
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pegertian Geografi 

 

Geografi adalah ilmu pengetahun dan mengambarkan sifat-sifat bumi, 

menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk ,serta mempelajari corak yang khas 

mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dan unsur-unsur bumi dalam 

ruangan dan waktu (Bintarto 1984: 9). Berdasarkan pegertian tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa objek wisata sebagai lingkungan alam memiliki hubungan timbal 

balik dengan manusia, dimana manusia dapat mencari dan mengetahui fungsi dari 

lingkungan alam serta memanfaatkanya. 

 

Cabang-cabang geografi menurut Nursid (1998:9 52-53) adalah “secara garis besar 

ilmu geografi terdiri dari geografi fisik dan geografi sosial. Geografi fisik 

merupakan cabang geografi yang berisikan ilmu pengetahuan dilihat dari asfek 

fisika, kimia, dan biotik. Serta geografi yang menjadi latar belakang sumber daya 

dan lingkungan bagi kehidupan umat manusia, yang temasuk geografi fisikal 

antara lain adalah Geologi, Geomorfologi, Meteorologi, Klimatologi, Geografi 

Kelautan, Oseanografi, dan Geografi Sumber Daya. Sedangakan geogarafi sosial 

merupakan ilmu yang memepelajari seluk beluk peyebaran pertumbuhan, prilaku, 

perbuatan, tindakan dan permasalahan manusia sebagai penghuni bumi. Geografi 
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sosial terdiri dari berbagai kajian ilmu geografi seperti Geografi Penduduk, 

Geografi Politik, Geografi Desa dan Kota, Geografi Pariwisata, Geografi 

Pemukiman dan lain-lain. 

 

2. Pengertian Pariwisata 

 

Pariwisata adalah suatu proses berpergian sementara dari seseorang atau lebih 

menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya dengan tujuan ekonomi, sosial, 

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

untuk ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Gamal 

Suswantoro, 1997:3). 

 

Pengertian lain tentang pariwista Menurut Yoeti (1986:109) pariwisata adalah 

suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan 

dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha 

(business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata 

untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 

 

Dari  pengertian di atas, pada dasarnya pariwisata sifatnya hanya untuk sementara 

dengan tujuan tidak untuk memperoleh hasil atau upah melainkan untuk 

memperoleh kesenangan,  mencari suasana baru dan yang lain sebagainya. Setiap 

obyek wisata tidak akan memiliki potensi yang sama dengan obyek wisata yang 

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

beberapa jenis yaitu:  
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a. Wisata Budaya, adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan jelas 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 Maritim (Marina) atau Bahari, yaitu wisata yang berkaitan dengan 

kegiatan olahraga air, danau, bengawan, pantai, teluk atau laut, berkeliling 

melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air 

serta berbagai rekreasi perairan yang dilakukan di daerah-daerah maritim. 

c. Wisata Kesehatan, yaitu wisata yang dilakukan 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-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. 

d. Wisata Cagar Alam, yaitu wisata yang berkaitan dengan cagar alam, taman 

lindung, hutan daerah pegunungan, keajaiban hidup binatang dan margasatwa 

langka, yang kelestarian lingkungannya dilindungi oleh undang-undang, dan 

masih banyak lagi jenis wisata yang lainnya. 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis wisata didasarkan 

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

sesuai dengan lingkungan yang ada dan sesuai dengan kondisi dan situasi 

perkembangan dunia kepariwisataan. 
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3. Potensi Wisata  

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 1990:697) disebut bahwa potensi adalah daya kekuatan, dan kemampuan 

yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Menurut R.S 

Damardjati (1992:88) bahwa: 

“Potensi wisata adalah segala hal dan keadaan, baik yang nyata dan 

dapat diraba, maupun yang tidak teraba yang digarap, diatur disediakan 

sebagai kemampuan faktor dan unsur yang diperlukan/menentukan bagi  

usaha dan pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana,kejadian

,benda maupun layanan/jasa-jasa”. 

 

Pengertian potensi wisata menurut Mariotti dalam Yoeti (1983: 160-162) adalah 

segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik 

agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. 

