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ABSTRAK 

Pantai Padang Melang adalah pantai yang terletak di desa Batu Berapit Kecamatan 

Jemaja Kabupaten Kepualauan Riau. Pantai padang Melang Ini memiliki panjang pantai 

sepanjang 8 kilo meter dan memiliki pasir pantai yang sangat landai, disepanjang pantai 

ditumbuhi oleh pohon kelapa, vinus, pandan laut dan semak belukar lain nya. Kawasan  ini 

sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi ikon wisata di Anambas. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengkaji potensi sumberdaya ( Fisik dan Biologi) dan mengetahui Daya 

Dukung fisik Kawasan untuk kegiatan wisata pantai Padang Melang. Metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu data berupa angka yang didapat dari hasil pengukuran 

dilapangan. Di penelitian ini peneliti hanya meneliti dua kategori wisata yaitu kategori Rekreasi 

dan Berenang. Analisis kesesuaian kawasan pantai mengacu pada indeks kesesuaian wisata 

menurut Yulianda (2007) untuk wisata pantai. Hasil pengukuran keselurahan yang dihitung 

dengan rumus IKW adalah 94.04 %  masuk dalam kategori SI dan Daya Dukung Kawasan 

didapatkan 60 orang untuk kategori reksreasi dan 80 orang untuk kategori berenang dengan luas 

pemanfaatan area 1000 meter 
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ABSTRACT 

Padang Melang  is the beach  located in the village of Batu Berapit Jemaja the District 

Riau Islands regency. The beach Padang Melang It has a long coast along the 8 kilo meters. has  

very gently sloping sand beach, along the beach lined by palm trees, vinus, pandanus shrubs 

ocean and its other. This area has the potential to be developed into a tourist icon in Anambas. 

This research was conducted in order to assess the resource potential of (Physical and Biological) 

and know the Carrying Capacity of the physical area for beach tourism activities Padang melang. 

The method used is descriptive quantitative method that a number of data obtained from the 

results of field measurements. In this study researchers looked only at two categories namely 

category travel Recreation and Swim. Analysis of the suitability of the beach area refers to the 

suitability index according Yulianda travel (2007) for beach tourism. The measurement results 

overall are calculated by the formula IKW is 94.04% in the category S1 and Carrying Capacity 

of Regions got 60 people for recreation category 80 people to the category of swimming with 

extensive utilization of area 1000 meters. 
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I. PENDAHULUAN 

Secara Geografis, Kabupaten 

Kepulauan Anambas terletak antara 2º10’0”- 

3º40’0”LU s/d 105º15’0”-106º45’0” BT 

.Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten 

Kepulauan Anambas memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal 

ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang 

tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut 

Cina Selatan. 

Luas wilayah Kabupaten 

Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 Km2 

atau 2,47 persen dari luas Indonesia seluas 

1.890.754 km², terdiri atas luas daratan 

592,14 Km² atau 1,27 persen dan luas lautan 

46.033,81 Km² atau 98,73 persen dengan 

Panjang Garis Pantai adalah 1.128,57 Km² 

(Sumber : RTRL Kabupaten Natuna, 2007). 

Kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan 

Anambas untuk melakukan pergerakan antar 

wilayah kecamatan hanya dapat dilalui 

dengan transportasi laut. Sedangkan untuk 

melakukan perjalanan ke Provinsi dapat 

melalui transportasi laut dan udara.  

Salah satu pantai di Kabupaten 

Anambas yang memiliki potensi untuk 

wisata pantai adalah pantai Padang Melang 

yang terdapat di Desa Batu Berapit. Pantai 

Padang Melang adalah pantai yang 

terpanjang di Kepulauan Riau dengan 

panjang pantai sepanjang 8 km. selain itu 

pantai Padang Melang ini memiliki pasir 

yang landai dan ditumbuhi pohon vinus, 

pohon kelapa, pandan laut dan semak 

belukar. 

Pantai Padang Melang ini memiliki 

potensi yang cukup besar untuk 

dikembangkan menjadi salah satu tempat 

wisata, namun belum ada kerja yang 

mendalam tentang pantai Padang Melang ini 

dari pihak pemerintah Kabupaten Anambas. 

