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ABSTRAK

AKSESIBILITAS OBJEK WISATA AIR TERJUN SINAR TIGA
DI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN WAY RATAI

KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018

Oleh

Dwi Mustofa

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aksesibilitas antara lain alternatif

jalan, kondisi jalan, jarak tempuh, waktu tempuh, alat transportasi, dan biaya

kunjungan wisata di objek wisata Air Terjun Sinar Tiga Desa Harapan Jaya

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan

wawancara terstruktur. Analisis data menggunakan analisis spasial dengan teknik

skoring. Hasil penelitian alternatif jalan terdapat 4 pilihan jalan menuju objek

wisata Air Terjun Sinar Tiga dan 30 responden (100%) memberikan penilaian

baik. Kondisi jalan, 20 responden (66,67%) memberikan penilaian sedang dan 10

responden (33,33%) dekat. Waktu tempuh, penilaian 20 responden (66,67%)

sedang dan 10 responden (33,33%) cepat. Jaringan jalan, penilaian 30 responden

(100%) sedang. Biaya kunjungan wisata, penilaian 30 responden (100%) sedang.

Hasil rekapitulasi skor menunjukkan objek wisata Air Terjun Sinar Tiga termasuk

kedalam aksesibilitas mendukung dengan skor antara 17-19.

Kata kunci: aksesibilitas, objek wisata, air terjun sinar tiga.



ABSTRACT

ACCESIBILITY TOURISM OBJECT OF THE SINAR TIGA
WATERFALL IN THE HARAPAN JAYA VILLAGE WAY RATAI

DISTRICT REGENCY OF PESAWARAN YEAR 2018

By

Dwi Mustofa

This study aims to describe accessibility, among others, alternative roads, road

conditions, mileage, travel time, transportation equipment, and the cost of visits at

tourist attraction Sinar Tiga Waterfall Harapan Jaya Village Way Ratai District

Regency of Pesawaran. This research uses a descriptive method. Data collection

uses work methods, documentation and structured interviews. Data analysis using

spatial analysis with scoring technique. The alternative finding of the road

contains 4 road options that can be used for Sinar Tiga Waterfall object and 30

respondents (100%) provide good facilities. Road condition, 20 respondents

(66.67%) gave medium assessment and 10 respondents (33.33%) close. Travel

time, lodging 20 respondents (66.67%) and 10 respondents (33.33%) fast. Road

network, average 30 respondents (100%) is. The cost of the tourist visit, average

30 respondents (100%) is. The result of the recapitulation of the score which

shows the accessibility of Sinar Tiga Waterfall object is included in the supported

accessibility with the score between 17-19.

Keywords: accessibility, object of tours, sinar tiga waterfalls.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulaun terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504

pulau (Departemen Dalam Negeri, 2013). Kepulauan yang membentang ini

memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu pulau

dengan pulau lainnya, apabila dilihat dari fisik seperti bentang alam, gunung,

pantai dan lembah maupun dari segi budayanya seperti adat istiadat masyarakat,

kesenian daerah, pola perkawinan dan lain sebagainya. Keberagaman baik dari

fisik dan budaya di Indonesia ini dapat dijadikan modal dasar pembangunan

industri pariwisata.

Adanya kegiatan pariwisata mempunyai banyak manfaat antara lain mengenal

objek unik suatu lokasi, mengenal adat istiadat suatu bangsa dan sekaligus dapat

menikmati keindahan alam yang dikunjungi. Adanya kegiatan pariwisata dapat

menambah pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta

melestarikan alam, lingkungan maupun budaya. Pembangunan sektor pariwisata

dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata yang beragam. Kondisi

alam disetiap daerah yang beragam, sehingga dalam pengelolaannya harus

disesuaikan dengan potensi yang ada pada daerah tersebut.
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Kabupaten Pesawaran terletak dibagian selatan dari Provinsi Lampung yaitu

secara astronomis antara 104o 92’-105o 34’ Bujur Timur, dan 5o 12’-5o 84’

Lintang Selatan. Luasnya mencapai 1.173,77 Km2 dengan kepadatan 339

jiwa/km2 yang terdiri atas 11 kecamatan dan 144 desa/kelurahan (BPS Kabupaten

Pesawaran, 2016).

Secara administrasi, Kabupaten Pesawaran berbatasan dengan Kabupaten

Lampung Tengah di bagian utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar

Lampung dibagian timur, Teluk Lampung dibagian selatan dan Kabupaten

Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus dibagian barat. Beberapa suku bangsa baik

suku asli Lampung maupun suku pendatang antara lain Suku Jawa, Bali dan

Sunda tinggal di Kabupaten Pesawaran (BPS Kabupaten Pesawaran, 2016).

Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Pesawaran dapat dibedakan

menjadi tiga sistem utama yaitu DAS Sekampung dengan sungai utama Sungai

Sekampung dan Sungai Galih, DAS Ratai dengan sungai utama Sungai Ratai dan

Sungai Ketibung, DAS Bulok dengan Sungai Bulok. Selain itu, masih terdapat

tiga puluh tujuh sub-sistem DAS sepanjang kaki Gunung Betung dan Gunung

Pesawaran dengan beberapa sungai utama diantaranya Sungai Kedondong, Sungai

Lunik Penengahan, Sungai Rilau, Sungai Semah, Sungai Baturaja, Sungai Kandis,

Sungai Sulan dan Sungai Pisang.

Kabupaten Pesawaran memiliki keberagaman secara morfologinya, dengan

reliefnya yang beragam. Kondisi ini menyebabkan variasi terhadap bentukan-

bentukan permukaan bumi. Morfologis bentang alam Kabupaten Pesawaran

didominasi dataran tinggi dan perbukitan. Keterkaitan antara beragamnya relief
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permukaan dan beberapa sungai yang mengalir melaluinya menyebabkan

bentukan alam yaitu air terjun. Air terjun adalah formasi geologi dari arus air yang

mengalir melalui suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke

bawah ketinggian. Kabupaten Pesawaran memiliki air terjun yang tersebar

diberbagai wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 antara lain :

Tabel 1.1 Daftar Air Terjun di Kabupaten Pesawaran

No. Nama Air Terjun Lokasi
1. Sinar Banyu Mandiri Pesawaran Indah, Pesawaran
2. Tundo Telu Ponco Rejo, Pesawaran
3. Purwa Jaya Sumber Jaya, Pesawaran
4. Anglo Gunung Rejo, Pesawaran
5. Kembar Padang Cermin, Pesawaran
6. Wiyono Teluk Pandan, Pesawaran
7. Ciupang Padang Cermin, Pesawaran
8. Gunung Minggu Padang Cermin, Pesawaran
9. Abah Uban Padang Cermin, Pesawaran
10. Gunung Tanjung Punduh Pidada, Pesawaran
11. Sinar Tiga Harapan Jaya, Pesawaran

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2017

Pengembangan air terjun menjadi objek wisata  yang telah dilakukan yaitu salah

satunya pada Air Terjun Sinar Tiga di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai.

Kecamatan Way Ratai. Air Terjun Sinar Tiga asalnya merupakan aliran sungai

pada area tebing yang curam di Sungai Ratai, dan berbatasan dengan kawasan

Taman Hutan Wan Abdurrahman yang masih alami dan asri. Aliran sungai dan

kondisi air yang mengalir sepanjang tahun serta dikelilingi oleh berbagai jenis

pepohonan. Air Terjun Sinar Tiga selama ini adalah terdapat banyaknya vegetasi

yang tumbuh di sekitar objek wisata, seperti pohon meranti (Shorea spp.), pohon

penjalin (Celtis spp.), pohon keruing (Dipterocarpus spp.), dan juga pohon durian

(Durio spp.) yang berguna memberikan kesejukan disekitar lokasi objek wisata.
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Menurut Undang Undang Kepariwisataan No. 3 Tahun 2009, dikemukakan

bahwa:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,

dan Pemerintah Daerah”.

Sesuai dengan Undang Undang Kepariwisataan No. 3 Tahun 2009,

pengembangan objek wisata perlu didukung dengan berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan

Pemerintah Daerah. Air Terjun Sinar Tiga dikembangkan karena memiliki potensi

dalam kepariwisataan. Pengembangan objek wisata Air Terjun Sinar Tiga telah

dilakukan sejak tahun 2016 (Wawancara Pengelola POKDARWIS Air Terjun

Sinar Tiga, 2017).

Usaha yang ditempuh dengan menjadikan Air Terjun Sinar Tiga sebagai tempat

wisata bagi masyarakat melalui perencanaan Pemerintah Kecamatan Way Ratai

beserta staff-staffnya di Desa Harapan Jaya. Bentuk pengembangannya yang telah

dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga

No. Unsur Perencanaan
Objek Wisata

Bentuk Pengelolaan

1. Fasilitas
Tempat Parkir, Kamar  Mandi, Penginapan,
Pondok Santap

2. Infrastruktur Jaringan Listrik, Jaringan Air, Jaringan Jalan

3. Promosi dan Informasi
Website Desa untuk Publikasi dan Informasi
seputar Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga,
Plang Informasi, Gerbang Masuk Objek Wisata

4. Keamanan Pos Jaga

5. Tata Peraturan Wisata
Biaya Tarif Masuk, Aturan Kunjungan
Wisatawan dan lain-lain

Sumber: Observasi Lapangan, 2017
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Namun, pada potensi objek atau tempat yang dikembangkan menjadi tempat

wisata cenderung berorientasi hanya pada pengembangan sarana dan penyediaan

infrastruktur terkait.  Objek wisata yang dikembangkan terkadang sulit dijangkau

oleh wisatawan. Akibatnya objek wisata yang sulit dijangkau dapat mengurangi

minat wisatawan dan daya tarik objek wisata tersebut.

Sehingga pengembangan objek wisata ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu

aksesibilitas. Aksesibilitas atau tingkat keterjangkauan dalam pariwisata

merupakan upaya wisatawan dalam mencapai suatu objek wisata. Wisatawan akan

memperhatikan kondisi jalan yang akan dilalui, jarak dan waktu yang ditempuh,

pilihan transportasi yang tersedia dan digunakan serta biaya yang dikeluarkan

ketika menuju objek wisata.

Keadaan jalan menuju lokasi objek wisata menjadi sangat penting, karena

wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata akan memperhatikan kondisi

dan akses jalan yang akan dilewati. Keadaan jalan yang beraspal dan tidak

berlubang akan meningkatkan minat wisatawan. Faktor lain seperti waktu tempuh

dan keterkaitan jarak menuju lokasi objek wisata menjadi pilihan bagi wisatawan

yang akan berkunjung. Wisatawan yang berkunjung akan memperhatikan jarak

yang ditempuh untuk menuju lokasi objek wisata. Wisatawan cenderung tertarik

dengan jarak tempuh dan waktu tempuh tidak lama sehingga cepat menuju objek

wisata. Waktu tempuh dapat dipengaruhi oleh keadaan jalan menuju objek wisata.

Setiap daerah yang memiliki potensi wisata tentu akan memaksimalkan fasilitas

pendukung untuk mengoptimalkan pengembangan objek wisata, seperti alat

transportasi. Alat transportasi menuju lokasi objek wisata dapat berupa angkutan
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umum yang akan memudahkan mobilitas wisatawan serta dan ekonomis terhadap

biaya. Dengan adanya akses yang mudah dan lancar serta komparatif terhadap

biaya kunjungan wisata, maka akan menjadi daya tarik sendiri yaitu untuk

memudahkan mobilitas para wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi objek

wisata tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertaik untuk mendeskripsikan

aksesibilitas menuju objek wisata Air Terjun Sinar Tiga, Kecamatan  Way Ratai,

Kabupaten Pesawaran yang terdiri atas jalan, jarak tempuh, waktu tempuh, alat

trasportasi dan biaya kunjungan wisata. Penelitian ini berjudul Aksesibilitas

Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way

Ratai Kabupaten Pesawaran Tahun 2018.

B. Identifkasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukaan dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Daya Tarik Objek Wisata

2. Fasilitas Objek Wisata

3. Kondisi Jalan

4. Jarak Tempuh

5. Waktu Tempuh

6. Alat Transportasi

7. Biaya Kunjungan Wisata
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukaan maka batasan masalah

sebagai berikut:

1. Alternatif Jalan

2. Kondisi Jalan

3. Jarak Tempuh

4. Waktu Tempuh

5. Alat Transportasi

6. Biaya Kunjungan Wisata

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan maslaah sebagai berikut:

1. Berapakah  alternatif jalan yang bisa menuju objek wisata Air Terjun Sinar

Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai ?

2. Bagaimanakah kondisi jalan yang dilalui menuju objek wisata Air Terjun

Sinar Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai ?

3. Bagaimanakah jarak tempuh menuju objek wisata Air Terjun Sinar Tiga Desa

Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai ?

4. Bagaimanakah waktu tempuh menuju objek wisata Air Terjun Sinar Tiga

Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai ?

5. Apakah alat trasportasi yang dapat digunakan untuk menuju objek wisata Air

Terjun Sinar Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai ?

6. Berapakah biaya kunjungan wisata yang dikeluarkan untuk menuju objek

wisata Air Terjun Sinar Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai ?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alternatif jalan yang bisa menuju objek wisata Air Terjun

Sinar Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai

2. Untuk mengetahui kondisi jalan yang dilalui menuju objek wisata Air Terjun

Sinar Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai

3. Untuk mengetahui jarak tempuh menuju Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga

Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai.

4. Untuk mengetahui waktu tempuh menuju Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga

Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai.

5. Untuk mengetahui alat trasportasi yang dapat digunakan untuk menuju objek

wisata Air Terjun Sinar Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai

6. Untuk mengetahui biaya kunjungan pariwisata yang dikeluarkan di Objek

Wisata Air Terjun Sinar Tiga Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suplemen abahan ajar

pada mata pelajaran Geografi di SMA kelas XI semester 2 pada pokok

bahasan Perhubungan, Pengangkutan dan Pariwisata.
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3. Dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait,

khususnya pengelola Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga di Desa Harapan

Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi

bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian kepariwisataan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu:

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah Wisatawan Air Terjun Sinar Tiga di

Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi

Lampung.

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah Aksesibilitas objek wisata Air Terjun

Sinar Tiga. di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten

Pesawaran Provinsi Lampung.

3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian adalah objek wisata Air Terjun

Sinar Tiga di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Provinsi Lampung Tahun 2018.

4. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Transportasi.

Dalam penelitian ini digunakannya Geografi Transportasi sebagai ruang

lingkup ilmu karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji objek

wisata yang terdapat di objek wisata Air Terjun Sinar Tiga yang bersifat

panorama alam, sosial dan budaya termasuk ke dalam kajian geografi

sedangkan aksesibilitas termasuk ke dalam kajian transportasi.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1.   Pengertian dan Pendekatan Geografi

Kata geografi berasal dari dua penggalan kata, yaitu geo yang berarti bumi, dan

graphien yang berarti lukisan atau tulisan. Berarti geografi dapat diartikan lukisan

atau tulisan tentang bumi (Nursid Sumaatmadja, 1988:30).

Cabang-cabang geografi menurut pendapat Nursid Sumaatmadja (1988:52-53)

adalah:

”Secara garis besar, geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga cabang,
yaitu geografi fisik, geografi sosial (manusia), dan geografi manusia.
Geografi fisik yaitu cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari
permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara dengan segala proses
didalamnya. Kerangka kerja geografi fisik ditunjang oleh geologi,
geomorfologi, ilmu tanah, meteorologi, klimatologi, dan oseanografi.
Geografi manusia adalah cabang geografi yang bidang studinya yaitu
aspek keruangan gejala dipermukaan bumi, yang mengambil manusia
sebagai objek pokok. Yang termasuk geografi manusia yaitu: geografi
penduduk, geografi ekonomi, geografi politik, geografi pemukiman dan
geografi sosial. Untuk pengertian geografi regional adalah studi suatu
bagian atau semua bangian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu
wilayah”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka geografi dapat diartikan sebagai ilmu tentang

bumi dan segala sesuatu yang berada didalamnya, baik bersifat fisik maupun non

fisik dimana manusia memiliki peranan yang sangat penting dengan keadaan di
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permukaan bumi. Manusia secara dinamis akan terus beradaptasi untuk

kelangsungan hidupnya, terutama menentukan pusat aktivitas, tempat tinggal

dengan sumber-sumber makanan dengan berbagai jenisnya, selama manusia

tersebut mampu dan dapat menjangkaunya demi memenuhi kesejahteraan

hidupnya.

Studi geografi pada dasarnya memiliki tiga pendekatan seperti yang dikemukakan

R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarmo, (1979:12) bahwa geografi terpadu

(integrated geography) untuk mendekati atau memecahkan masalah dalam

geografi digunakan berbagai macam pendekatan atau hampiran (approach) yaitu

pendekatan analisis keruangan (spatial analysis), analisis ekologi (ecological

analysis), dan analisis aspek kewilayahan (regional aspect analysis).

Dari ketiga pendektan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan

keruangan, karena penelitian ini hanya mendeskripsikan tentang aspek-aspek

geografis yang terdapat di objek wisata di Air Terjun Sinar Tiga di Desa Harapan

Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Berkaitan dengan analisis keruangan (spatial analysis), Sujali (1989:4)

mengemukakan:

“Pendekatan geografi yang mendasar pada sapek keruangan yang mempunyai
kaitan erat dengan persebaran suatu objek pembahasan dan secara umum
pendekatan geografi dapat dilakukan dengan melihat unsur letak, batas,
bentuk, maupun luas sehingga kajian tentang perkembangan pariwisata dapat
dijadikan objek penelitian geografi karena terdapat hubungan pemikiran tata
ruang, lingkungan serta waktu dimana aneka bentuk pola kehidupan dan
penghidupan manusia tergantung pada potensi yang dimiliki daerahnya
masing-masing”.
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Tinjauan geografis dalam penelitian ini, berdasarkan faktor-faktor geografis,

lingkungan geografis dan kependudukan. Daldjoeni (1996:22) mengemukakan:

“bahwa faktor geografis adalah jenis-jenis di dalam faktor alam yang mempunyai

pertalian langsung atau tidak langsung dengan kehidupan manusia dalam arti

memberikan fasilitas kepadanya untuk menghuni permukaan bumi sebagai

wilayah”.

Maka dapat diartikan faktor geografis mempunyai pengaruh baik langsng maupun

tidak langsung dengan aktivitas manusia. Interaksi inilah yang menyebabkan

berbagai jenis daya dan upaya untuk manusia memenuhi kebutuhannya di muka

bumi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia ada delapan faktor, oleh

para geograf disebut delapan faktor geografis. Daldjoeni (1996:20)

mengemukakan bahwa:

Para geograf menunjuk kepada adanya delapan faktor: relasi ruang (lokasi,
posisis, bentuk, luas, jarak), relief atau kemiringan lereng (tinggi
rendahnya permukaan bumi), iklim (dengan permusimannya), jenis tanah
(kapur, liat, pasir, gambut), flora dan fauna, air tanah dan kondisi
pembuangan air, sumber-sumber mineral (barang-barang tambang) dan
relasi dengan lautan.

1) Lokasi dalam suatu tempat dalam suatu wilayah penting, demikian
pula unsur relasi keruangan yang lain, seperti posisinya, jaraknya
dari lokasi yang lain; waktu itu sendiri memiliki luas serta bentuk
yang ada artinya pula bagi persatuan bangsa, pengembangan
ekonomi ataupun kontak dengan wilayah lain secara kultural dan
politik. Suatu negara yang lokasinya baik bagi perniagaan dunia
atau strategi perang dapat saja mudah terancam oleh berbagai
bencana perang.

2) Jenis iklim menentukan hasil pertanian; daerah tropika yang baik
untuk perkebunan macam-macam menjadi rebutan kaum penjajah
masa lampau, permusiman iku mempengaruhi tata kerja penduduk
di sepanjang tahun.
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3) Bentuk relief mempengaruhi pelaksanaan pengangkutan,
perbedaan relief yang menonjol juga mementukan perbedaan suhu
tahunan, keindahan tamasya dan pembuangan air (adanya rawa-
rawa, danau dan bendungan).

4) Tipe tanah menentukan kesuburan wilayah; tanah berkapur
melahirkan penduduk yang miskin dan kurang gizi. Tanah yang
subur mendasari kepadatan penduduk yang membawa berbagai
masalah pula.

5) Jenis flora dan fauna mempengaruhi kegiatan ekonomi manusia
serta mutu pangannya. Ingat Maluku dengan kekayaan lautnya dan
tanaman sagunya dimasa lalu.

6) Kondisi air menetukan dapat tidaknya suatu wilayah dihuni dengan
baik sehingga merupakan kunci bagi lahirnya peradaban manusia.
Ingat latar belakang geografis peradaban di Mesir kuno dan
Mesopotamia.

7) Sumber-sumber mineral mendorong perdagangan.
8) Kontak dengan lautan penting. Ingat kemajuan dan peranan negeri

Inggris di Eropa dan Jepang di Asia Timur. Juga politik air hangat
dari negara raksasa Rusia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka delapan faktor geografis yang

mempengaruhi kehidupan manusia antara lain: lokasi, iklim, bentuk relief, tipe

tanah, jenis flora dan fauna, kondisi air, sumber-sumber mineral dan kontak

dengan lautan.

Lokasi geografis merupakan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas serta

kehidupan manusia atau masyarakat di kesehariannya dalam suatu wilayah.

Lingkungan geografis terdiri atas lingkungan fisis, lingkungan biotis, lingkugan

teknis dan lingkungan abstrak. Pengelompokkan lingkungan geografis ini,

dikemukakan Daldjoeni (1996:21) bahwa di dalam geografi dikenal empat jenis

unsur lingkungan:

1) Lingkungan fisis seperti cuaca, iklim, relief, tanah, mineral, air tanah,

jalur pantai, samudera dan sebagainya.

2) Lingkungan biotis, misalnya: tetumbuhan, hewan dan mikroorganisme

(jasad renik).
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3) Lingkungan teknis seperti pergedungan, jaringan jalan, alat trasportasi

dan komunikasi.

4) Lingkungan abstrak seperti bentuk (persegi, bulat memanjang) dan luas

wilayah, lokasi tempat, jarak antara tempat.

Aspek-aspek geografis dari kependudukan yaitu membahas persebaran penduduk

(distribusi), pertumbuhan penduduk (mortalitas), kepadatan penduduk, pergerakan

penduduk (mobilitas) dan migrasi penduduk, sehingga semua aspek kehidupan di

permukaan bumi dipelajari dalam geografi. Dengan adanya aspek-aspek tersebut

pada suatu wilayah dapat menjadi daya tarik tersendiri dagi masyarakat atau

wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi dalam suatu wilayah.