 

Jadi yang dimaksud dengan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat 

dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. 

Menurut Pendit (1927:11) unsur untuk menunjang perkembangan pariwisata di 

daerah tujuan diantaranya 

1 Objek dan daya tarik wisata  

Objek wisata sebagai daya tarik wisata merupakan potensi pendorong, kedatangan 

wisatawan ke daerah tujuan. 

2 Prasarana wisata  

Prasarana wisata adalah sumber daya alam buatan yang mutlak dibutuhkan 

wisatawan seperti jalan, air, telekomunikasi, jembatan, bandara dan lain-lain.  
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3 Sarana wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan. 

4 Tata laksana infrastuktur 

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, 

baik berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah 

dan di bawah tanah. 

5 Masyarakat/lingkungan  

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata 

akan mengundang kehadiran wisatawan  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, potensi wisata dapat berbentuk segala sesuatu 

yang terdapat pada wisata baik yang berupa keindahan alam maupun budaya 

masyarakat sekitar yang dapat mendukung perkembangan wisata sehinga dapat 

dinikmati oleh wisatawan. Menurut Asisten Dua Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup (1990:11), potensi wisata dapat dibagi menjadi  

 

1. Potensi wisata bersifat panorama alam yang berhubungan dengan 

cagar alam, suaka alam, termasuk flora dan fauna dengan pemandangan luar 

biasa dan indah. 

2. Potensi wisata bersifat apounturir, yaitu berhubungan dengan perjalanan 

menuju tempat-tempat dengan berbagai alat transportasi termasuk perjalanan 

safari, pendaki gunung, olahraga dan slancar. 

3. Potensi wisata bersifat bisnis/ekonomi, yaitu berhubungan dengan usaha 

perdagangan, diplomatik dan lain-lainya. 
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4. Potensi wisata bersifat hiburan, almiah, sosial dan budaya yaitu berhubungan 

dengan penikmatan nilai-nilai budaya tradisional atau moderen berupa tari-

tarian, hasil kerajinan tangan dan produksi setempat serta arsitektur budaya 

Indonesia. 

 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa potensi wisata dapat dibagi menjadi empat 

macam yaitu potensi wisata yang bersifat panorama alam, potensi wisata yang 

bersifat hiburan, alamiah, sosial dan budaya, potensi yang bersifat apounturir dan 

potensi wisata yang bersifat bisnis/ekonomi. Berdasarkan ketiga pendapat diatas, 

maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan potensi wisata adalah segala 

sesuatu yang terdapat di objek wisata yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

perkembangan wisata tersebut sehingga dapat dinikmati oleh wisatawan yang ber

kunjung, baik berupa pemandangan alam, sosial dan budaya masyarakat, apountur

ir, bisnis/ekonomi dan layanan atau jasa seperti, jarak, lokasi, aksesbelitas,fasilitas

Dengan demikian perlu diketahui potensi wisata yang terdapat di objek wisata 

pantai Way Saral yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

rangka pengembangan potensi wisata di objek wisata Way Saral Kecamatan Krui 

Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

 

4. Potensi Wisata (Pantai) 

 

4.1 Ketinggian gelombang 

Gelombang dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik di 

dalam ruang ke titik lain tanpa perpindahan (Shala Hutabarat) Gelombang yang 

ditemukan di permukaan laut pada umumnya terbentuk karena adanya proses alih 

energi dari permukaan laut, atau pada saat-saat tertentu disebabkan gempa di 
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dasar laut, gelombang ini merambat ke segala arah membawa energi tersebut yang 

kemudian dilepaskanya di pantai dalam bentuk hempasan ombak. gelombang 

merupakan parameter utama dalam proses erosi atau sendimentasi. Besarnya 

proses tersebut tergantung pada besarnya energi yang dihempaskan oleh 

gelombang di pantai. 