Pengamatan tentang kesesuaian kawasan 

wisata pantai sangat diperlukan mengingat 

kelestarian sumberdaya ekosistem serta 

ekologi yang ada akan memberi nilai yang 

berarti bagi kawasan wisata pantai, karena 

kesesuaian suatu kawasan itu apabila 

dikatakan sesuai untuk dijadikan tempat 

wisata pantai maka sumberdaya dapat 

dimanfaatkan secara benar dan 

berkelanjutan.  

Adapun tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

Mengkaji potensi sumberdaya pantai 

Padang Melang (Fisik dan Biologi) bagi 

kegiatan wisata pantai di Kabupaten 

Kepulauan Anambas dan mengetahui 

kesesuaian dan Daya dukung fisik kawasan 

untuk kegiatan kawasan wisata pantai 

Padang Melang. 

Adapun manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah: Memberi 

informasi mengenai potensi sumberdaya 

pantai Padang Melang sebagi objek wisata 

pantai di Kepulauan Anambas. Disamping 

itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pemerintah khususnya untuk pengelolaan 

lebih lanjut sumberdaya di Kepulauan 

Anambas, serta manfaaat bagi peneliti 

adalah untuk menambah atau memberi 

wawasan tentang pengelolaan wisata pantai. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sumberdaya pesisir dan pantai 

Pesisir adalah daerah pertemuan 

antara darat dan laut, ke arah darat wilayah 

pesisir meliputi bagian daratan, baik 

terendam maupun terendam air yang masih 

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang 

surut, angin laut dan perembasan air asin. 

Sedangkan kearah laut wilayah pesisir 

mencangkup bagian laut yang masih di 

pengaruhi proses-proses alami yang terjadi 

di darat seperti pengundulan hutan dan 

pencemaran (Dahuri et al, 2004). 

Menurut  Dahuri dan Rais, J, dkk 

(2008) wilayah pesisir adalah suatu wilayah 

peralihan antara daratan dan lautan. Apabila 

ditinjau dari garis pantai (coast line), maka 

wilayah pesisir mempunyai dua macam 



 

 

batas (boundaries) yaitu batas yang sejajar 

garis pantai (long shore) dan batas yang 

tegak lurus garis pantai (cross shore).  

B. Wisata pantai 

Wisata merupakan suatu bentuk 

pemanfaatan sumberdaya alam yang 

mengandalkan jasa alam untuk kepuasan 

manusia. Kegiatan manusia untuk 

kepentingan wisata dikenal juga dengan 

pariwisata (Yulianda, 2007).Berdasarkan 

konsep pemanfaatan, wisata dapat 

diklasifikasikan (Fandeli, 2002; META, 

2002) sebagai berikut:   

a. Wisata alam merupakan aktivitas 

wisata yang ditujukan pada 

pemanfaaatan sumberdaya alam 

atau daya tarik panoramanya. 

b. Wisata budaya adalah wisata 

dengan kekayaan budaya sebagai 

obyek wisata dengan penekanan 

pada aspek pendidikan. 

c. Ekowisata merupakan wisata 

berorietasi pada lingkungan 

untuk menjembatani kepentinagn 

perlindungan sumberdaya alam 

(pesisir meliputi pantai dan 

lautan, pegunungan, kawasan 

konservasi) dan industri 

kepariwisataan. 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada bulan November sampai Desember 

2015 lokasi penilitian ditetapkan di kawasan 

pantai Padang Melang Desa Batu Berapit 

Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi 

Kepulauan Riau. 

B. Jenis penelitian dan data yang 

diperlukan  

Adapun jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana 

hasil dari penelitian ini berupa  data angka 

yang didapat dari hasil pengukuran 

dilapangan. Data yang diambil adalah 

bersumber dari data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data ekologi 

yang diambil dengan survey langsung di 

lapangan sedangkan data sekunder diambil 

dari studi pustaka, laporan penelitian 

terdahulu dan literature yang berkaitan 

dengan penelitian, dapat di lihat pada Tabel 

2: 

 

Tabe l. Data primer dan data sekunder 

penelitian 

 

No

. 