Adapun yang menyebabkan wisatawan tertarik mengunjungi objek wisata yaitu:

1) Keindahan alam dengan berbagai variasinya.

2) Kondisi iklim

3) Kebudayaan dan atraksinya

4) Sejarah yang melegenda

5) Ethnicity dengan sifat kesukuannya

6) Accecibility, yaitu kemudahan untuk mencapainya (James J. Spillane,
1997:40)

Daya tarik ini kemudian saling mempengaruhi penilaian wisatawan untuk

berkunjung ke suatu objek wisata.

Objek wisata Air Terjun Sinar Tiga Desa Harapan Jaya termasuk ke dalam objek

wisata alam, yang dimaksud dengan wisata alam:

“Objek wisata alam merupakan tempat-tempat berlibur, beristirahat dan
berekreasi guna memulihkan kembali kesehatan jasmani dan rohani.
Wisata alam disebut juga sebagai wisata liburan dan wisata kesehatan
karena tempat-tempat yang dikunjungi ini biasanya terdapat di daerah
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pegunungan atau daerah pantai, disamping letak geografisnya mempunyai
pemandangan yang indah juga memiliki udara serta iklim yang dapat
menyehatkan badan” (Nyoman S. Pandit, 1990:67).

Salah satu aspek dalam penelitian ini adalah iklim, Subarjo (2003:3)

mengemukakan bahwa:

“Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan rata-rata udara dalam
waktu lama dan mencakup wilayah yang luas”. Keadaan rata-rata udara
dalam waktu yang lama ini disebut iklim. Waktu yang lama berdasarkan
perjanjian internasional adalah kurang lebih 30 tahun. Bagi pembaca yang
sedang menganalisa iklim suatu wilayah, untuk berlatih sekurang-
kurangnya 10 tahun”.

Kondisi iklim sesuai astronomisnya setiap wilayah seperti di daerah lintang

rendah, daerah lintang sedang, dan daerah lintang tinggi, berbeda karena memiiki

pola tertentu dari unsur-unsur iklim yang ada, sehingga memerlukan suatu sistem

penamaan untuk kelompok-kelompok yang memiliki persamaan. Sistem

penamaan ini didasarkan sifat-sifat spesifik yang sama disebut penggolongan

iklim atau klasifikasi iklim. Presepsi terhadap penggolongan atau klasifikasi iklim

ini adalah untuk menyederhanakan pengertian pola iklim di dunia sehingga mudah

dipahami dan akhirnya dengan mudah diingat. Adanya perbedaan iklim disetiap

wilayah/daerah juga akan menumbuhkan atau menimbulkan variasi lingkungan

alam dan budaya, sehingga dalam mengembangkan kepariwisataan, karakteristik

iklim perlu diketahui sebelumnya.

Penggolongan iklim secara otomatis menghasilkan tipe iklim sesuai dengan

kelasnya. Adapun kegunaan penggolongan iklim adalah untuk memperolah

efisiensi informasi dalam bentuk yang umum dan sederhana. Analisis statistik

terhadap unsur-unsur iklim seperti suhu udara, curah hujan dan kelembaban yang
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dapat membantu menjelaskan tentang batas-batas pada tipe-tipe iklim secara

umum, sederhana dan kuantitatif. Setiap penggolongan iklim dibuat berdasarkan

tujuan tertentu dari pembuatnya, dengan cakupan luas dari wilayah yang terbatas

(lebih kecil dari negara) sampai luas (regional dan dunia). Suasana objek wisata

yang nyaman terdapat pada zona optimum,yakni terletak antara suhu efektif 16o

dan 22o Celsius dengan kelembaban udara relatif antara 30% dan 70% (Sunarto,

1994:4).

Unsur iklim yang berpengaruh terhadap kepariwisataan antara lain :

1. Curah Hujan (Curah Hujan merupakan total air hujan yang terjatuh pada

permukaan tanah dalam waktu tertentu yang diukur menggunakan satuan

tinggi dalam millimeter (mm) pada permukaan tanah datar. Dengan

pengertian lain curah hujan dapat didefinisikan dengan tinggi air hujan

yang terkumpul pada suatu kawasan pada permukaan datar).

2. Suhu Udara (Suhu atau temperatur udara merupakan kondisi yang

dirasakan di permukaan bumi sebagai panas, sejuk dan dingin.

Sebagaimana diketahui apabila bumi menerima panas yang berasal dari

penyinaran Matahari berupa radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi

sinar matahari yang dipancarkan tidak seluruhnya sampai ke permukaan

bumi. Hal ini dapat terjadi apabila pada saat memasuki atmosfer, berkas

sinar matahari akan mengalami pemantulan (refleksi), pembauran

(scattering), dan penyerapan (absorpsi) oleh material-material di

atmosfer).
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3. Kelembaban Udara (Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang

terkandung dalam udara). Ada dua macam kelembaban udara yaitu

kelembaban absolut (mutlak) dan kelembaban relatif (nisbi). Kelembaban

absolut (mutlak) adalah jumlah uap air dalam udara pada suatu tempat

tertentu. Kelembaban relatif (nisbi) merupakan perbandigan jumlah uap air

dalam udara yang ada denga jumlah uap air maksimum dalam suhu yang

sama).

4. Angin (Angin terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara di wilayah

permukaan bumi. Perbedaan tekanan udara ini meyebabkan masa udara

bergerak dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah).

2. Geografi Transportasi

Perkembangan sejarah geografi sosial abad ke-19 telah dirintis adanya geografi

transportasi. Tokoh Geografi Otto Schluter membagi geografi manusia menjadi

tiga yakni geografi ekonomi, geografi permukiman dan geografi transportasi

(Bintarto, 1997:33).

Hurst (1974:1), mengemukakan bahwa geografi dan transportasi memiliki

keterkaitan sebagai berikut:

“Transportasi adalah ukuran hubungan antar wilayah dan oleh karena itu
merupakan bagian penting dari geografi. Meskipun selama beberapa
dekade terakhir telah terjadi perubahan besar di lapangan, terutama dalam
penggunaan metode kuantitatif dan teknik baru lainnya, diktum dasar itu
masih berdiri. hubungan dan hubungan antar daerah sering tercermin
dalam karakter sarana transportasi dan dalam arus lalu lintas, yang
melibatkan konsep geografis dasar seperti interaksi spasial dan asosiasi
areal. Mengatasi jarak sangat mendasar bagi geografi sehingga diferensiasi
spasial tidak dapat berkembang tanpa gerakan”.
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Transportasi bertujuan untuk mengatasi ruang, yang terbentuk dari

keanekaragaman pembatas “human” dan “fisikal” seperti jarak, waktu, bagian

administratif, dan topografi. Bersama-sama, faktor-faktor tersebut memberikan

friksi terhadap beberapa perpindahan, yang dikenal sebagai friksi terhadap jarak.

Pembatas dan friksi menyebabkan kesempatan untuk maju menjadi terbatas.

Transportasi geografi sebagai suatu disiplin, muncul dari geografi ekonomi pada

paruh kedua abad kedua puluh. Secara tradisional, transportasi telah menjadi

faktor penting di balik representasi ekonomi ruang geografis, yaitu dalam hal

lokasi kegiatan ekonomi dan biaya moneter jarak. Mobilitas berkembang

penumpang dan barang dibenarkan munculnya geografi transportasi sebagai

bidang khusus investigasi.

Tahun 1960, biaya transportasi yang diakui sebagai faktor kunci dalam teori

lokasi dan geografi transportasi mulai semakin mengandalkan pada metode

kuantitatif, khususnya melalui jaringan dan analisis interaksi spasial. Namun, dari

tahun 1970-an globalisasi menantang sentralitas transportasi dalam banyak

penyelidikan pembangunan geografis dan regional. Akibatnya, transportasi

menjadi di bawah terwakili dalam geografi ekonomi pada 1970-an dan 1980-an,

bahkan jika mobilitas orang dan barang dan biaya transportasi yang rendah

dianggap sebagai faktor penting di balik globalisasi perdagangan dan produksi.

Sejak 1990-an, geografi transportasi telah menerima perhatian diperbaharui,

terutama karena masalah mobilitas, produksi dan distribusi saling berhubungan

dalam pengaturan geografis kompleks. Sekarang diakui bahwa transportasi adalah
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sistem yang mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara unsur-unsur

inti. Unsur-unsur inti adalah jaringan, node dan permintaan.

Transportasi geografi harus sistematis sebagai salah satu unsur dari sistem

transportasi dihubungkan dengan banyak lainnya. Sebuah pendekatan untuk

transportasi sehingga melibatkan beberapa bidang di mana beberapa merupakan

inti dari geografi transportasi sementara yang lain lebih perifer. sistem Namun,

tiga konsep pusat transportasi dapat diidentifikasi:

1. Node Transportasi.

Transportasi terutama link lokasi, sering dicirikan sebagai node. Mereka

melayani sebagai titik akses ke suatu sistem distribusi atau sebagai

transshipment / lokasi perantara dalam jaringan transportasi. Fungsi ini

terutama dilayani oleh terminal transportasi di mana arus berasal, akhir atau

sedang transshipped dari satu mode ke mode lainnya. Geografi Transportasi

harus mempertimbangkan wilayah operasional konvergensi dan

transshipment.

2. Jaringan Transportasi.

Mempertimbangkan tata ruang dan organisasi infrastruktur transportasi dan

terminal. geografi Transportasi harus disertakan dalam penyelidikan

infrastruktur pendukung dan membentuk gerakan.

3. Transportasi permintaan.

Mempertimbangkan permintaan jasa angkutan serta mode digunakan untuk

mendukung gerakan. Setelah permintaan ini direalisasikan, itu menjadi

interaksi yang mengalir melalui jaringan transportasi. geografi Transportasi



20

harus mengevaluasi faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan

turunannya.

Analisis konsep-konsep ini bergantung pada metodologi yang sering

dikembangkan oleh disiplin lain seperti ekonomi, perencanaan matematika, dan

kependudukan. Masing-masing memberikan dimensi yang berbeda untuk

mengangkut geografi. Sebagai contoh, struktur spasial jaringan transportasi dapat

dianalisis dengan geografi, yang awalnya dikembangkan untuk matematika. Lebih

lanjut, banyak model yang dikembangkan untuk analisis gerakan, seperti model

gravitasi, yang dipinjam dari ilmu-ilmu fisik. Multidisiplin secara konsekuen

adalah atribut penting dari geografi transportasi, seperti dalam geografi pada

umumnya.

Peran geografi transportasi adalah untuk memahami hubungan spasial yang

dihasilkan oleh sistem transportasi. Hal ini menimbulkan beberapa kesalahan

tentang transportasi. Pemahaman yang lebih baik dari hubungan keruangan sangat

penting untuk membantu pelaku swasta dan publik yang terlibat dalam

transportasi mengurangi masalah transportasi, seperti kapasitas, reliabilitas

transfer, dan integrasi sistem transportasi. Ada tiga pertimbangan geografis dasar

yang relevan untuk mengangkut geografi:

1. Lokasi.

Karena semua kegiatannya berada di suatu tempat, lokasi masing-masing

memiliki karakteristik tersendiri conferring pasokan potensial dan / atau

permintaan untuk sumber daya, produk, jasa atau tenaga kerja. Sebuah lokasi

akan menentukan sifat, asal, tujuan, jarak dan bahkan kemungkinan gerakan
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yang akan direalisasikan. Misalnya, sebuah kota menyediakan lapangan kerja

di berbagai sektor kegiatan selain mengkonsumsi sumber daya.