Gelombang mempunyai ukuran yang bervariasi mulai dari riak dengan ketinggian 

beberapa centimeter sampai pada gelombang badai yang dapat mencapai 

ketinggian 30 m. Dengan ketinggian gelombang ideal 7 ft. Panjang gelombang 

berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang. Dengan kata lain, semakin 

pendek panjang gelombang, akan memiliki frekuensi yang besar. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pajang Gelombang 

Berdasarkan kedalamannya, gelombang yang bergerak mendekati pantai dapat 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu gelombang laut dalam dan gelombang permukaan. 

Gelombang laut dalam merupakan gelombang yang dibentuk dan dibangun dari 

bawah kepermukaan. Sedangkan gelombang permukaan merupakan gelombang 

yang terjadi antara batas dua media seperti batas air dan udara. 
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Gelombang permukaan terjadi karena adanya pengaruh angin. Peristiwa ini 

merupakan peristiwa pemindahan energi angin menjadi energi gelombang 

dipermukaan laut dan gelombang ini sendiri akan meneruskan energinya ke 

molekul air. Gelombang akan menimbulkan riak di permukaan air dan akhirnya 

dapat berubah menjadi gelombang yang besar. Gelombang yang bergerak dari 

zona laut lepas hingga tiba di zona dekat pantai (nearshore beach) akan melewati 

beberapa zona gelombang yaitu: zona laut dalam (deep water zone), zona refraksi 

(refraction zone), zona pecah gelombang (surf zone), dan zona pangadukan 

gelombang (swash zone). Uraian rinci dari pernyataan tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

 

Gelombang mula-mula terbentuk di daerah pembangkit (generated area) 

selanjutnya gelombang-gelombang tersebut akan bergerak pada zona laut dalam 

dengan panjang dan periode yang relatif pendek. Setelah masuk ke badan parairan 

dangkal, gelombang akan mengalami refraksi (pembelokan arah) akibat topografi 

dasar laut yang menanjak sehingga sebagian kecepatan gelombang menjadi 

berkurang periodenya semakin lama dan tingginya semakin bertambah, 

gelombang kemudian akan pecah pada zona surf dengan melepaskan sejumlah 

energinya dan naik kepantai (swash) dan setelah beberapa waktu kemudian 

gelombang akan kembali turun (backswash) yang kecepatannya bergantung pada 

kemiringan pantai atau slope. Pantai dengan slope yang tinggi akan lebih cepat 

memantulkan gelombang, sedangkan pantai dengan slope yang kecil pemantulan 

gelombangnya relatif lambat. Zona gelombang dibagi atas tiga bagian, yaitu zona 

pecah gelombang (breaker zone), zona surf (surf zone), dan zona swash (swash 

zone). 
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Pada zona surf, terjadi angkutan sedimen karena arus sepanjang pantai terjadi 

dengan baik. Pada kedalaman dimana gelombang tidak menyelesaikan orbitalnya, 

gelombang akan semakin tinggi dan curam, dan akibatnya mulai pecah. Berikut 

klasifikasik gelombang berdasarkan periodenya, seperti yang disajikan pada Tabel 

1. berikut ini. 

Tabel 1 .  Klasifikasi Gelombang Berdasarkan Periode 

 

Periode Panjang Gelombang Jenis Gelombang 

0 – 0,2 Detik 

0,2 – 0,9 Detik 

Beberapa centimeter 

Mencapai 130 meter 

Riak (Riplles) 

Gelombang angin 

0,9 -15 Detik Beberapa ratus meter Gelombang besar 

(Swell) 

15 – 30 Detik 

0,5 menit – 1 jam 

Ribuan meter 

Ribuan kilometer 

Long Swell 

Gelombang dengan 

periode yang panjang 

(termasuk Tsunami) 

5, 12, 25 jam Beberapa kilometer Pasang surut 

Sumber: Oseanografi (bahan ajar). Unila. Bandar Lampung 

 

4.2 Suara gelombang 

Kecepatan suara pada air laut tergantung kepada kepadatan air laut, yang mana 

kepadatan air itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya salinitas air dan temperatur. 

Kecepatan suara dalam air dapat berubah-ubah dipengaruhi oleh musim, dengan 

perobahan temperatur 1°C menyebabkan perubahan kecepatan suara 3,58 meter 

tiap detik. Perubahan salinitas lebih kecil pengaruhnya terhadap kecepatan suara. 