Data  Variabel 

1. Data perimer 

a. Parameter 

perairan 

  

1. Kedalaman(m) 

2. Suhu perairan 

3. Material dasar 

perairan 

4. Kecepatan 

arus(m/dt) 

5. Kecerahan (m) 

6. Tinggi 

gelombang(m) 

7. Salinitas 

 b.Parameter 

kesesuaian 

kawasan 

 1. Tipe pantai 

2. Lebar pantai 

3. Biota 

berbahaya 

4. Kemiringan 

pantai 

5. Ketersediaan 

Air tawar 

6. Penutupan 

lahan pantai 

7. Material dasar 

perairan 

 c.Kondisi 

wisata 

pantai 

 1. Rekreasi 

2. Berenang 



 

 

2. Data 

sekunder 

a. Data 

masyarakat 

  

1. Umur  

2. Pekerjaan 

3. Jenis kelamin 

4. Pendidikan  

 b.Topografi 

desa 

 1. Keadan desa  

2. Kondisi 

geografi desa 

3. Batas wilayah 

desa 

4. Jumlah 

penduduk 

5. Sarana dan 

prasarana desa 

 

C. Instrument penelitian 

 

Adapun variabel dan instrument 

yang akan digunakan dalam penelitian ini 

terdapat pada tabel 3, yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Instrument penelitian 

N

o 

Variabel   Instrumen 

1.   

    

a. 

Sumberdaya 

alam 

Kualitas  

perairan 

 Suhu 

perairan 

 Material 

dasar 

perairan 

 Kecepatan 

arus(m/dt) 

 Kecerahan 

(m) 

 Salinitas  

 Tinggi 

gelombang(m

) 

 

 

 Multitester 

 Secara visual 

 Current 

drauge,stopwact 

 Secidis 

 Salenometer 

 Papan kayu ukur 

    

 b. 

 

Kesesuaian 

kawasan wisata 

 

 

pantai 

 Kedalaman 

perairan 

 Tipe pantai 

 Lebar pantai 

 Material 

dasar 

perairan 

 Biota 

berbahaya 

 Ketersediaa

n air tawar 

 Kemiringan 

pantai 

 Penutupan 

lahan pantai 

 Batu duga  

 Pengamatan 

visual 

 Roll meter 

 Pengamatan 

visual 

 Pengamatan 

visual 

 Roll meter 

 Roll meter 

 Pengamatan 

visual 

2. Sumberdaya 

manusia 

 Pengunjung  

 Masyarakat  

 

 

 

 Kuisioner 

 Kuisioner 

 

 

D. Analisis Data  

Dalam penelitian ini akan dilakukan 

penghitungan dan analisis  data yaitu 

mengenai : 

1. Analisis Indeks 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. 

 

a. Penetapan persyaratan  

(parameter dan kriteria), pembobotan 

dan skoring. Untuk penetapan persyaratan, 

pembobotan dan skoring, dilakukan 

berdasarkan parameter dan kriteria lahan 

menurut (Yulianda, 2007). 

Keterangan:  



 

 

Nilai maksimum = 84 

Kategori S1 = Sangat Sesuai     = 83-100 % 

Kategori S2 =  Cukup Sesuai    = 50- < 83 % 

Kategori S3 = Sesuai Bersyarat = 17- < 50 

% 

Kategori N = Tidak Sesuai    = < 17 % 

ditentukan berdasarkan rumus Indeks 

kesesuaian wisata menurut Yulianda (2007), 

sebagai berikut :  

IKW  = Σ[Ni/Nmaks] x 100%  

Keterangan:  

IKW  = Indeks Kesesuaian Wisata 

(%)  

Ni      = Nilai parameter ke-i (Bobot 

x Skor)  

Nmaks  = Nilai maksimum dari suatu 

kategori wisata. 

 

b. Analisis Daya Dukung Kawasan 
Menurut Yulianda ( 2007 ) Daya 

Dukung Kawasan (DKK) adalah jumlah 

maksimum pengunjung yang secara fisik 

dapat ditampung dikawasan yang disediakan 

pada waktu tertentu tanpa menimbulkan 

gangguan pada alam dan manusia. Analisis 

daya dukung ditujukan pada pengembangan 

wisata bahari dengan memanfaatkan potensi 

sumberdaya pesisir, pantai dan pulau - pulau 

keci lsecara lestari. Mengingat 

pengembangan wisata bahari tidak bersifat 

mass tourism, mudah rusak dan ruang untuk 

pengunjung sangat terbatas, maka perlu 

penentuan daya dukung kawasan. Metode 

yang diperkenalkan untuk menghitung daya 

dukung pengembangan ekowisata alam 

dengan mengunakan konsep Daya Dukung 

Kawasan (DKK). Perhitungan Daya Dukung 

Kawasan Menggunakan rumus: 

DDK =  K x Lp/Lt x Wt/Wp 

Dimana :  