2. Pelengkap.

Lokasi harus membutuhkan pertukaran barang, orang atau informasi. Ini

berarti bahwa beberapa lokasi memiliki surplus sementara yang lain memiliki

defisit. Satu-satunya cara kesetimbangan dapat mencapai adalah dengan

gerakan antara lokasi yang memiliki surplus dan lokasi memiliki tuntutan.

Misalnya, saling melengkapi yang dibuat antara toko (surplus barang) dan

pelanggan (permintaan barang).

3. Skala.

Gerakan yang dihasilkan oleh saling melengkapi yang terjadi pada skala yang

berbeda, sambil menunggu sifat kegiatan. Skala menggambarkan bagaimana

sistem transportasi dibentuk atas geografi lokal, regional dan global. Sebagai

contoh, rumah-ke-bekerja perjalanan umumnya memiliki skala lokal atau

regional, sedangkan jaringan distribusi dari sebuah perusahaan multinasional

yang paling mungkin untuk menutup beberapa daerah di dunia.

Transportasi merupakan elemen geografi karena bisa dipelajari dari segi variabel

ruangnya dan juga bisa menentukan batas-batas dan karakteristik suatu daerah.

Dengan transportasi juga bisa dianalisa relasi ruang antara daerah-daerah,

misalnya bagaimana relasi antara kota dengan daerah hinterlandnya, daerah

produsen dengan daerah konsumennya, daerah pedalaman dengan daerah

pinggirannya, kota dengan desa dan lain-lain. Hal ini akan terlihat dari jaringan

lalu lintasnya, arus lalu lintas barang dan arus lalu lintas manusianya, baik secara

fisik maupun secara nonfisik (misalnya melalui media komunikasi). Lagipula
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transportasi yang baik merupakan faktor geografi yang mempengaruhi aktivitas

ekonomi suatu daerah. Karena tanpa sarana transportasi tidak akan ada

pertambangan batu bara yang mempunyai arti komersial; tidak akan ada artinya

daerah surplus, serta tidak akan ada nilai ekonomisnya sesuatu penebangan hutan.

Pendeknya tanpa transportasi yang teratur, maka dunia ekonomi dan kegiatan

manusia akan statis dan mandeg dalam tingkatan ekonomi tertutup dan

subsistensi. Sehingga adanya spesialisasi produksi tertentu dari sesuatu daerah,

hanya bisa dinikmati oleh daerah itu sendiri dalam mutu dan jumlah yang terbatas,

jika tidak ada alat transportasi. Karena pertukaran dengan daerah lain hanya

mungkin bila ada sistem transportasi. Sedangkan meningkatnya mutu dan jumlah

barang, baik macam ataupun kwantitasnya erat sekali dengan hubungan antar

daerah satu dengan daerah lainnya.

Studi tentang hubungan antar daerah-daerah yang dicerminkan oleh interelasi dan

interaksi regional akibat adanya transportasi, akan menunjukkan arti dari pada

differensiasi wilayah, yang merupakan salah satu objek studi geografi.

Transportasi merupakan kunci untuk berfungsinya sesuatu wilayah. Tanpa

transportasi, adanya production surplus tidak ada artinya; daerah minus akan tetap

menderita karena tidak ada kompensasi dari daerah surplus. Sehingga tranportasi

berfungsi sebagai alat pemerata kekayaan antar wilayah.

Geografi mempelajari semua macam hubungan ruang, termasuk ke dalamnya

komunikasi dan transportasi. Sehingga transportasi bisa digunakan sebagai ukuran

adanya relasi antar darah, yang dicerminkan oleh fasilitas transportasi itu. Untuk

mengetahui hubungan antar daerah, dan mengetahui hakekat daripada spatial

interchange, perlu adanya cara-cara pengukuran dan pemetaan arus lalu lintas;
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termasuk ke dalamnya pengukuran volume dan arus barang, kecepatan, asal dan

tujuan daripada transportasi. Hal-hal yang erat hubungannya dengan studi arus

lalu lintas antara lain: analisa geografi daripada harga dan ongkos, studi tentang

pengaruh keadaan tanah dan kondisi lingkungan lainnya yang berpengaruh

terhadap sesuatu macam transportasi. Juga harus diketahui pengaruh perubahan

teknologi transportasi terhadap keadaan lingkungan dan terhadap proses

perkembangan ekonomi di suatu wilayah tertentu.

3. Pengertian Pariwisata

“Pariwisata adalah suatu proses bepergian sementara dari seseorang atau lebih

menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya dengan tujuan ekonomi, sosial,

kebudayaan, politik, agama, kesehatan, amupun kepentingan lain yaitu sekedar

untuk ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar” (Gamal Suwantoro,

1997:3).

Pengertian lain tentang pariwisata oleh Oka A. Yoeti (1986:109) yang

mengemukakan bahwa: “pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk

semntara waktu, yang diselenggarakan dari suatu wilayah ke wilayah lain yang

dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah di tempat

yang di kunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut

guna pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beaneka ragam”.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pada dasarnya pariwisata sifatnya

hanya untuk sementara dengan tujuan tidak memperoleh hasil atau upah,

melainkan untuk memperoleh kesenangan dari suatu hal atau lokasi yang
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dikunjungi suatu hal mencari suasana yang baru dan lain sebagainya. Setiap objek

wisata tidak adakn memiliki potensi yang sama dengan objek wisata yang lain.

Menurut A.H Karyono (1997:41-43) pariwisata dapat dibedakan menjadi

beberapa jenis, antara lain:

a) Wisata Budaya, adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan
untuk memperoleh pandangan hidup seseorang dengan jalan
mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar
negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat,
cara hidup dan kesenian rakyat.

b) Wisata Marina (Maritim) atau Bahari, yaitu wisata yang berkaitan
dengan olahraga di air, danau, begawan, pantai, teluk atau laut,
berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan indah didalamnya
serta berbagai rekreasi perairan yang dilakukan di daerah maritim.

c) Wisata Kesehatan, yaitu wisata yang di lakukan dengan tujuan untuk
menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal
demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani dengan
mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung
mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim
udara menyehatkan atau tempat-tenpat yang menyediakan fasilitas-
fasilitas kesehatan lainnya.

d) Wisata Cagar Alam, yaitu wisata yang berkaitan dengan cagar alam,
taman nasional, hutan lindung, hutan daerah pegunungan, keajaiban
hidup binatang dan margasatwa langka, yang kelestariannya dilindungi
oleh undang-undang dan masih banyak lagi jenis wisata lainnya.

Pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis wisata didasarkan

pada fungsi dan manfaatnya, suatu daerah dapat menambahkan jenis-jenis wisata

sesuai dengan lingkungan yang ada atau sesuai dengan kondisi dan situasi

perkembangan dunia kepariwisataan.
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4. Bentuk dan Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan manusia di atau ke suatu lokasi

yang dikunjungi didalam negara sendiri maupun di wilayah negara lain.

Pariwisata dapat dibedakan dalam beberapa bentuk dan jenis.

Karyono (1997:41), mengemukakan bahwa pariwisata dapat dibedakan menjadi

beberapa bentuk dan jenis antara lain:

a) Wisata Cagar Alam, yaitu wisata yang berkaitan dengan cagar alam,
taman nasional, hutan lindung, hutan daerah pegunungan, suaka
margasatwa, yang kelestariannya dilindungi oleh peraturan perudang-
undangan.

b) Wisata Budaya, merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar
keinginan untuk memperluas pandangan hidup sesesorang dengan jalan
mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar
negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara
hidup dan kesenian rakyat.

c) Wisata Kesehatan, yaitu wisata yang dilakukan dengan tujuan untuk
menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana mereka
tinggal demi kesehatan jasmani dan rohani.

d) Wisata Maritim atau Bahari, yaitu wisata yang berkaitan dengan
kegiatan di air, danau, pantai, tanjung atau teluk, laut, berkeliling
melihat taman laut (karang atau biota laut) serta berbagai rekreasi
dengan pemandangan yang dilakukan di daerah-daerah maritim.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dan jenis wisata secara umum

dimanfaatkan oleh wisatawan yang berkunjung berdasarkan kebutuhan dan

kepentingan yang ingin dicapai.

5. Pengembangan Pariwista

Sesuai dengan Undang Undang Kepariwisataan No. 3 Tahun 2009,

pengembangan objek wisata perlu didukung dengan berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan

Pemerintah Daerah. Kemudian pengembangan ini secara bersamaan dapat

memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya.
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Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk

melakukan matcing dan adjustment yang terus meneru antara supply serta demand

kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang direncanakan serta

ditentukan sebelumnya (Nuryanti, 1994).

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nuryanti, pengembangan

pariwisata memiliki makna untuk meningkatkan sumber daya serta potensi yang

dimiliki oleh objek wisata dengan melakukan pembangunan unsur fisik maupun

non fisik sehingga meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang dimaksud

berhubungan dengan pariwisata dimaksudkan berupa meningkatkan pendapatan

asli daerah yang diperoleh dari kunjungan wisatwan.

Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan berbagai aspek, objek wisata

yang akan dikembangkan harus memperhatikan syarat syarat pengembangan

daerah menjadi objek wisata yang dapat diunggulkan, yaitu:

a) Seleksi terhadap potensi objek wisata, hal ini dilakukan untuk memilih,

menentukan dan mempertimbangkan potensi objek wisata yang

memungkinkan untuk selanjutnya dikembangkan sesuai dengan

pembiayaan yang tersedia.

b) Pengukuran jarak antar potensi objek wisata, tahan ini untuk

mendapatkan informasi tentang jarak antar potensi, sehingga perlu

adanya pemilahan (agihan) potensi objek wisata. Dari peta agihan dapat

diperoleh informasi tentang lokasi dan jarak relatif antar objek wisata.
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c) Evaluasi lokasi potensi objek wisata terhadap wilayah sekitarnya, hal

ini mempunyai pertimbangan tentang pertentangan atau perbedaan

kebijakan antar wilayah administrasi.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan objek wisata melalui tahapan tersebut

akan memudakan dalam menentukan perencanaan serta kebijakan objek wisata ke

depannya.

6. Objek Wisata

Objek wisata dapat menjadi peluang bagi suatu lokasi yang dikunjungi dan

tentunya dapat memberikan dampak bagi wilayah disekitarnya. Menurut Gamal

Suwantoro (1997:18) mengemukakan:

“Objek wisata adalah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan
ke suatu daerah tujuan wisata, antara lain karena keindahan alam (natural
amenities), iklim, pemandangan, flora dan fauna yang aneh (uncomoon
vegetation and animals), hutan dan lain-lainnya, serta objek ciptaan manusia
seperti monument dan bangunan candi.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek wisata merupakan daya

tarik yang menjadi pendorong wisatawan untuk menunjungi suatu wilayah karena

memiliki fenomena alam yang indah dan menarik.