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunya pergerakan air dengan arah tegak 

lurus pembentukan air dengan bentuk kurva grafik sinusoidal, (Stewer M. Evan) 

gelombang selalu menimbulkan sebuah ayunan air yang bergerak tanpa henti-

hentinya pada lapisan permukaan air laut dan jarang dalam keadaan sama sekali 

diam. Hembusan agin sepoi-sepoi pada cuaca yang tenang sekalipun sudah cukup 



16 

 

menimbulkan riak gelombang. Suara gelombang didaerah  pantai atau laut 

biasanya dengan suara bergemuruh dan tidak bergemuruh. 

 

4.3 Gerakan Gelombang 

Berdasarkan kedalamannya, gelombang yang bergerak mendekati pantai dapat 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu gelombang laut dalam dan gelombang permukaan. 

Gelombang laut dalam merupakan gelombang yang dibentuk dan dibangun dari 

bawah kepermukaan. Sedangkan gelombang permukaan merupakan gelombang 

yang terjadi antara batas dua media seperti batas air dan udara. 

Gelombang permukaan terjadi karena adanya pengaruh angin. Peristiwa ini 

merupakan peristiwa pemindahan energi angin menjadi energi gelombang 

dipermukaan laut dan gelombang ini sendiri akan meneruskan energinya ke 

molekul air. Gelombang  akan menimbulkan riak dipermukaan air dan akhirnya 

dapat berubah menjadi gelombang yang besar. Gelombang yang bergerak dari 

zona laut lepas hingga tiba di zona dekat pantai (nearshore beach) akan melewati 

beberapa zona gelombang yaitu: zona laut dalam (deep water zone), zona refraksi 

(refraction zone), zona pecah gelombang (surf zone), dan zona pangadukan 

gelombang (swash zone). Uraian rinci dari pernyataan tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

 

Gelombang mula-mula terbentuk di daerah pembangkit (generated area) 

selanjutnya gelombang-gelombang tersebut akan bergerak pada zona laut dalam 

dengan panjang dan periode yang relatif pendek. Setelah masuk ke badan parairan 

dangkal, gelombang akan mengalami refraksi (pembelokan arah) akibat topografi 

dasar laut yang menanjak sehingga sebagian kecepatan gelombang menjadi 
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berkurang periodenya semakin lama dan tingginya semakin bertambah, 

gelombang kemudian akan pecah pada zona surf dengan melepaskan sejumlah 

energinya dan naik kepantai (swash) dan setelah beberapa waktu kemudian 

gelombang akan kembali turun (backswash) yang kecepatnnya bergantung pada 

kemiringan pantai atau slope. Pantai dengan slope yang tinggi akan lebih cepat 

memantulkan gelombang, sedangkan pantai dengan slope yang kecil pemantulan 

gelombangnya relatif lambat. Zona gelombang dibagi atas tiga bagian, yaitu zona 

pecah gelombang (breaker zone), zona surf (surf zone), dan zona swash (swash 

zone). 

Pada zona surf, terjadi angkutan sedimen karena arus sepanjang pantai terjadi 

dengan baik. Pada kedalaman dimana gelombang tidak menyelesaikan orbitalnya, 

gelombang akan semakin tinggi dan curam, dan akibatnya mulai pecah.  

 

4.4.Kelandaian Pantai 

Kemiringan lahan relativ terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan 

dalam persen atau derajat. Kecuraman lereng, panjang lereng dan bentuk 

lerengsemuanya akan mempengaruhi besarnya erosi dan aliran permukaan. 

Berikut klasifikasi kemiringan lereng. 

Tabel 2. Klasifikasi Kelandaian Pantai Dalam Beberapa Kelas. 

