
 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Indonesia kaya akan potensi sumberdaya alam yang menyebar di seluruh 

provinsinya. Salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumberdaya alam baik 

di darat maupun lautnya adalah Lampung. Potensi sumberdaya alamnya terdiri 

dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, 

kehutanan dan pariwisata. Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang 

sedang dikembangkan dewasa ini, khususnya di provinsi Lampung. Aktivitas 

pariwisata berbasis ekowisata cenderung meningkat bersamaan dengan 

peningkatan kesadaran tentang konservasi alam (Pickering dan Hill, 2007).   

 

Masyarakat Ekoturisme Internasional (IES) memberikan definisi ekowisata 

sebagai suatu bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah                    

alami yang lingkungannya dilindungi dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

penduduk lokal. Menurut Eplerwood (1999) dikutip oleh Fandeli                   

(2000) ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan yang bertanggung          

jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri    

pariwisata. Pembangunan pariwisata alam yang berkelanjutan telah            

menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu bahwa 

kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi sambil       



2 

 

memelihara integritas budaya, proses esensial ekologi, keanekaragaman biologi 

dan sistem penyangga kehidupan (Steck, 1999).  

 

Ekowisata umumnya dilakukan di daerah yang masih alami. Selain untuk 

menikmati keindahan alam, ekowisata juga melibatkan unsur-unsur pendidikan, 

pemahaman, serta dukungan terhadap upaya-upaya konservasi alam dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Damamik dan Weber, 2006). 

Konsep ini tidak mengedepankan faktor pertumbuhan ekonomi, melainkan 

menjaga keseimbangan antara kegiatan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya 

(Yulianda, 2007). 

 

Salah satu indikator pengelolaan adalah daya dukung (Cifuentes, 1992); 

(Soemarwoto, 2004). Daya dukung menjadi indikator penting guna menunjang 

pengelolaan yang berkesinambungan (sustainable development) dan merupakan 

suatu bentuk pola pengelolaan lingkungan yang menunjang kemampuan 

sumberdaya dalam memperbaiki dirinya sendiri. Menurut Organisasi Wisata 

Dunia atau World Tourism Organisation (WTO) daya dukung wisata merupakan 

jumlah maksimum orang yang boleh mengunjungi satu tempat wisata pada saat 

bersamaan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan fisik, ekonomi dan sosial 

budaya dan penurunan kualitas yang merugikan bagi kepuasan wisatawan (Livina, 

2009). Kepuasan wisatawan adalah indikator pengakuan atas keberhasilan 

kapasitas dan pengelolaan tempat wisata dan merupakan suatu pernyataan 

loyalitas dalam berwisata dan bermakna positif (Siswantoro, Sutrisno dan Dwi, 

2012). Pemahaman terhadap kepuasan wisatawan menjadi sesuatu yang penting 

dalam memposisikan strategi bagi tempat wisata (Cerina dkk, 2011).  
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Pada dasarnya, ada dua aspek dalam pemanfaatan wisata yang secara integral 

berkaitan dengan daya dukung yaitu melindungi sumber daya dan kualitas 

pengalaman berwisata (Sayan dan Atik, 2011). Masalah daya dukung dalam 

ekowisata adalah sangat penting karena berkaitan erat dengan  kerusakan 

lingkungan (Fandeli dan Muhammad, 2009). Selain itu, keadaan lingkungan perlu 

diperhatikan karena dengan terganggunya mutu lingkungan satu obyek wisata 

maka daya tariknya pun akan terganggu atau berkurang (Fandeli dan 

Suyanto,1999). Sehingga apabila dalam pengembangan suatu obyek wisata tidak 

melalui perencanaan dengan baik maka jumlah pengunjung yang datang ke areal 

obyek wisata ini dapat melampui daya dukung lingkungannya. 

 

Hutan mangrove di Pantai Ringgung memiliki luas 22,14 ha dari total 42,17 ha 

luas hutan mangrove di Desa Sidodadi, sehingga berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi ekowisata. Selain itu juga didukung dengan keberadaan pantai sebagai 

salah satu pemandangan menarik serta telah ramai didatangi pengunjung. Desa 

Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi 

sumberdaya hutan mangrove yang meliputi 22 jenis mangrove mayor, 4 jenis 

mangrove minor, dan 8 mangrove asosiai (Muklisi, Hendrarto dan Purnaweni, 

2013). Akan tetapi tekanan terhadap ekosistem hutan mangrove di Pantai 

Ringgung, Desa Sidodadi saat ini terus meningkat. Sebagian besar telah 

dikonversikan menjadi areal pertambakan dan wisata pantai. Jumlah Pengunjung 

wisata di pantai ringgung per tahun berdasarkan wawancara dengan pengelola 

adalah 18.250 orang. Jumlah kunjungan untuk saat ini tidak berdasarkan informasi 

mengenai ukuran populasi yang dapat ditoleransi lingkungan, sehingga belum 

diketahui terjadi kelebihan/ ledakan pengunjung atau tidak.  
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Pengembangan kawasan Pantai Sari Ringgung sebagai tujuan ekowisata 

mangrove dan wisata pantai yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

Pesawaran membutuhkan data dan informasi agar pengembangan kegiatan 

pariwisata dapat berjalan dengan baik dan tanpa merusak lingkungan. Oleh karena 

itu, diperlukan penelitian mengenai analisis potensi dan daya dukung ekowisata 

hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung. Analisis potensi ekowisata dalam 

penelitian ini difokuskan pada tahap inventarisasi sumberdaya alam berupa flora 

dan fauna, serta analisis daya dukung yang dilakukan sepanjang jalur ekowisata 

hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung.     