Objek wisata dapat dapat dibedakan sesuai dengan penggolongan dengan objektif

tertentu. Menurut Ditjen Pariwisata Republik Indonesia dalam Sujali (1989:9)

dikemukakan bahwa: “objek wisata dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu objek

wisata alam (natural resources), objek wisata budaya/manusia (human resources),

dan objek wisata buatan manusia (man made resources).
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Menurut Nyoman S. Pandit (1990:67) mengemukakan bahwa:

“Objek wisata alam merupakan tempat-tempat berlibur, beristirahat dan
berekreasi guna memulihkan kembali kesehatan jasmani dan rohani. Wisata
alam disebut juga sebagai wisata liburan dan wisata kesehatan karena tempat-
tempat yang dikunjungi ini biasanya terdapat di daerah pegunungan atau
daerah pantai, disamping letak geografisnya mempunyai pemandangan yang
indah juga memiliki udara serta iklim yang dapat menyehatkan badan”.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sujali (1989:9) bahwa:

“objek wisata alam (natural resources) berupa pemandangan alam seperti bentuk

lingkungan pengunungan, lingkungan pantai atau perairan, lingkungan hidup

berupa kehidupan flora dan fauna atau bentuk yang lain”.

Korelasi yang dapat sejalan dengan pendapat Sujali (1989:9) mengenai objek

wisata alam (natural resources), objek wisata budaya/manusia (human resources),

yang dimaksud dalam penelitian adalah bukan sumber daya non alam maupun

sumber daya manusia melainkan wisata alam dan wisata budayanya (cultural and

natural tourism).

Berdasarkan pendapat diatas, objek wisata yang termasuk dalam penelitian ini

adalah objek wisata Air Terjun Sinar Tiga di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way

Ratai, Kabupaten Pesawaran. Apabila objek wisata di Desa Harapan Jaya,

Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, khususnya Air Terjun Sinar Tiga

dapat dikembangkan dengan baik maka akan menarik wisatawan untuk

berkunjung ke objek wisata Air Terjun Sinar Tiga yang terdapat di Desa Harapan

Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.
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7. Aksesibilitas Objek Wisata

Aksesibilitas adalah kemampuan orang untuk mencapai tujuan dimana ia dapat

dapat melaksanakan kegiatan tertentu. Aksesibilitas dapat dihitung berdasarkan

jumlah waktu dan jarak yang ditempuh oleh seseorang dalam menempuh

perjalanan antara lokasi tempat tinggal dan dimana fasilitas dan fungsi-fungsinya

tersebut berada.

Menurut James J. Spillane, (1997:38) bahwa:

“Aksesibilitas merupakan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu,

dapat lebih mudah atau lebih sulit menjangkaunya. Aksesibilitas dapat diukur

dengan beberapa parameter seperti kemiringan jalan dan lokasi objek wisata”.

Maka berdasarkan pendapat diatas maka aksesibilitas adalah tingkat

keterjangkauan terhadap suatu lokasi. Dalam penelitian ini dapat dikaitkan bahwa

aksesibilitas dinyatakan sebagai tingkat keterjangkauan wisatawan untuk

mencapai objek wisata Air Terjun Sinar Tiga.

Sedangkan menurut Robinson Tarigan, (2003:125) mengemukakan bahwa:

“Tingkat aksesibilitas adalah kemudahan mencapai suatu tempat tersebut dari
tempat lain yang berdekatan. Ada berbagai unsur yang mempengaruhi tingkat
aksesibilitas, antara lain kondisi jalan, jenis sarana transportasi yang tersedia,
frekuensi keberangkatan dan jarak. Untuk menyederhanakan persoalan makan
digunakan unsur jarak dan waktu”.

Pendapat tersebut menerangkan bahwa aksesibilitas dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain seperti kondisi jalan, jaringan transportasi, intensitas keberangkatan

dan jarak tempuh.
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Menurut Kusudianto Hadinoto, (1996:121-122) agar pariwisata dapat

berkembang, maka suatu wilayah tujuan wisata harus assesible (bisa didatangi),

artinya harus memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi yaitu antara lain:

a. Pengaturan perjalanan harus nyaman, komparatif ekonomi.
b. Apabila jarak menuju pasar wisata melebihi 150-250 km, maka harus

tersedia angkutan yang nyaman dan modern, lazimnya angkutan udara
maupun kererta api cepat agar daerah wisata tersebut bisa menerima
jumlah wisatawan yang cukup besar.

c. Jalan-jalan perlu nyaman dan aman, beraspal tidak berlubang, tidak
berdebu, dengan cukup rambu-rambu lalu lintas, sedangkan kendaraan
juga perlu nyaman dan bersih, layak digunakan (tidak rusak di tengah
perjalanan, sopir bertanggung jawab).

d. Langsung dan cepat adalah syarat perjalanan wisatawan.
e. Waktu adalah penentu perjalanan, artinya bagi perjanan jauh, waktu yang

diperlukan adalah lebih penting daripada biaya perjalanan

Aksesibilitas merupakan elemen kunci dalam geografi transportasi, maupun

geografi secara umum, karena merupakan ekspresi langsung dari mobilitas orang,

barang, maupun informasi. Sistem transportasi yang dibangun dengan baik dan

efisien menyebabkan tingkat aksesibiitas tinggi (jika dampak kemacetan

diabaikan), demikian juga sebaliknya. Aksesibilitas terkait dengan susunan

ekonomi dan kesempatan sosial. Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran dari

kapasitas lokasi untuk terjangkau oleh, dan atau menjangkau lokasi lain. Dengan

demikian, kapasitas dan susunan infrastruktur transportasi merupakan elemen

kunci dalam menentukan aksesibilitas.

Setiap lokasi tidak sama karena satu tempat labih aksesibel dibandingkan tempat

lain, yang menghasilkan kesenjangan. Aksesibilitas terkait dengan dua konsep,

yaitu:
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1. Lokasi.

Lokasi dalam relativitas dari ruang diperkirakan dalam hubungannya

dengan infrastruktur transportasi, karena merupakan pendukung pergerakan.

2. Jarak.

Jarak diturunkan dari konektivitas antar lokasi. Konektivitas hanya dapat

terbentuk jika ada kemungkinan hubungan antara dua tempat melalui

transportasi. Hal ini mengekspresikan friksi jarak, dan lokasi dengan friksi

jarak yang rendah terhadap tempat lain memiliki tingkat aksesibilitas tinggi.

Umumnya, jarak diwujudkan dalam satuan kilometer atau waktu, tetapi

seringkali juga menggunakan atuan biaya dan konsusmsi energi.

Ada dua kategori spasial yang dapat diterapkan untuk permasalahan aksesibilitas,

yang masing-masing saling tergantung, yaitu:

1. Tipe pertama yang dikenal dengan aksesibilitas topologis (topological

accessibility) dan terkait dengan pengukuran aksesibilitas dalam sistem simpul

dan hubungan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa aksesibilitas merupakan

atribut terukur hanya kalau terkait dengan elemen tertentu dari sistem

transportasi, seperti terminal.

2. Tipe kedua dikenal dengan aksesibilitas berdekatan/bersebelahan (contiguous

accessibility) dan terkait dengan pengukuran aksesibilitas di permukaan.

Dalam beberapa kondisi, aksesibilitas merupakan atribut terukur dari setiap

lokasi.

Aksesibilitas merupakan indikator yang baik dari struktur spasial dasar karena

mempertimbangkan dengan seksama lokasi dan kesenjangan akibat jarak ke
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lokasi lain. Walaupun letak geografi masing-masing kota sangat bervariasi,

bentuk dan struktur spasial kota dapat dinyatakan oleh dua elemen struktur, yaitu:

1. Simpul/titik (Nodes).

Ini menggambarkan pemusatan aktivitas kota, yang dapat dikaitkan dengan

akumulasi keruangan aktivitas ekonomi atau akses terhadap sistem

transportasi. Terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara, merupakan

simpul/titik penting di sekitar aglomerasi kegiatan pada level lokal dan

regional. Simpul/titik memiliki hubungan hirarkis dengan fungsi-fungsi kota,

seperti produksi, manajemen, sektor ritel, dan distribusi.

2. Hubungan (Linkages).

Infrastruktur yang mendukung aliran dari, ke, dan antara simpul-simpul. Level

terendah dari hubungan termasuk di dalamnya adalah jalan, yang merupakan

elemen dari struktur spasial kota. Terdapat susunan hirarkis dari hubungan,

yaitu jalan dan rel sampai pada tingkat regional, dan perhubungan laut dan

udara sampai pada level internasional.

Berdasarkan pendapat diatas maka disimpulkan aksesibilitas diperlukan kajian

tentang pengelolaan perjalanan seperti rute, petunjuk arah dan informasi terkait

kondisi sepanjang perjalanan yang akan dilewati. Indikator aksesibilitas agar

dapat terukur maka peneliti memberikan batasan jarak tempuh yaitu 150

kilometer. Sedangkan kondisi jalan dapat diobservasi dan diberikan penilaian

berdasarkan indikator yang disesuaikan dengan kelas kategori. Kemudian untuk

waktu tempuh, wisatawan cenderung memilih waktu tempuh cepat sehingga dapat

segera sampai di lokasi objek wisata berada.
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7.1 Alternatif Jalan

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1980, Jalan adalah suatu prasarana

perhubungan darat dalam bentu apapun meliputi bagian jalan termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukannya bagi lalu-lintas. Alternatif

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pilihan dalam suatu

hal. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif jalan adalah pilihan jalan yang

digunakan untuk menuju suatu tempat. Semakin banyak jalan lintas yang dapat

dilalui maka semakin banyak pilihan dalam menentukan jalan lintas yang akan

dilalui.

7.2 Kondisi Jalan

Kondisi jalan adalah kondisi jalan termasuk jenis fasilitas, penyusun material

jalan, nomor dan lebar jalur (dengan arah), lebar bahu, ruang bebas lateral, desain

kecepatan dan alinyemen horizontal dan vertikal (Kementrian PU, 2016). Kondisi

jalan dalam penelitian ini menggunakan 2 parameter antara lain sebagai berikut:

7.2.1 Material Jalan

Menurut Sukirman (1999) mengemukakan bahwa:

“Material jalan adalah penyusun yang menjadi bahan pada lapisan jalan, baik

tanah, beton, ataupun aspal”.

Maka dapat disimpulkan material jalan merupakan penyusun jalan yang dapat

dibedakan menjadi material jalan tanah, material jalan beton, dan material jalan

aspal.
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Pengidentifikasian material secara visual yang dilakukan oleh teknisi tanah

dilapangan hanya berdasarkan gradasi butiran dan karakteristik keplastisannya

saja yaitu:

1. Tanah

Menurut E. Saifudin Sarief (1986) mengemukakan bahwa tanah  adalah benda

alami yang terdapat di permukaan bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral

sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan organik (pelapukan sisa tumbuhan dan

hewan), yang merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan sifat-sifat

tertentu yang terjadi akibat gabungan dari faktor-faktor alami, iklim, bahan induk,

jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan. Tanah yang

digunakan sebagai material jalan dibedakan menjadi tanah berbutir halus dan

tanah berbutir kasar.

Tanah berbutir kasar adalah tanah yang sebagian besar butir-butir tanahnya berupa

pasir dan kerikil, dimana kurang dari 50% berat total contoh tanah lolos ayakan

No.200. Pasir halus merupakan perkecualian, karena sifat mekaniknya merupakan

sifat transisi antara tanah berbutir kasar dengan tanah berbutir halus.

Tanah berbutir halus adalah tanah yang sebagian besar butir-butir tanahnya berupa

lempung dan lanau. Menurut sistem AASHTO, suatu tanah dianggap sebagai

tanah berbutir halus bilamana lebih besar dari 35% lolos ayakan No. 200,

sedangkan menurut sistem Unified, suatu tanah dianggap sebagai tanah berbutir

halus apabila lebih dari 50% lolos ayakan No. 200, Suatu tanah berbutir kasar

yang mengandung kira-kira 35% butiran halus akan bersifat seperti material

berbutir halus. Tanah berbutir halus disebut juga sebagai tanah kohesif, contoh
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tanah berbutir halus adalah lempung, lempung lanau, dan lempung bercampur

pasir dengan kerikil.