KEMIRINGAN ( % ) KLASIFIKASI KELAS 

0 – 3 Datar A 

3 – 8 Landai Atau Berombak B 

8 – 15 Agak Miring C 

15 – 30 Miring D 

30-45 Agak Curam E 

45-65 Curam F 

>65 Sangat Curam G 

Sumber :  Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah,  

1994  dalam Suharsono (1996) 
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4.5  Kejernihan Air Laut 

Tingkat kecerahan air yang ada di daerah sekeliling kita dengan tingkat kecerahan 

jernih, tidak jernih, sagat jernih, keruh dan sebagainya sehinga dapat dikatakan 

kejernihan suatu air adalah tingkat kecerahan air tersebut. Obyek wisata Pantai 

Way Saral dapat dikatakan jernih karna di daerah tersebut belum dikotori oleh 

sampah. Kecerahan adalah sebagian cahaya yang diteruskan ke dalam air dan 

dinyatakan dengan persen (%). Kemampuan cahaya matahari untuk menembus 

sampai ke dasar perairan dipengaruhi oleh kekeruhan (turbidity) air. Kecerahan 

dan kekeruhan mempunyai peranan yang penting bagi hewan-hewan yang 

mencari makan dan melakukan interaksi biotik lainnya secara visual. Untuk 

mengetahui efek ekologis dari cahaya matahari, yang perlu diperhatikan adalah 

aspek intensitasnya, kualitasnya serta lamanya penyinaran bila kita menyelam ke 

lapisan yang lebih dalam, maka pada setiap kedalam terjadi perubahan cahaya di 

dalam air. Dapat dilihat dibawah ini  

Tabel 3. Perubahan Cahaya di Dalam Air 

No  Berdasarkan kedalaman Perubahan warna 

1 a. Kedalam 5 m  

b. Kedalaman 10 m  

c. Kedalam 20 m  

Agak kuning 

Hijau dan biru 

Biru dan hijau 

Sumber: Bahan Ajar Oseanografi 

Matahari menyinari energinya kepermukaan air laut, bila berkedudukan di zenith 

98% dari energinya mencapai permukaan laut dan tembus ke dalam air, bila 

matahari ada 10° di atas horizon  hanya 65% dari energinya yang menembus air, 

sisanya direfleksikan oleh permukaan ke atmosfer. Selain penyinaran langsung 

dari matahari, air juga menerima cahaya difusi  dari langit. Kira-kira 95% dari 

energi sisanya juga masuk ke dalam air. karena air lebih padat dari udara. 
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4.6  Keadaan Udara di Pantai 

Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara 

bumi yang kering mengandungi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, 

karbon dioksida, dan gas-gas lain. 

 

Kandungan elemen senyawa gas dan partikel dalam udara akan berubah-ubah 

dengan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga massanya, akan 

berkurang seiring dengan ketinggian. Semakin dekat dengan lapisan troposfer, 

maka udara semakin tipis, sehingga melewati batas gravitasi bumi, maka udara 

akan hampa sama sekali. Udara yang terdapat di bumi jika tiap naik 1000 m maka 

suhu yang akan terdapat di udara hanya ± 0, 124°C.  

 

5  Aksesibilitas (Tingkat Keterjangkauan) 

 

Menurut Bintarto (1984:117) Aksesibilitas adalah kemudahan bergerak dari suatu 

tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah, aksesibilitas ini ada kaitannya dengan 

jarak. Pendapat lain mengatakan bahwa aksesibilitas merupakan kemampuan 

untuk mencapai suatu tujuan wisata tertentu, dapat lebih mudah atau sulit untuk 

menjangkaunya yaitu jarak dari jalan raya dengan penilaian dengan penilaian 

jarak dibagi menjadi tiga yaitu: aksesibilitas dapat diukur dengan parameter 

kondisi (keadaan jalan), kemiringan jalan, jaringan transportasi, waktu tempuh, 

jarak tempuh, tingkat kemudahan lokasi obyek, biaya yang dikeluarkan, dan 

kesenangan (james J.Spillane, 1997:38). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Massa
http://id.wikipedia.org/wiki/Troposfer
http://id.wikipedia.org/wiki/Gravitasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi


20 

 

Sedangkan menurut Hadinoto (1996:121) agar pariwisata bisa berkembang, maka 

suatu daerah tujuan daerah wisata harus aksesibel (bisa didatangi). Artinya harus 

memiliki aksesibilitas yang tinggi yaitu seperti: 

a. Pengaturan perjalanan harus nyaman, komparatif ekonomi. 

