
 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan (nusantara) yang terdiri dari 17.508 pulau 

Suprihan (Supriharyono, 2002:1). Setiap kepulauan di Indonesia memiliki 

karakteristik atau ciri khas tersendiri yang berbeda antara satu pulau dengan pulau 

yang lain, yaitu dilihat dari fisik seperti bentang alam, gunung, lembah dan pantai 

maupun dari segi budayanya seperti adat istiadat yang berupa pola perkawinan, 

kesenian daerah dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai modal dasar 

pembangunan industri pariwisata. 

 

Pariwisata dikatakan sebagai industri karena kegiatan pariwisata merupakan 

kegiatan yang berorientasi pada produktivitas dan komersial. Dengan adanya 

kegiatan pariwisata akan timbul hasrat dan keinginan untuk memelihara semua 

aset wisata. Industri pariwisata juga dikatakan sebagai industri tanpa cerobong 

asap yang bebas dari polusi dan pencemaran lain yang sifatnya berbahaya. 

Walaupun kegiatan kepariwisataan banyak dipengaruhi oleh kemajuan tekhnologi, 

transportasi dan komunikasi, tetapi tempat-tempat yang menjadi pemusatan 

wisatawan itu selalu menghendaki suasana yang nyaman, bersih, dan aman serta 

memiliki lingkungan yang terpelihara, sehingga tercipta suasana yang harmonis 

dan menyenangkan bagi semua pengunjung. 
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Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya 

suatu daya tarik disuatu area/daerah tertentu, kepariwisataan sulit untuk 

dikembangkan. Pariwisata biasanya akan dapat lebih berkembang atau 

dikembangkan, jika disuatu daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek dan daya 

tarik wisatawan ( Marfaung, 2002: 78). 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan 

memiliki potensi objek wisata yang sangat menarik, selain itu penduduk Provinsi 

Lampung terdiri atas berbagai suku bangsa dan keanekaragaman corak 

kebudayaan adat istiadat dan agama. Potensi pariwisata yang ada di Provinsi 

Lampung dapat dijadikan modal untuk pembangunan industri pariwisata, baik 

wisata alam, wisata budaya maupun wisata historis. Kondisi ini dapat terlihat 

dengan adanya lautan, sungai, pegunungan, lembah dan hutan yang begitu indah 

dengan udara yang sejuk. 

 

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir  Barat merupakan kecamatan yang 

berbatasan dengan Samudra Hindia dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

sehingga terdapat banyak potensi wisata. Baik wisata budaya yang berupa adat 

istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat seperti upacara perkawinan dan 

upacara-upacara adat maupun wisata alam terutama wisata pantai yaitu Pantai 

Branday karena wisata yang terdapat di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat sebagian besar adalah wisata alam, maka penelitian ini hanya 

membahas tentang potensi wisata alamnya saja. Batasan lokasi Pantai Way Saral 

bersebelahan dengan pantai Beranday atau bersebelahan dengan desa Mandiri, 

Way Suluh dan Padang Haluan, keadaan alam Pantai Way Saral sangat sejuk 
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karena di sebelah selatan ada pohon-pohon di sepanjang pantai tersebut serta flora 

dan fauna yang ada di daerah Pantai Way Saral sangat nampak terlihat seperti 

burung kupu-kupu dan lain-lain, dengan aksesibilitas lumayan jauh jika dari kota 

Pesisir Barat dapat menempuh perjalanan 15 menit perjalanan dengan kondisi 

jalan yang bagus. 

 

Dengan adanya potensi wisata terutama wisata alam yang terdapat di Kecamatan 

Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat tersebut, perlu mengkaji untuk selanjutnya 

merencanakan pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi wisata yang ada 

dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya yang bisa 

dirasakan langsung oleh penduduk yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan 

baru, seperti membuka pondok-pondok makanan, penginapan, jasa ojek dan lain-

lain. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendeskripsikan potensi wisata yang ada di 

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan perlu ditinjau dari aspek-

aspek geografi yaitu aspek fisik dan aspek sosialnya. 