2. Beton (Underlag)

Beton (Underlag) merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari beberapa

material, yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara semen, agregat halus,

agregat kasar, air dan atau tanpa bahan tambah lain dengan perbandingan tertentu.

Karena beton merupakan komposit, maka kualitas beton sangat tergantung dari

kualitas masing-masing material pembentuk. (Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007).

3. Aspal

Aspal adalah suatu bahan bentuk padat atau setengah padat berwarna hitam

sampai coklat gelap, bersifat perekat (cementious) yang akan melembek dan

meleleh bila dipanasi. Aspal tersusun terutama dari sebagian besar bitumen yang

kesemuanya terdapat dalam bentuk padat atau setengah padat dari alam atau hasil

pemurnian minyak bumi, atau merupakan campuran dari bahan bitumen dengan

minyak bumi atau derivatnya.

Dalam perencanaan konstruksi material jalan raya membutuhkan data-data

perencanaan yang meliputi data lalu lintas, data topografi, data penyelidikan

tanah, data penyelidikan material, dan data penunjang lainnya. Semua data ini

sangat diperlukan dalam merencanakan suatu konstruksi jalan raya, karena data

ini memberikan gambaran yang sebenarnya dari lokasi suatu daerah dimana ruas

jalan ini akan dibangun. Dengan adanya data-data ini, kita dapat menentukan
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geometrik dan tebal perkerasan yang diperlukan dalam merencanakan suatu

konstruksi jalan raya.

Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini material jalan dibedakan material

jalan tanah, material jalan beton (underlag) dan material jalan

7.2.2 Medan Jalan

Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan

medan yang diukur tegak lurus garis kontur (Tata Cara Perencanaan Geometrik

Jalan Antar Kota, 1997). Klasifikasi menurut medan jalan untuk perencanaan

geometrik dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Klasifikasi Menurut Medan Jalan

No Medan jalan Notasi Kemiringan Medan (%)
1. Datar D <3
2. Bergelombang B 3-25
3. Terjal G >25

Sumber: Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997

7.3 Jarak Tempuh

Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Jarak berkaitan

erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan,

pengangkutan barang dan penumpang.

“Jarak merupakan suatu yang harus ditempuh dari lokasi ke lokasi yang lain,
jarak dapat dinyatakan dengan jarak mutlak ataupun jarak nisbi. Jarak
mutlak diekspresikan dalam unit ukuran fisik seperti mil, km, meter dan
sebagainya. Selain itu, jarak tidak terlalu diartikan sebagai ukuran fisik
untuk mencapai lokasi yang dituju. Jarak meliputi jarak ongkos dan jarak
waktu” (Daldjoeni, 1996:231).
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jarak adalah suatu yang

harus ditempuh dari satu lokasi menuju lokasi lain dan dinyatakan dalam satuan

kilometer. Dalam penelitian ini jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer.

Jarak dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh tembuh baik yang dikaitkan dengan

waktu perjalanan yang diperlukan ataupun satuan biaya angkutan. Maka dapat

disimpulkan bahwa jarak tempuh adalah jauh dekatnya perjalanan menuju suatu

tempat yang dinyatakan dalam satuan kilometer.

7.4 Waktu Tempuh

Menurut Masmiar Wangiang (2016) mengemukakan bahwa:

“Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika berlangsungnya suatu proses.

Ukurannya adalah detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan seterusnya.

Tempuh/menempuh bermakna melalui atau menyusuri”.

Waktu tempuh merupakan waktu rata-rata yang dihabiskan kendaraan saat

melintas pada panjang segmen jalan tertentu, termasuk di dalamnya semua waktu

henti dan waktu tunda. Waktu tempuh tidak termasuk berhenti untuk beristirahat

dan perbaikan kendaraan. Sedangkan waktu tempuh (TT) adalah waktu total yang

diperlukan untuk melewati suatu panjang jalan tertentu, termasuk waktu berhenti

dan tundaan pada simpang.

Maka dapat disimpulkan bahwa waktu tempuh adalah lamanya panjang-

pendeknya waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak

tertentu. Ukurannya adalah ukuran waktu detik, menit, jam, hari, pekan dan

seterusnya.
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7.5 Alat Transportasi

Menurut Abbas Salim (1993:6) menyebutkan bahwa:

“Alat transportasi adalah kendaraan tertentu yang digunakan untuk kegiatan

pemindahan dan mobilitas (muatan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat

yang lain) ”.

Sedangkan menurut Sakti Aji (2011:14) menyebutkan bahwa:

“Jaringan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang

membentuk satu kesatuan hubungan”.

Maka dapat disimpulkan alat transportasi tersebut adalah kendaraan tertentu yang

digunakan dalam kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu

tempat ke tempat lain melalui rute-rute pelayanan transportasi antar wilayah.

Bentuk fisik (Khisty and Lall, 2003) dari sistem transportasi tersusun atas 4

(empat) elemen dasar, yaitu:

1. Sarana Perhubungan (link): jalan raya atau jalur yang menghubungkan
dua titik atau lebih pipa, jalur darat, jalur laut, dan jalur penerbangan
juga dapat dikategorikan sebagai sarana perhubungan.

2. Kendaraan: alat yang memindahkan manusia dan barang dari satu titik
ke titik lainnya di sepanjang sarana perhubungan. Mobil, bis, kapal, dan
pesawat terbang adalah contoh contohnya.

3. Terminal: titik titik dimana perjalanan orang dan barang dimulai atau
berakhir. Contoh: garasi mobil, lapangan parkir, gudang bongkar
muat,terminal bis, dan bandara udara.

4. Manajemen dan tenaga kerja: orang orang yang membuat,
mengopreasikan, mengatur, dan memelihara sarana perhubungan,
kenderaan, dan terminal. Kempat elemen di atas berinteraksi dengan
manusia, sebagai pengguna maupun non pengguna sistem, dan
berinteraksi pula dengan lingkungan.
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Jenis-jenis mode transportasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Jenis Mode Transportasi

No.
Jenis

Angkutan Badan/ Body
Tenaga

Penggerak
Cara

Bergerak
Sistem

Kontrol

1. Sedan
Kabin kendaraan
untuk pengemudi
(4-5 orang)

Mesin
Bensin/Diesel

Menggunakan
Roda Karet

Pengemudi

2. Mini Bus
Kabin kendaraan
untuk pengemudi
(6-8 orang)

Mesin
Bensin/Diesel

Menggunakan
Roda Karet

Pengemudi

3. Bus
Kabin kendaraan
untuk pengemudi
(40-50 orang)

Mesin Diesel
Menggunakan
Roda Karet

Pengemudi

4. Kereta

Gerbong
Tertutup

Diesel
Menggunakan
roda karet besi
di atas rel

Signal

Listrik
Menggunakan
roda karet besi
di atas rel

Signal

Linear induksi
linear

Tolak menolak
gaya magnet

Signal

5.
Pesawat
Terbang

Kabin kendaraan
untuk pengemudi
(80-100 orang)

Mesin Avtur/
Turbo Jet

Menggunakan
Roda Karet

Pengemudi

6.
Kapal
Laut

Kabin kendaraan
untuk pengemudi
(80-100 orang)

Mesin
Solar/Diesel

Menggunakan
Baja

Pengemudi

Sumber: Sistem Transportasi, 1997

Faktor pemilihan penggunaan moda tergantung dan ditentukan antara lain:

a) Segi pelayanan
b) Keandalan dalam bergerak
c) Keselamatan dalam perjalanan
d) Biaya
e) Jarak tempuh
f) Kecepatan gerak
g) Keandalan
h) Keperluan
i) Fleksibilitas
j) Tingkat polusi
k) Penggunaan bahan bakar
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Masing-masing moda transportasi menurut Djoko Setijowarno dan Frazila

(2001), memiliki ciri-ciri yang berlainan, yakni dalam beberapa hal:

a) kecepatan, menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
bergerak antara dua lokasi

b) tersedianya pelayanan (availability of service), menyangkut
kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi

c) pengoperasian yang diandalkan (dependability of operation),
menunjukkan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan
jadwal yang ditentukan

d) kemampuan (capability), merupakan kemampuan untuk dapat
menangani segala bentuk dan keperluan akan angkutan

e) frekuensi adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwalkan

Sakti Aji (2011:18) membagi jaringan transportasi:

Tabel 2.3 Jaringan Transportasi

No. Jenis
Transportasi

Massa Angkutan Jenis Angkutan

1. Darat
Kabin kendaraan untuk
pengemudi (4-40 orang)

Sedan, Minibus, dan
Bus

2. Udara
Kabin kendaraan untuk
pengemudi (6-120 orang)

Pesawat

3. Laut
Kabin kendaraan untuk
pengemudi (6-120 orang)

Sampan, Perahu,
Kapal Roro

Sumber: Jaringan Transportasi, 2011

Pada dasarnya jaringan transportasi terdiri dari prasarana, kebutuhan pergerakan,

dan lalu lintas yang saling berkaitan satu sama lain. Lalu lintas terbentuk sebagai

hasil interaksi antara ketersediaan prasarana (transport supply) dan kebutuhan

akan pergerakan (transport demand). Maka dapat disimpulkan bahwa alat

transportasi dalam penelitian ini adalah adalah kendaraan darat, udara dan laut

yang tersedia serta dapat digunakan dalam suatu kegiatan pemindahan

penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain.
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7.6 Biaya Kunjungan Wisata

Biaya Kunjungan Wisata adalah keseluruhan satuan uang yang dibayarkan secara

perorangan atau kelompok pada saat mengunjungi objek wisata. Biaya ini

meliputi biaya perjalanan dan biaya masuk menuju objek wisata.

Menurut Djajadinigrat (1997), metode biaya perjalanan didasarkan pada tindakan

berikut:

a) Seleksi sampel populasi pengunjung taman secara acak
b) Menanyakan pada setiap orang dalam: Seberapa jauh anda melakukan

perjalanan untuk mengunjungi taman ini? Seberapa sering anda
mengunjungi taman ini setiap tahun?

c) Mengklasifikasikan pengunjung ke dalam grup-grup atas dasar jarak
taman, yaitu tempat yang harus dijalani dan jarak-jarak yang sama di
dalam grup yang sama.

d) Estimasi biaya perjalanan untuyk setiap grup dan jumlah rata-rata
kunjungan yang dilakukan setiap grup.

e) Menguji hubungan antara biaya perjalanan dan jumlah kunjungan.

Biaya perjalanan juga merupakan metode yang dianggap relative tifak mahal

untuk dilaksanakan, survey yang dilakukan di suatu tempat rekreasi

memungkinkan wisatawan dapat berpartisipasi secara langsung. Maka dapat

disimpulkan bahwa biaya kunjungan wisata adalah keseluruhan satuan uang yang

dibayarkan secara perorangan atau kelompok pada saat mengunjungi suatu objek

wisata.