b. Apabila jarak menuju pasar wisata melebihi 150 km, maka harus tersedia 

angkutan nyaman modern, lazimnya angkutan udara maupun kereta 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 harus perlu 

nyaman dan bersih, layak (digunakan tidak rusak ditengah perjalanan, sopir 

bertanggung jawab). 

d. Langsung dan cepat adalah syarat perjalanan wisatawan. 

e. Waktu adalah penentu perjalanan, artinya bagi perjalanan jauh waktu yang 

diperlukan adalah lebih penting dari pada biaya perjalanan. 

 

Aksesibilitas atau tingkat keterjangkauan merupakan kemampuan dan kemudahan 

untuk mencapai suatu tempat tujuan wisata tertentu, dapat dengan mudah atau 

sebaliknya lebih sulit untuk menjangkaunya. Aksesibilitas dapat diklasifikasikan 

menjadi mudah dijangkau dan sulit dijangkau. Dinyatakan mudah dijangkau jika 

seluruh indikator yang dijadikan parameter dalam aksesibilitas tersedia, 

dinyatakan sulit dijangkau jika lebih dari sebagian indikator atau bahkan 

seluruhnya tidak tersedia dan sulit. 
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5.1. Jarak Tempuh  

Jarak tempuh dikaitkan dengan jauh atau dekatnya suatu tempat. Menurut Sumadi 

(2003:43) bahwa : 

“jarak merupakan faktor pembatas yang bersifat alami, sekalipun arti pentingnya 

juga brsifat relatif sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak 

berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuh kebutuhan atau keperluan 

pokok (air, tanah, pusat pelayanan), pengankutan barang dan penumpangan. Oleh 

karena itu jarak tidak hanya dinyatakan dengan ukuran jarak lurus diudara”. 

 

Dari pegertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jauh dekatnya suatu tempat 

selalu dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun yang 

dikeluarkan. Semakin jauh suatu tempat maka semakin lama perjalanan. 

 

5.2. Waktu Tempuh  

Waktu tempuh berhubungan erat dengan lama tidaknya wisatawan menuju suatu 

obyek wisata. Diera teknologi cangih ini waktu tidak menjadi persoalan untuk 

mengunjungi suatu obyek wisata. Menurut Nyoman (2006:21). 

“yang perlu diperhatikan dari mereka berkompeten dalam usaha pembangunan 

industri pariwisata adalah waktu yang digunakan untuk tiba disuatu obyek wisata 

seperti, waktu yang dibutuhkan dipelabuhan, waktu yang dibutuhkan untuk 

berkemas barang-barang, dan lain-lain.” 

 

Dari ketepatan, kecepatan, dan kelancaran tersebut, dapat mengurangi waktu yang 

digunakan oleh wisatawan. 

 

5.3. Kondisi Jalan  

Kondisi jalan adalah baik burukya suatu jalan. Kondisi jalan yang baik akan 

memudahkan wisatawan untuk berwisata ke suatu obyek wisata. Biasanya banyak 

wisatawan enggan mengunjungi suatu obyek wisata apabila kondisi jalan sulit 
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untuk dilewati, namun sebaliknya jika kondisi jalan baik wisatawan akan sering 

untuk berkunjung. 

 

Banyaknya faktor yang menyebabkan kondisi jalan suatu obyek wisata kurang 

baik seperti, banyaknya kendaraan roda empat yang melintas, faktor hujan dan 

panas, jalan rusak, keadaan tanah dan lain-lain. 

 

5.4. Frekuensi Kendaraan 

Frekuensi kendaraan berhubungan erat dengan banyak atau sedikitnya jumlah 

kendaraan yang melintas. Biasanya frekuensi kendaraan menuju suatu obyek 

wisata meningkat pada hari-hari tertentu seperti hari raya agama, tahun baru, dan 

hari libur. Dengan keadaan ini frekuensi kendaraan semakin meningkat sehingga 

tidak menutup kemunkinan meninmbulkan kemacetan. 

