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ABSTRAK 

 

Wilayah pesisir dan lautan merupakan daerah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan pembangunan. Penelitian ini  dilaksanakan selama 6 bulan yang berlokasi di Desa Busung Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi ekologis lahan pesisir desa Busung 

Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan sebagai kawasan wisata pantai serta untuk mengetahui kesesuaian kawasan pesisir 

desa Busung sebagai kawasan wisata pantai. Jenis  penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Dimana hasil dari penelitian 
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ini berupa data angka yang didapat dari hasil pengukuran dilokasi penelitian. Data yang diambil adalah bersumber dari data primer 

dan data sekunder.Prosedur penelitian dilakukan dalam 2 tahap yaitu Tahapan pertama menetapkan responden dan tahapan kedua 

pengukuran parameter. 

Kata Kunci : Wisata pantai,Indeks Kesesuaian Wisata ( IKW ) 

 

 

 

 

 

 

 



1.PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Potensi sumber daya pesisir dan laut di Indonesia 

begitu beragam baik dari 

segi kuantitas maupun kualitas, sehingga seharusnya 

memberikan kontribusi yang sangat penting terhadapo 

pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sumber daya pesisir 

dan kelautan yang dimaksudkan secara garis besar dibagi 

dalam tiga bagian, yaitu : sumber daya alam hayati, non hayati, 

energi dan mineral. Ketiga jenis sumberdaya tersebut 

merupakan kekayaan alam yang potensial untuk 

dikembangkan dan dikelola sebagai sektor pembangunan 

andalan dimasa mendatang. Untuk mencapai pengelolaan yang 

efektif dan berkelanjutan, diperlukan identifikasi  dan arahan 

pemanfaatan terhadap potensi sumberdaya tersebut.  

Berkembangnya kawasan wisata pantai yang dikelola 

oleh masyarakat dan investor asing kurang memperhatikan 

keberlanjutan wisata dan kebudayaan daerah sehingga perlu 

dilakukan pengkajian mengenai tingkat kesesuaian wisata 

pantai. Seperti halnya di desa Busung ini yang memiliki daerah 

pantai yang cukup luas tapi belum dimanfaatkan secara 

optimal oleh pemerintah setempat. Potensi lahan desa yang 

cukup baik akan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

pendapatan bagi masyarakat dan juga pemerintah. Selain itu 

belum ada  kebijakan dari pemerintah setempat untuk 

pengelolaan daerah pantai tersebut. Hal ini menjadi sebuah 

permasalahan yang akan timbul dimasa yang akan datang. 



Untuk itu perlu diketahui tingkat kesesuaian kawasan desa 

tersebut sebagai kawasan wisata pantai.  

B. Tujuan Penelitian  

Ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini 

yaitu adalah : 

1. Untuk mengetahui potensi ekologis lahan pesisir desa 

Busung  Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten 

Bintan sebagai kawasan  pantai. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian kawasan pesisir desa 

Busung sebagai kawasan wisata pantai. 

C. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberi informasi mengenai potensi ekologis 

pesisir desa Busung. 

2. Memberi informasi mengenai kesesuaian lahan desa    

      Busung sebagai kawasan wisata pantai. 

3.  Dapat berkontribusi bagi pemerintah setempat dalam  

      menentukan kebijkan dibidang wisata bahari. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kawasan pesisir dan pantai 

1. Kawasan pesisir 

Wilayah pesisir dan lautan merupakan daerah yang 

mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar dan 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan.  

B.  Pengelolaan wilayah pesisir terpadu 

Untuk kepentingan pengelolaan, batas kearah darat dari 

suatu wilayah pesisir dapat di tetapkan berdasarkan dua 

pendekatan, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (planning 



zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) 

atau pengelolaan keseharian (day-to-day management). 

Wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah 

daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia 

(pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secaya 

nyata (significant) terhadap lingkungan dan sumberdaya 

pesisir (LIPI, 2005). 

Tabel 1.  Kegiatan wisata pantai dan bahari yang dapat 

dikembangkan 

Wisata Pantai Wisata Bahari 

1. Rekreasi pantai 

2. Panorama 

3. Resort/peristirahatan 

4. Berenang, berjemur 

5. Olahraga pantai (volley 

pantai, jalan pantai, 

lempar cakram, 

6. Berperahu 

7. Memancing. 

1. Rekreasi pantai dan 

laut 

2. Resort/peristirahatan 

3. Wisata selam (diving) 

dan wisata    

snorkling 

4. Selancar, jet ski, 

banana boat, perahu 

kaca, kapal selam 

5. Wisata ekosistem 

lamun, wisata 

nelayan, wisata pulau, 

wisata pendidikan, 

wisata pancing 

6. Wisata satwa (penyu, 

duyung, paus, 

lumbalumba, burung, 

mamalia, buaya) 

  Sumber : (Yulianda, 2007) 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yang 

berlokasi di Desa Busung Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau.  