42

B. Penelitian Relevan

Penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya dan menjadi referensi penulis

antara lain oleh I Made Agus Adi Artha Wijaya, Jurusan Teknik Sipil Universitas

Udayana dalam Jurnal Tahun 2015 dengan judul Analisis Aksesibilitas Menuju

Objek Dan Akomodasi Wisata Di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian tersebut

adalah metode deskriptif-kualitatif. Variabel: Persebaran Lokasi Objek Wisata

dan Akomodasi Wisata Analisis. Variabel ini memfokuskan hanya pada

aksesibilitas dan transportasi. Data dihitung menggunakan Metode Indeks Hansen

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pada tahun pengamatan

tidak terdapat pertumbuhan aksesibilitas objek wisata. Hal ini dkarenakan jumlah

objek wisata disetiap daerah tidak terdapat penaikan maupun penurunan jumlah

objek wisata. Kemudian agar lebih dapat dikasifikasikan tingkat aksesibilitas

dilakukan zonasi pada lokasi-lokasi objek wisata yang tersebar di Kabupaten

Gianyar, Bali.

Penelitian referensi penulis selanjutnya oleh Haritsah Kusumaningrum, Jurusan

S2 Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada dalam Jurnal Tahun 2012.

Penelitian ini berjudul Aksesibilitas Untuk Pengunjung Difabel Di Objek Wisata

Museum Benteng Vredeburg. Metode penelitian adalah metode deskriptif-

kualitatif. Alat Pengumpulan Data menggunakan wawancara mendalam. Data

yang diperoleh kemudian dilakukan reduksi data, deskripsi data dan pembuatan

hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pengunjung dapat

dibedakan menjadi kebutuhan sarana bagi pengunjung dengan gangguan

penglihatan. Kemudian kebutuhan pengunjung dengan gangguan mobilitas.
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Penelitian referensi penulis selanjutnya Hendi Riswandi Ali, Program Studi

Pendidikan Geografi Universitas Lampung dalam Skripsi Tahun 2011. Penelitian

ini berjudul Analisis Aksesibilitas Fasilitas Dan Daya Tarik Objek Wisata

Lembah Hijau Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tangjung Karang Barat Kota

Bandar Lampung Tahun 2011. Variabel dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas,

Fasilitas dan Daya Tarik Objek Wisata.  Metode penelitian adalah metode

deskriptif-kuantitatif. Teknik Analisis Data menggunakan teknik skoring. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas objek wisata wisata Lembah dapat

dikatakan baik. Sedangkan Fasilitas dikatakan mendukung. Kemudian Daya Tarik

Wisata Wisata Lembah dikatakan cukup mendukung.

C. Kerangka Pikir

Objek wisata dapat diidentifikasikan berbagai jenis, diantaranya objek wisata

alam yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan manusia dalam memenuhi

kebutuhan pariwisata. Suatu objek wisata dapat menjadi menarik minat wisatawan

untuk dikunjungi karena beberapa faktor, diantaranya lokasi yang strategis, iklim

yang lebih nyaman dari daerah asal wisatawan, jarak dan waktu tempuh yang

mudah dijangkau, akses dan kondisi jalan yang memadai serta tersedianya alat

transportasi yang memberikan kemudahan terhadap mobilitas wisatawan yang

akan berkunjung. Untuk mengetahui suatu objek wisata menarik untuk

dikunjungai, maka diperlukan masukan-masukan berupa pendapat baik dari

masyarakat sekitar objek wisata maupun dari wisatawan yang berkunjung ke

lokasi objek wisata.
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Kerangka pikir dalam penelitian dan pemilihan daerah objek wisata ini antara

lain:

1. Pengembangan objek wisata, jika objek wisata telah dilakukan

pengelolaan maka memberikan peluang akan banyak wisatawan

berkunjung ke objek wisata tersebut.

2. Kondisi suhu udara dan cuaca, mempengaruhi minat wisatawan untuk

berkunjung ke lokasi objek wisata, karena kondisi suhu udara dan cuaca

yang nyaman akan membuat wisatawan betah untuk berlama-lama di

lokasi objek wisata tersebut.

3. Aksesibilitas terhadap objek wisata, alternatif dan kondisi jalan yang

memadai, jarak dan waktu tempuh yang mudah dijangkau, tersedianya

alat transportasi yang memberikan kemudahan terhadap mobilitas

wisatawan, biaya yang dikeluarkan dapat menyebabkan daya tarik

tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke lokasi objek wisata

tersebut.

Dilihat dari aksesibilitas (alternatif jalan, kondisi jalan, jarak tempuh, waktu

tempuh, alat transportasi, dan biaya kunjungan wisata) menuju objek lokasi

tersebut belum diketahui. Korelasi antara permasalahan dan objek wisata dapat

dilihat di bagan berikut:
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Aksesibilitas Objek Wisata Air Terjun
Sinar Tiga di  Desa Harapan Jaya

Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran

Tahun 2018

Variabel:

1. Alternatif Jalan

2. Kondisi Jalan

3. Jarak Tempuh

4. Waktu Tempuh

5. Alat Transportasi

6. Biaya Kunjungan
Wisata

Objek Wisata WisatawanAksesibilitas



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan agar terarah, sistematis, terstruktur, tergambar

keinginan dan tujuan dalam penelitian serta data yang diperoleh dapat

dipertanggungjawabkan.

“Metode penelitian diartikan sebagai ilmu tentang metode, khususnya
metode ilmiah, yaitu cara-cara yang dipakai untuk mengejar suatu bidang
ilmu. Metode diartikan pula sebagai studi mengenai asas-asas dasar dari
penyelidikan, seringkali melibatkan masalah-nmasalah tentang logika,
penggolongan dan asumsi-asumsi dasar. Selanjutnya juga diartikan
sebagai analisis dan pengaturan secara sistematis mengenai asas-asas dan
proses rasional dan eksperimental yang harus membimbing suatu
penyelidikan ilmiah, atau menyusun struktur dari ilmu-ilmu khusus secara
lebih khusus” (Nursid, 1998:75).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat
pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dalam kejadian. Dalam
arti penelitian ini adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif,
semata-mata tidak perlu mencari tahu atau menerangkan saling
berhubungan, mengetes hipotesis, membuat ramalan atau mendapat makna
dan implikasi, walaupun penelitian bertujuan untuk menemukan hal-hal
tersebut dapat mencakup juga metode deskriptif” (Sumadi Suryabrata,
1983:19).
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan dan atau

melukiskan suatu hal dalam arti yang sebenarnya (Husaini dan Purnomo,

2009:129).

Sedangkan “penelitian deskriptif yang bersifat ekploratis atau penjajagan

merupakan penlitian yang bersifat terbuka masih mencari-cari. Pengetahuan

peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk melakukan

studi deskriptif” (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1987:4).

Berdasarkan pengertiannya, metode penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif

bertujuan untuk mengali dan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi.

Metode penelitian yang bersifat eksploratif ini memiliki kecocokan dan

berkorelasi terhadap penelitian yang akan penulis laksanakan, karena tujuan

dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan mendeskripsikan tentang Aksesibilitas

objek wisata Air Terjun Sinar Tiga Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai,

Kabupaten Pesawaran.

Dengan menggunakan metode deskriptif yang akan menggambarkan kondisi

sebenarnya dari Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga melalui pengumpulan

informasi (data) baik berupa informasi langsung (data primer) maupun tidak

langsung (data sekunder).
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B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Sumaatmadja (1998) mengemukakan bahwa populasi penelitian adalah

keseluruhan gejala, individu, kasus dan masalah yang ada di daerah penelitian.

Selanjutnya Tika (2005:24) mengemukakan bahwa populasi adalah himpunan

individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Jadi, populasi

merupakan keseluruhan objek yang ada dalam penelitian atau sumber perolehan

data dalam penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang

berkunjung ke objek wisata Air Terjun Sinar Tiga di Desa Harapan Jaya

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

2. Sampel Penelitian

Menurut Tika (2005:24) sampel diartikan sebagian dari objek atau individu-

individu yang mewakili satu populasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel kouta (qouta

sampling) yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan jumlah atau kouta

yang diinginkan (Pabundu Tika, 2005:41). Oleh karena itu, maka peneliti

menetapkan sebanyak 30 responden yang terdiri atas 15 wisatawan laki-laki dan

15 perempuan, tanpa membedakan asal lokasi wsiatawan domestik maupun

wisatawan asing. Ida Bagoes Mantra (2000:35) mengemukakan bahwa besarnya

reponden yang dijadikan sampel kouta dapat dilihat dari empat faktor yang

menjadi pertimbangan, yaitu waktu tenaga yang diperlukan dalam pelaksanaan

penelitian, rencana analisis dan tergantung pada besarnya biaya, derajat

keseragaman, dan posisi yang dikehendaki dari penelitian.
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C. Variabel Penelitian

“Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik penelitian suatu
penelitian yang memiliki nilai 1” (Suharsimi Arikunto, 2002:96).

Variabel adalah berbagai segala sesuatu yang menjadi objek penelitian, sering

juga disebut sebagai variabel penelitian yang merupakan hal-hal yang menjadi

objek penelitian, yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan

variasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Suharsimi Arikunto, 2006:10).

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas alternatif jalan, kondisi jalan, jarak

tempuh, waktu tempuh, alat transportasi, dan biaya kunjungan wisata

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari variabel dapat ditentukan agar masing-masing parameter

dapat dikatakan operasional dan terukur. Penentuan operasional dari masing-

masing parameter harus memiliki konsep dasar. Menurut Sumadi Suryabrata

(2003:29) definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal

yang didefinisikan yang dapat diamati.

1. Alternatif Jalan

Dalam penelitian ini alternatif jalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pilihan jalan yang yang digunakan untuk menuju objek wisata. Pilihan jalan dapat

menentukan jalur akses, baik masuk maupun keluar. Semakin banyak pilihan jalan

yang akan dilewati maka akan semakin. Maka agar terukur, alternatif jalan dapat

dapat ditentukan parameter dan masing-masing skornya menjadi sebagai berikut:
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a. Jalur akses buruk apabila terdapat 1 jalan : 1

b. Jalur akses cukup apabila terdapat 2 – 3jalan : 2

c. Jalur akses baik apabila terdapat >3 jalan : 3

2. Kondisi Jalan

Dalam penelitian ini yang dimaksud kondisi jalan adalah keadaan dari jalur atau

akses yang dilewati oleh wisatawan dengan menggunakan kendaraan tertentu.

Kondisi jalan dalam penelitian ini antara lain material jalan dan medan jalan.

Material jalan dikaitakan dengan fisik yang menyusun jalan tersebut sedangkan

Material jalan baik dicirikan dengan kondisi jalan dapat ditentukan parameter dan

masing-masing skornya sebagai berikut:

a. Fisik jalan buruk apabila jalan tanah : 1

b. Fisik jalan cukup apabila undelrlag atau beraspal berlubang : 2

c. Fisik jalan baik apabila beraspal mulus : 3

Medan jalan dimaksud dalam penelitian ini adalah medan jalan berkaitan dengan

fisik yang mempengaruhi dimana jalan lintas dapat ditentukan parameter dan

masing-masing skornya sebagai berikut:

a. Medan jalan buruk apabila terjal : 1

b. Medan jalan cukup apabila bergelombang : 2

c. Medan jalan baik apabila datar : 3



51

3. Jarak Tempuh

Jarak tempuh yang dimaksud dalam penelitian ini dikaitkan dengan jauh dekatnya

perjalanan menuju suatu tempat yang dinyatakan dalam satuan kilometer dan

dapat ditentukan parameter dan masing-masing skornya sebagai berikut:

a. Jarak tempuh jauh apabila 76 – 150 km : 1

b. Jarak tempuh cukup apabila 36 – 75 km : 2

c. Jarak tempuh dekat apabila 0 – 35 km : 3

4. Waktu Tempuh

Waktu tempuh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu tempuh yang

berhubunga erat dengan lama tidaknya wisatawan menuju suatu objek wisata.