 

5.5  Jaringan Transportasi   

Transportasi yang lancar dapat memudahkan wisatawan untuk mengunjungi suatu 

obyek wisata, sehinga banyak wisatawan yang berminat untuk mengunjungi 

obyek wisata tersebut. Sebaliknya, jika transportasi menuju suatu obyek wisata 

kurang lancar, maka banyak wisatawan yang enggan untuk berwisata ke obyek 

wisata tersebut. Jaringan transportasi dapat berjalan lancar jika diimbangi 

prasarana dan jalan yang baik. 

 

5.6. Lokasi Obyek Wisata 

Lokasi atau letak merupakan konsep utama dalam pembangunan suatu obyek 

wisata. Lokasi yang strategis memungkinkan banyaknya jumlah wisatawan yang 

akan berkunjung. 
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Konsep lokasi dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. 

1. Lokasi Absolut  

Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan 

garis bujur (garis astronomis). Lokasi absolut keadaanya tetap dan tidak 

dapat berpindah letaknya karena berpedoman pada garis astronomis bumi. 

Perbedaan garis astronomis menyebabkan perbedaan iklim (garis lintang) 

dan perbedaan waktu (garis bujur).  

2. Lokasi Relatif  

Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain 

disekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan obyek yang 

ada disekitarnya. 

Dengan demikian lokasi suatu obyek wisata dapat dilihat dari segi lokasi absolut 

yang dinyatakan dengan angka, dan lokasi relatif yang berdasarkan persepsi 

wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut. 

 

5.7. Biaya yang Dikeluarkan  

Biaya adalah semua pegorbanan yang dikeluarkan oleh wisatawan yang biasanya 

dinyatakan dalam satuan uang. Ditempat  atau dinegara-negara lain harga barang-

barang atau ongkos yang lebih murah sudah barang tentu mereka akan memilih 

berbelanja dan pergi ke daerah tersebut. 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit dan murah 

biaya yang dikeluarkan untuk menuju suatu obyek wisata, maka semakin banyak 

wisatawan yang inggin berkunjung ke obyek wisata tersebut. 
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B. Kerangka Pikir 

 

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kecamatan yang 

memiliki potensi obyek wisata  terutama wisata alam, seperti Way Saral tetapi 

potensi wisata yang ada tidak semuanya diketahui oleh para wisatawan, 

berdasarkan hal tersebut perlu adanya deskripsi tentang obyek wisata yang ada di 

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Namun potensi wisata yang ada 

tersebut belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, sehinga perlu 

adanya perencanaan yang lebih baik untuk menggali dan mengembangkan 

potensi-potensi wisata yang ada sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi wisata yang ada di objek wisata 

yang ada objek wisata Pantai Way Saral sehinga dapat diketahui mana potensi 

yang belum dikembangkan secara optimal oleh pengelola maupun pihak 

pemerintah sehinga dapat dijadikan pertimbangan pengelola dan pemerintah dala

m rangka perencanan dan pengembangan objek wisata Pantai Way Saral pada 

masa yang akan datang. 

 

Selain itu potensi wisata pendukung seperti lokasi, jarak, aksebelitas (tingkat 

keterjangkauan) fasilitas juga perlu diidentifikasi untuk menarik minat wisatawan 

berkunjung ke objek wisata Way Saral Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat sehinga jumlah kunjungan wisatawan akan mengalami peningkatan. Berdas

arkan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba menuangkannya dalam 

kerangka pikir sebagai berikut. 
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Potensi Wisata Pantai  Way Saral 

                                                    

 

   

 

 

1. Potensi Wisata Alam 

 

a. Ketinggin Gelombang  

b. Suara Gelombang 

c. Gerakan Gelombang 

d. Kelandaian Pantai 

e. Kejernihan Air Laut 

f. Keadan Udara di Pantai 

2. Aksesibilitas  

 

a. Jarak Tempuh 

b. Waktu Tempuh  

c. Kondisi Jalan  

d. Frekuensi Kendaraan 

e. Jaringan Transportasi 

f. Lokasi Objek Wisata 

g. BiayaYang Dikeluarkan 

 

                                Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 