DDK  = Daya Dukung Kawasan 

K   = Potensi ekologis pengunjung per 

satuan unit area  

Lp  = Luas area atau panjang area yang 

dapat dimanfaatkan 

Lt  = Unit area yang dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu 

Wt     = Waktu yang disediakan oleh 

kawasan untuk kegiatan wisata dalam 

satu hari 

Wp  = Waktu yang dihabiskan oleh 

pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu 

Pada Perhitungan DKK terdapat 

angka yang telah ditentukan untuk setiap 

kategori wisata K = 1, Wp = 4 jam untuk 

rekreasi, 2 jam untuk berenang, Wt = 12 jam 

untuk rekresai, 8 jam untuk berenang, Lt= 

50 m
2
. Sedangkan Lp dihitung luas area atau 

panjang area yang dapat dimanfaatkan untuk 

ekowista pantai pada suatu kawasan 

(modifikasi Yulianda 2007). 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Pantai Padang Melang 

Pantai Padang Melang secara 

administratif terletak di Desa Batu Berapit 

Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan 

Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Desa 

Batu Berapit memiliki luas 9635 m
2
, Desa 

Batu Berapit berjarak sekitar 2 Km dari 

pusat Kecamatan Jemaja sedangkan dari 

pusat Kabupaten berjarak 32 mil dan 96 mil 

dari Propinsi Kepri.  

A. Kesesuaian Kawasan Wisata 

Pantai 

Adapun kesesuaian kawasan wisata 

pantai yang diukur adalah tipe pantai, lebar 

pantai, kedalaman, kecerahan, kecepatan 

arus, material dasar perairan biota 

berbahaya, kemiringan pantai, ketersediaan 

air tawar, dan penutupan lahan pantai. 

Pengambilan sampel diambil pada tiga 

stasiun 

 

 



 

 

 

Tabel  3 Kesesuaian kawasan wisata pantai pada stasiun 1 

Parameter Hasil Bobot Skor Bxs Kreteria 

  Pengamatan         

Tipe pantai Pasir putih 5 3 15 S1 

Lebar pantai (m) 29 5 3 15 S1 

kedalaman(m) 30 cm-200 cm 5 3 15 S1 

Kecerahan (m) 200 cm 1 1 1 N 

Keceptan arus (m/d) 0.34 3 2 6 S2 

Material dasar perairan Pasir 3 3 9 SI 

Biota berbahaya  Tidak ada 1 3 3 S1 

Kemiringan pantai (⁰) 3.14 3 3 9 S1 

Ketersediaan air tawar (m) 50 meter 1 3 3 S1 

Penutupan lahan pantai Kelapa, 1 3 3 S1 

 

pinus, lahan 

      terbuka, dermaga 

    Ʃni   27 27 79 

 Sumber : Data primer 2016 

Hasil tabel 7 menunjukkan bahwa 

pada stasiun I parameter kesesuaian 

kawasan masuk dalam kreteria SI 

menunjukkan bahwa tidak ada faktor 

pembatas yang serius dimana parameter tipe 

pantai, lebar pantai dan kedalaman perairan 

memiliki bobot yang tertinggi. Dimana total 

jumlah bobot dikalikan dengan skor dari 10 

perameter adalah 79. 

Pada stasiun II juga tidak 

memperlihatkan hasil yang mencolok 

dimana kreteria kesesuaian kawasan masuk 

dalam kategori SI kondisi ini menunjukkan 

bahwa tidak ada faktor pembatas yang 

cukup serius untuk dijadikan kawasan 

wisata, dan total jumlah bobot dikalikan 

skor dari 10 paramater masih berjumlah 79, 

lebih lanjut tentang kesesuaian kawasan 

Pantai Padang Melang pada stasiun II 

ditampilkan pada Tabel 8. 

Tabel 4 Kesesuaian kawasan wisata pantai pada stasiun 2 

Parameter Hasil Bobot Skor Bxs Kreteria 

 

Pengamatan 

    Tipe pantai Pasir putih 5 3 15 S1 

Lebar pantai (m) 26 5 3 15 S1 

kedalaman(m) 22 cm -187 cm 5 3 15 S1 

Kecerahan (m) 187 cm 1 1 1 N 

Keceptan arus (m/d) 0.31 3 2 6 S2 

Material dasar perairan Pasir 3 3 9 SI 

Biota berbahaya  Tidak ada 1 3 3 S1 

Kemiringan pantai (⁰) 4.5 3 3 9 S1 

Ketersediaan air tawar 100 meter 1 3 3 S1 

Penutupan lahan pantai kelapa, pinus 1 3 3 S1 

 

pandan laut 

    