Maka dapat ditentukan parameter dan masing-masing skornya dari waktur tempuh

adalah sebagai berikut:

a. Waktu tempuh lama apabila 2 – 3 jam : 1

b. Waktu tempuh sedang apabila 1 – 2 jam : 2

c. Waktu tempuh cepat apabila kurang 1 jam : 3

5. Alat Transportasi

Alat transportasi dalam penelitian ini adalah adalah kendaraan darat, udara dan

laut yang tersedia serta dapat digunakan dalam suatu kegiatan pemindahan

penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Alat transportasi dalam

penelitian ini memiliki parameter ketersedian kendaraan dan pilihan alat

trasportasi menuju objek wisata Air Terjun Sinar Tiga. Dalam hal ini upaya yang

ditempuh melalui kendaraan yang digunakan oleh wisatawan baik atas inisiatif
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sendiri maupun kendaraan yang telah dikhususkan untuk menuju objek wisata Air

Terjun Sinar Tiga. Ketersediaan kendaraan dalam penelitian ini dapat ditentukan

parameter dan masing-masing skornya sebagai berikut:

a. Ketersediaan buruk apabila tidak terdapat layanan : 1

b. Ketersediaan sedang apabila terdapat layanan darat : 2

c. Ketersediaan baik apabila terdapat layanan darat, udara dan laut : 3

Pilihan alat transportasi dalam penelitian ini adalah variasi kendaraan yang dapat

digunakan dan dapat mencapai objek wisata Air Terjun Sinar Tiga. Alat

transportasi  dalam penelitian ini merupakan jenis kendaraan yang digunakan

dapat ditentukan parameter dan masing-masing skornya sebagai berikut:

a. Pilihan kendaraan sedikit apabila angkutan pribadi : 1

b. Pilihan kendaraan sedang apabila angkutan lokal : 2

c. Pilihan kendaraan banyak apabila angkutan umum : 3

6. Biaya Kunjungan Wisata

Biaya kunjungan wisata adalah keseluruhan satuan uang yang dibayarkan secara

perorangan atau kelompok pada saat mengunjungi objek wisata. Biaya ini

meliputi biaya perjalanan dan biaya masuk menuju objek wisata.

Penggolonggannya dapat ditentukan parameter dan masing-masing skornya antara

lain sebagai berikut:

a. Biaya wisata besar apabila >Rp.76.000 : 1

b. Biaya wisata cukup apabila Rp. 26.000-Rp.75.000 : 2

c. Biaya wisata kecil apabila <Rp.25.000 : 3
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Parameter yang telah ditentukan telah memiliki skor atau nilai dari masing-masing

parameter akan dijumlahkan. Sehingga akan diperoleh akumulasi total dari

seluruh parameter.  Kemudian akumulasi ini digunakan untuk menentukan kriteria

penilaian terhadap Aksesibilitas objek wisata Air Terjun Sinar Tiga.

Adapun teknik skoring yang dilakukan dengan menggunakan Rumus Struges,

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penilaian terhadap  parameter dari variabel penelitian.

b. Skoring yaitu memberikan nilai relatif skor 1 sampai dengan 4 untuk

parameter terkait.

c. Menjumlahkan skor ideal total pada penelitian parameter dari variabel

penelitian.

d. Penentuan kelas dari masing-masing parameter.

e. Total skor dari jumlah parameter dari variabel yang diukur untuk

menentukan aksesibiltas atau tingkat keterjngkauan dalam empat kelas.

Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Q =  a – b
U

Keterangan:

a = total skor tertinggi, skor ini diperoleh dari jumlah skor tinggi yaitu 3

dikalikan dengan jumlah variabel.

b = total skor terendah, skor ini diperoleh dari jumlah skor rendah

yaitu 1 dikalikan dengan jumlah variabel.

u= jumlah kelas, merupakan jumlah kriteria atau keterangan yang digunakan

untuk variabel. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan yaitu 3

sehingga jumlah kelasnya ada 3
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Berdasarkan rumus di atas, maka akan diperoleh hasil penelitian dan kemudian

diambil kesimpulan sebagai akhir laporan. Berikut ini adalah tabel variabel

penelitian untuk menilai aksesibilitas objek wisata Air Terjun Sinar Tiga di

Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Tabel 3.1 Skor Untuk Menilai Parameter Variabel Aksesibilitas Menuju
Objek Wisata Air Terjun Sinar Tiga di Desa Harapan Jaya
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Tahun 2018

Aksesibilitas/
Tingkat
Keterjangkauan

Variabel Parameter Skor

a. Alternatif Jalan

b. Kondisi Jalan

c. Waktu Tempuh

d. Jarak Tempuh

e. Alat
Transportasi

f. Biaya Kunjungan
Wisata

Jalur akses buruk apabila terdapat 1 jalan
Jalur akses sedang apabila terdapat 2-3 jalan
Jalur akses baik apabila terdapat >3 jalan

Fisik jalan buruk apabila jalan tanah
Fisik jalan sedang apabila underlag atau aspal sedikit berlubang
Fisik jalan baik apabila aspal mulus

Medan jalan buruk apabila terjal
Medan jalan sedang apabila bergelombang
Medan jalan baik apabila datar

Waktu tempuh lama apabila  2–3 jam
Waktu tempuh  sedang apabila 1–2 jam
Waktu tempuh  cepat apabila <1 jam

Jarak tempuh jauh apabila 76 – 150 km
Jarak tempuh cukup apabila 36 – 75 km
Jarak tempuh dekat apabila 0 – 35 km

Ketersediaan buruk apabila tidak terdapat layanan
Ketersediaan sedang apabila terdapat layanan darat
Ketersediaan baik apabila terdapat layanan darat, udara dan laut

Pilihan kendaraan sedikit apabila angkutan pribadi
Pilihan kendaraan sedang apabila tersedia angkutan lokal
Pilihan kendaraan banyak apabila angkutan umum

Biaya wisata besar apabila >Rp.76.000
Biaya wisata cukup apabila Rp. 26.000-Rp.75.000
Biaya wisata kecil sedikit apabila <Rp.25.000

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Skor tertinggi = 24
Skor terendah =  8

Sumber: Karana Yakumara (2007), yang telah dimodifikasi
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Berdasarkan teknik skoring dengan rumus model Struges, maka diperoleh

interval kelas untuk variabel aksesibilitas objek wisata Air Terjun Sinar Tiga di

Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sebagai

berikut:

Q   =

Maka didapat jumlah interval kelas untuk mengukur aksesibilitas dikategorikan

menjadi 3 kriteria penilaian, antara lain sangat mendukung, mendukung, dan tidak

mendukung. Untuk menentukan besar interval kelas maka perlu diketahui terlebih

dahulu selisih antara skor tertinggi dan skor terendah (range). Penghitungan yang

dilakukan didapatkan interval kelas untuk mengukur aksesibilitas, sebagai berikut:

a. Aksesibilitas sangat mendukung : skor >19

b. Aksesibilitas mendukung : skor 14 – 19

c. Aksesibilitas tidak mendukung : skor 8 – 13

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu observasi lapangan, dokumentasi

dan wawancara berstruktur. Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari

data primer dan data sekunder yang kemudian dibuat tabel kerja. Data primer

terdiri dari data hasil observasi objek wisata, sedangkan data sekunder yaitu

berupa kondisi umum wilayah penelitian, peta-peta, administrasi surat-menyurat,

monografi desa, kondisi fasilitas objek dan data sekunder lainnya.

24 – 8 = 5,3333333  =  5

3
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1. Observasi Lapangan

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2010:203) mengemukakan bahwa:

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

perlbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi lapangan merupakan

teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat kondisi di tempat penelitian. Hal ini

penting dilakukan agar peneliti dapat memahami kondisi nyata lokasi penelitian

dan fenomena geosfer yang terkait. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat

kondisi tempat penelitian, kondisi akses jalan, jarak tempuh, waktu tempuh dan

efisiensi biaya perjalanan serta data-data lainnya yang terkait.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari

tempat penelitian, yaitu data Monografi Desa Harapan Jaya, gambaran hasil

penelitian sejenis dan peta yang berkaitan dengan lokasi penelitian. Data sekunder

diperoleh tidak secara langsung dari subjek atau objek yang diteliti, akan tetapi

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

perpustakaan, arsip pengelola objek wisata dan pemerintah desa. Dengan

menggunakan data dokumentasi akan melengkapi data yang diperoleh dari

observasi lapangan.
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3. Wawancara

Menurut Tika (2005:50) mengemukakan bahwa dalam wawancara dilakukan

dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang-kadang disertasi

dengan jawaban alternatif dengan maksud agar pengumpulan data lebih terarah

sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, wawancara

dilakukan secara langsung kepada wisatawan sebanyak 30 responden, terdiri atas

15 laki-laki dan 15 perempuan yang berkunjung di objek wisata Air Terjun Sinar

Tiga.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif

pendekatan spasial dengan teknik skoring. Dalam metode penelitian deskriptif

dengan pendekatan spasial, bahwa analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi,

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan

mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan

yang dapat diceritakan dan dipahami oleh orang lain.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan hasil penilaian seperti alternatif jalan terdapat 4 pilihan jalan

yang dapat digunakan untuk menuju objek wisata Air Terjun Sinar Tiga termasuk

kedalam kategori baik dan 30 pengunjung (100%) memberikan penilaian baik.

Kondisi jalan menuju objek wisata Air Terjun Sinar Tiga didominasi oleh material

jalan aspal sedikit berlubang dan medan jalan bergelombang dengan penilaian 30

pengunjung (100%) memberikan penilaian sedang. Untuk jarak tempuh, 20

pengunjung (66,67%) memberikan penilaian sedang dan 10 pengunjung (33,33%)

memberikan penilaian dekat. Untuk waktu tempuh, 20 pengunjung (66,67%)

memberikan penilaian sedang dan 10 pengunjung (33,33%) memberikan penilaian

cepat. Sedangkan untuk alat transportasi 30 pengunjung (100%) memberikan

penilaian sedang. Kemudian untuk biaya kunjungan wisata, 30 pengunjung

(100%) memberikan penilaian termasuk dalam  kategori sedang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor secara keseluruhan yang dilakukan terhadap

aksesibilitas objek wisata Air Terjun Sinar Tiga termasuk kedalam aksesibilitas

mendukung karena skornya berkisar antara 17-19. Aksesibilitas objek wisata Air

Terjun Sinar Tiga termasuk kedalam aksesibilitas mendukung, sehingga
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diharapkan mempunyai nilai positif dalam pengembangan objek wisata Air Terjun

Sinar Tiga.

b. Saran

Berdasarkan hasi penelitian yang dilakukan, maka disarankan untuk alternatif

jalan telah mendukung sebagai akses wisatawan dapat ditingkatkan informasinya

sehingga wisatawan dapat mengetahui akses jalan apabila menuju objek wisata

Air Terjun Sinar Tiga. Kondisi jalan telah diaspal memudahkan wisatawan

melewati jalan tersebut namun perlu ditambahkan plang jalan maupun informasi

yang terkait guna meningkatkan rasa aman bagi wisatawan karena medan jalan

yang bergelombang dan berkelok-kelok.
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