 

1.2. Rumusan Penelitian 

 

 

1. Bagaimana potensi flora dan fauna di jalur ekowisata hutan mangrove di 

Pantai Sari Ringgung?  

2. Bagaimana persepsi pengunjung mengenai ekowisata hutan mangrove di 

Pantai Sari Ringgung?  

3. Berapakah besar daya dukung sepanjang jalur ekowisata hutan mangrove di 

Pantai Sari Ringgung berdasarkan kapasitas daya tampung wisatawan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menginventarisasi potensi flora dan fauna di jalur ekowisata hutan mangrove 

di Pantai Sari Ringgung. 

2. Mengetahui persepsi wisatawan mengenai ekowisata hutan mangrove, di 

Pantai Sari Ringgung.  
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3. Mengetahui daya dukung di sepanjang jalur ekowisata hutan mangrove di 

Pantai Sari Ringgung. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil   penelitian ini   dapat   memberikan informasi mengenai potensi flora dan 

fauna di sepanjang jalur ekowisata hutan mangrove serta dijadikan   rekomendasi  

dalam penyusunan  rencana kebijakan pengembangan Pantai Sari Ringgung 

sebagai kawasan ekowisata hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tambahan 

informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

 

 

1. Identifikasi jenis flora dan fauna yang terdapat di sepanjang jalur ekowisata 

hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung.  

2. Analisis daya dukung kawasan dilakukan di sepanjang jalur ekowisata hutan 

mangrove di Pantai Sari Ringgung. 

 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

  

 

Upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan 

mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata. Konsep ekowisata 

menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi 

konservasi dan kecintaan lingkungan (Satria, 2009). Konsep Ekowisata pertama 

kali diperkenalkan oleh The International Ecotourism Society (TIES) pada tahun 

1991. TIES (1991) mendefenisikan ekowisata sebagai perjalanan bertanggung 
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jawab ke daerah-daerah yang masih alami yang dapat mengkonservasi lingkungan 

dan memelihara kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata merupakan 

pembatasan jumlah wisatawan sesuai dengan daya dukung kawasan (Rajab, 

Achmad dan Isdradjat, 2013). 

 

Masalah daya dukung dalam ekowisata adalah sangat penting karena berkaitan 

erat dengan kerusakan lingkungan (Fandeli dan Muhammad, 2009 dalam Silvia, 

Boedi dan Munifatul, 2013).  Menurut Douglass (1978), area wisata tertentu 

mempunyai kemampuan tertentu dalam menampung wisatawan (Silvia, Boedi dan 

Munifatul, 2013). Daya dukung lingkungan obyek wisata alam merupakan 

kemampuan suatu daerah untuk menerima wisatawan yang dinyatakan dalam 

jumlah wisatawan per satuan luas per satuan waktu (Soemarwoto, 2004). Menurut 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2009), aspek dari daya dukung di 

kawasan ekowisata yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah turis/tahun; 

lamanya  kunjungan turis; berapa sering lokasi yang “rentan” secara ekologis 

dapat dikunjungi, dan lain-lain. Daya dukung kawasan obyek wisata berkaitan erat 

dengan jumlah wisatawan yang datang mengunjungi obyek wisata tersebut. 

Apabila daya dukung kawasan obyek wisata terlampaui maka dapat mengurangi 

kenyamanan dan kepuasan wisatawan karena banyaknya wisatawan.  

 

Pantai Sari Ringgung memiliki potensi ekowisata yang saat ini menjadi sektor 

yang sedang dikembangkan di provinsi Lampung. Sumberdaya hutan mangrove 

terdiri dari 22 jenis mangrove mayor, 4 jenis mangrove minor, dan 8 jenis 

mangrove asosiasi. Pantai ini memiliki pandangan menarik dan telah ramai 

didatangi pengunjung dengan kisaran mencapai 18.250 orang per tahun. Akan 
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tetapi jumlah ini belum di analisis berdasarkan kapasitas daya dukung 

kawasannya. Oleh karena itu, untuk menunjang pemanfaatan yang berkelanjutan 

diperlukan inventarisasi potensi, persepsi wisatawan, dan analisis daya dukung 

kawasan. Persepsi pengunjung/wisatawan menjadi salah satu indikator penting 

yang akan berkaitan dengan pemahaman tingkat kepuasan, karena merupakan 

salah satu aspek yang berkaitan dengan daya dukung. Perhitungan daya dukung 

menggunakan persamaan yang diadopsi dari Yulianda (2007) dengan 

memperhatikan kapasitas efektif pengunjung dalam kegiatan wisata per satuan 

unit area, panjang area/jalur yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, unit area 

yang digunakan pengunjung untuk memperoleh kenyamanan berwisata, waktu 

yang disediakan kawasan untuk kegiatan wisata dalam 1 hari, dan waktu  yang  

dihabiskan  oleh pengunjung untuk setiap kegiatan berwisata di hutan mangrove. 

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1 berikut:  
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Potensi dan Daya Dukung Jalur  

Ekowisata Hutan Mangrove di Pantai Sari Ringgung, Kabupaten 
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