curug Cijalu. Jika PCC > RCC > ECC, maka daya dukung 

pariwisata di suatu kawasan tersebut adalah baik. Namun, jika ECC lebih besar dari 

RCC dan RCC lebih besar dari PCC, maka daya dukung di kawasan tersebut 

tergolong buruk, yang artinya jumlah kunjungan melebihi kapasitas maksimum 

daya dukungnya. 