 

Inventarisasi potensi wisata pantai adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

menstabilkan atas kebijakan pemerintah agar wisata Pantai Way Saral dapat 

diketahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumberdaya, potensi 

kekayaan alam Pantai serta lingkungannya secara lengkap. Dalam hal ini jajaran 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sudah melakukan 

ancang-ancang untuk menarik jumlah wisatawan sebanyak mungkin ke daerah ini. 

Jika selama ini yang menjadi primadona adalah objek wisata pantai, berbagai 

objek lain akan dipersiapkan dalam bentuk wisata minat khusus, wisata alam, 

sejarah dan budaya.  



4 

 

Happy Marfaung (2000:79) menyatakan bahwa “hal yang diperlukan diperhatikan 

dalam pengembangan daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan penelitian, 

inventarisasi evaluasi sebelum wisata dikembangkan. Hal ini penting agar 

perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar 

potensial dan untuk menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai. Hal inilah 

yang perlu diadakan penelitian lebih lanjut agar potensi yang ada dapat 

dikembangkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Apasajakah  potensi wisata alam yang terdapat di Pantai Way Saral 

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Bagaimanakah aksesibilitas menuju obyek wisata Pantai Way Saral  yang ada 

di Kecamatan Krui Selatan  Kabupaten Pesisir Barat. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui potensi wisata alam Pantai Way Saral  yang ada di  

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat  

2. Untuk  mengetahui aksesibilitas menuju obyek wisata  Way Saral yang ada di 

Kecamatan Krui Selatan  Kabupaten Pesisir Barat. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

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

Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. 

2. Hasil penelitian ini sebagai Suplemen mata pelajaran Geografi di SMA Kelas 

XI Semester II dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004 
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dengan Kompetensi Dasar memprediksi persebaran lokasi sumber daya alam 

di Indonesia dan pemanfaatannya dalam materi pokok sumber daya alam. 

 

Sehubungan dengan penelitian ini yang merupakan sumbangan dalam 

menambah khasanah suplemen bahan ajar mata pelajaran Geografi yaitu 

pariwisata merupakan salah satu jenis pemanfaatan dan pengelolaan sumber 

daya alam yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah 

potensi wisata yang terdapat di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir  

Barat, sehingga diharapkan dari hasil penelitian akan diketahui potensi dan 

persebaran lokasi wisata yang terdapat di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 

3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan 

bagi pihak dinas pariwisata yang ada di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten 

Pesisir  Barat. 

4 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

tentang kepariwisataan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

a. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah potensi wisata Pantai Way Saral di 

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah  potensi wisata Pantai Way Saral  

di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

c. Ruang lingkup tempat adalah Pantai Way Saral yang ada di  Kecamatan Krui 

Selatan Kabupaten Pesisir  Barat.  

d. Ruang lingkup waktu adalah 2014 
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e. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi Pariwisata 

merupakan ilmu yang mempelajari antara geografi dan pariwisata. Segi-segi 

yang dipelajari dalam pariwisata seperti, perhotelan, rumah makan, 

cendramata, transportasi, biro perjalanan dan atraksi. Segi geografis seperti 

iklim, flora dan fauna, keadaan alam adat budaya, perjalanan darat, laut udara, 

sehingga antara geografi dan pariwisata selalu berkaitan satu sama lain 

(Ramaini, 1992:3). 

 

Menurut Ramaini (1992:3), Geografi pariwisata merupakan geografi yang 

berhubungan erat dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata banyak sekali seginya 

dimana semua kegiatan itu bisa disebut dengan industri pariwisata, termasuk di 

dalam perhotelan, restoran, toko, cendramata, transportasi, biro jasa di bidang 

perjalanan, tempat-tempat hiburan, objek wisata atraksi budaya dan lainya. 

Segi geografi umum yang perlu diketahui wisatawan antara lain iklim, flora faun, 

keindahan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan darat, perjalanan laut,  dan udara

. Dua segi tersebut yaitu segi industri pariwisata dan segi geografi umum menjadi  

bahasan dalam geografi pariwisata. 

  

Dalam penelitian di gunakan Geografi Pariwisata sebagai ruang lingkup ilmu kare

na sesuai dengan tujuan penelitian yaitu  mengkaji potensi wisata yang terdapat di 

objek Wisata Pantai Way Saral 