B. Jenis penelitian  

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Dimana hasil dari penelitian ini berupa data angka 

yang didapat dari hasil pengukuran dilapangan. 



 

C. Prosedur penelitian/pengumpulan data 

Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam 2 

tahap yaitu sebagai berikut :  

1. Tahapan pertama menetapkan responden 

Respondend yang akan di ambil dalam penelitian 

ini berasal dari pengunjung tempat wisata yang akan 

dilakukan setiap minggu, adapun jumlah pengunjung 

yang akan diambil berjumlah 40 orang. 

2. Tahapan kedua pengukuran parameter 

Sesuai jenis data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini,yaitu data primer dan data sekunder,maka 

dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik 

pengumpulan data yaitu: 

a. Tehnik wawancara (interview dan observasi  

      lapangan) yaitu pengamatan langsung di 

lapangan dan pencacatan dengan   sistematik tentang 

kondisi alam tentang gejala yang di alami. 

C. Tehnik dokumentasi dengan melakukan pengumpulan data 

berdasarkan dokumen-dokumen yang ada baik berupa 

laporan, catatan, berkas, atau pun bahan-bahan terulis 

lainnya yang merupakan dukumen resmi yang relepan 

dalam penelitian ini.  

D. Data dan Analisis Data 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan penghitungan dan 

analisis  data yaitu mengenai : 



1. Kecepatan Arus 

     Untuk mengukur kecepatan arus menggunakan 

rumus: 

 

 

 

Keterangan  : 

V = Kecepatan Arus  

S = Panjang lintasan layang – layang arus (m)  

t  = Waktu tempuh layang – layang arus (detik) 

2. Kemiringan Pantai 

 Menurut Saribun (2007), kemiringan dapat 

dinyatakan dalam derajat maupun persen. Dua titik yang 

berjarak horizontal 100 m yang mempunyai selisih tinggi 10 m 

membentuk kemiringan 10%. Kecuraman sebesar 100% sama 

dengan kecuraman 45º Maka, perhitungan persen kemiringan 

pantai dilakukan dengan rumus di bawah ini : 

 

 

                     Sumber : Saribun ( 2007 ) 

A. Analisis Data 

1. Analisis Kesesuaian Kawasan  untuk Wisata Pantai  

Analisis kesesuaian (suitability analysis) lahan 

dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian lahan wisata pantai 

secara spasial dengan menggunakan konsep evaluasi lahan. 

Penentuan kesesuaian lahan wisata pantai dilakukan dengan 

cara  : 

1. Penetapan persyaratan  

V   
 

 
 

      
                   

                 
 

 



(Parameter dan kriteria), pembobotan dan skoring. 

Untuk penetapan persyaratan, pembobotan dan skoring, 

dilakukan berdasarkan parameter dan kriteria 

kesesuaian kawasan menurut (Yulianda, 2007). 

Keterangan: 

Kategori S1 = Sesuai 

Kategori S2 = Cukup Sesuai  

Kategori S3 = Sesuai bersyarat 

Kategori N = Tidak Sesuai 

 

2.    Nilai suatu lahan ditentukan berdasarkan rumus 

Indeks kesesuaian wisata menurut Yulianda 

(2007), sebagai berikut :  

 

 

 

                  Sumber : Yulianda (2007) 

 

    Keterangan:  IKW = Indeks Kesesuaian 

Wisata (%)  

                       Ni     = Nilai parameter 

ke-i (Bobot x Skor)  

Nmaks  = Nilai maksimum dari 

suatu kategori        

                wisata 

  

 

 

 

3.  Standard Nilai Kelayakan 

Untuk mengetahui kategori kelayakan maka perlu 

dilakukan skoring kualitatif. Dalam penelitian ini 

akan diukur dengan menggunakan kategori 

kelayakan sebagai berikut : 

Tabel 7. Kategori Kesesuaian Kawasan 

Nilai kelayakan %  Kategori kesesuaian Keterangan 

80 – 100  Sangat sesuai Sangat baik 

60 - < 80  Cukup Sesuai  Cukup Baik 

35 - < 60 Sesuai Bersyarat Kurang baik 

< 35 Tidak sesuai Tidak baik 

Sumber:Yulianda (2007) 

 

IKW = Σ[Ni/Nmaks] x 100%  

 



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

a.   Kondisi Geografis Lokasi Penelitian 

Desa busung merupakan salah satu desa yang berada di 

kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Desa Busung 

terletak di jembatan ke lima yang selanjutnya mengarah ke 

Tanjung Uban. Desa ini memiliki pemandangan laut yang 

terhampar amat luas sehingga menghasilkan cakrawala yang 

cukup bagus di pagi hari maupun sore hari. Adapun tinggi 

pusat pemerintahan wilayah desa busung ini dari permukaan 

laut adalah 5 meter serta memiliki suhu maksimum 28 – 32 ºC. 

Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan  Seri Kuala 

Lobam yaitu berjarak sekitar 12 Km. Jarak dari pusat 

pemerintahan kota sekitar 60 Km. Jarak dari ibu kota 

Kabupaten 25 Km. Sedangkan jarak dari ibu kota Provinsi 

Kepri 90 Km. Desa Busung memiliki akses jalan yang cukup 

bagus.  

Potensi Ekologis Kawasan Pesisir Desa Busung 

Sebagai     Kawasan Wisata Pantai 

 

a. Parameter Perairan  

Parameter perairan merupakan alat ukur yang digunakan 

untuk mengetahui kondisi sebuah perairan. Untuk  mengukur 

kesesuaian sebuah perairan untuk wisata pantai maka perlu 

diukur parameter perairannya. Menurut (Yulianda, 2007) 

parameter tersebut diantaranya kedalaman perairan, material 

dasar perairan,kecepatan arus,kecerahan perairan,tinggi 

gelombang, pasang surut, salinitas dan suhu.  

Secara umum kondisi perairan desa Busung termasuk 

kondisi yang sangat sesuai. Seperti kedalaman 

perairan,kecepatan arus,kecerahan perairan,salinitas dan suhu 



termasuk dalam kriteria sangat sesuai. Sedangkan matrial dasar 

perairan,tinggi gelombang dan pasang surut termasuk kriteria 

cukup sesuai .Untuk mengetahui hasil pengukuran parameter 

perairan wisata pantai didesa Busung Kabupaten Bintan, maka 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berikut ini adalah data 

hasil pengukuran parameter perairan. 

Tabel 8. Hasil pengukuran parameter perairan  

No Parameter 

perairan  

Hasil pengukuran Bakumutu Kriteria  

1 Kedalaman 

perairan 

Berkisar 2- 3 meter  0 – 3 meter  Sangat sesuai 

2 Material dasar 

perairan 

Karang berpasir  Pasir  Cukup sesuai  

3 Kecepatan arus 0,17 m/s <20 m/s Sangat sesuai 

4 Kecerahan 

perairan 

1,15 meter <8 meter Sangat sesuai 

5 Tinggi gelombang 0,52 meter <50 cm Cukup sesuai 

6 Pasang 

surut  

1,27 meter 0 – 1 meter Cukup sesuai 

7 Salinitas  24,4 ◦/ₒₒ 2  –  2   /oo Sangat sesuai  

8 Suhu  28,4 ºC 2  –      C Sangat sesuai 

 

D. Kesesuaian  Kawasan Pesisir Desa Busung Sebagai 

Kawasan Wisata Pantai di  Kecamatan Seri Kuala 

Lobam Kabupaten Bintan. 

 

Desa Busung merupakan desa yang terdapat dikabupaten 

Bintan yang berbatasan langsung dengan daerah industri di 

Lobam. Kawasan pesisir yang dimiliki desa Busung memiliki 

potensi yang baik bagi keberlangsungan perekonomian 

masyarakatny jika dikelola dengan baik dan benar. Hanya saja 

didesa ini belum memiliki pengelolaan yang dimaksud. 

Terutama wisata pantai didesa ini. Untuk mengetahui tingakat 

kesesuaian kawasan pesisir didesa ini sebagai kawasan wisata 

pantai maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 



Tabel 20. Kesesuaian Kawasan Pesisir Desa Busung 

Sebagai Kawasan Wisata Pantai 

Kategori IKW 

(%) 

IKW Rata – 

rata/(%) 

Kriteria 

Wisata 

Rekreasi 

81,48   

Wisata 

Berenang  

81,48 60,33 Cukup Sesuai  

Wisata 

Berjemur 

81,48   

Wisata 

Berperahu  

45,83   

Wisata 

Memancing 

87,17   

 

Berdasarkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 

untuk wisata rekreasi didesa Busung ini tingkat kesesuaiannya 

mencapai 81,48 % dan termasuk dalam kategori sangat sesuai. 

Jika dilihat secara kasat mata desa Busung memiliki potensi 

untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi dimana dilokasi 

penelitian ini memiliki luasan wilayah pangtai yang cukup luas 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi atau 

jalan – jalan. Selain itu didesa ini juga memiliki potensi untuk 

dikembangkan dalam hal wisata berenang. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil analisis kesesuaian yang menunjukkan angka 

81,48 % dan dinyatakan sangat sesuai untuk wisata berenang. 
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