 

lahan terbuka 

    Ʃni 

 

27 27 79 

 



 

 

Sumber : Data primer 2016 

Pada stasiun 3 juga tidak terdapat 

faktor pembatas untuk dijadikan sebagai 

kawasan wisata, karena pada stasiun 3 

kreteria parameter masuk dalam kelas SI 

dimana total jumlah bobot dikalikan skor 

adalah 79. Untuk lebih rinci tentang 

kesesuaian kawasan wisata Pantai Padang 

Melang dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Kesesuaian  kawasan wisata pantai pada stasiun 3 

Parameter Hasil Bobot Skor Bxs Kreteria 

  Pengamatan 

    Tipe pantai Pasir putih 5 3 15 S1 

Lebar pantai (m) 17 5 3 15 S1 

kedalaman(m) 312 cm- 210 cm 5 3 15 S1 

Kecerahan (m) 210 1 1 1 N 

Keceptan arus (m/d) 0.3 3 2 6 S2 

Material dasar perairan Pasir 3 3 9 SI 

Biota aberbahaya  Tidak ada 1 3 3 S1 

Kemairingan pantai (⁰) 4 3 3 9 S1 

Keatersediaan air tawar (m) 300 meter 1 3 3 S1 

Paenutupan lahan pantai kelapa, pinus 1 3 3 S1 

 

pandan laut 

    

 

lahan terbuka 

    Ʃni 

 

27 27 79 

 Sumber : Data primer 2016 

1. Tipe Pantai 

Secara sederhana, pantai dapat 

diklasifikasikan berdasarkan material 

penyusunnya, yaitu menjadi Pantai berbatu, 

pantai berpasir dan pantai berlumpur. Dari 

hasil pengamatan secara visual tipe pantai 

Padang Melang dari stasiun I, II dan III 

adalah pantai berpasir putih, jadi jika 

dibandingkan dengan matriks kesesuaian 

wisata pantai, Pantai Padang Melang ini 

sangat sesuai untuk dijadikan objek wisata 

pantai 

2. Lebar Pantai 

Luasan pantai meliputi daerah 

supratidal yaitu daratan pantai yang tidak 

terkena air pada saat pasang, daerah 

intertidal yaitu daerah antara batas pasang 

tertinggi dengan batas surut terendah, dan 

daerah subtidal yaitu daerah yang selalu 

tergenang air. Lebar pantai berhubungan 

dengan kelandaian pantai. Semakin landai 

suatu perairan maka semakain besar pula 

lebar pantai yang bisa dimanfaatkan untuk 

kegiatan wisata pantai. Misalnya pada 

daerah supratidal yang dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan bermain (substrat berpasir) 

bagi wisatawan terutama anak-anak, 

sedangkan daerah intertidal untuk kegiatan 

mandi dan bermain-main dan berenang 

dalam air, dan daerah subtidal untuk mandi 

dan renang (Armos, 2013). Dari hasil 

pengukuran dilapangan lebar pantai Padang 

Melang pada Stasiun I, II dan Stasiun III 

sangat sesuai berdasarkan matriks 

kesesuaian wisata Yulianda (2007). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3, 4 

dan 5 

 



 

 

3.  Kedalaman 

Kedalaman merupakan aspek yang 

cukup penting untuk diperhatikan dalam 

menetukan apakah wilayah ini aman bagi 

para pengunjung karena ini menyangkut 

keselamatan wisatawan yang berwisata, 

terutama wisatawan yang melakukan 

aktivitas mandi dan berenang. Dari hasil 

analisa data kedalaman hingga jarak 30 

meter ke arah laut didapatkan kisaran pada 

stasiun 1 berkisar antara 30 cm – 200 cm, 

stasiun II berkisar antara 22 cm – 187 cm, 

dan stasiun III berkisar antara 32 – 210 cm. 

Nilai kedalaman ini sangat sesuai untuk 

kegiatan wisata pantai khususya kategori 

wisata mandi dan  berenang. 

4.  Kecerahan 

Kecerahan adalah ukuaran tingkat 

tranparansi perairan yang diamati secara 

visual dengan menggunakan secci disk. 

Berdasarkan hasil dari pengukuran yang 

dilakukan dilapangan dan dengan 

didukungnya dari hasil kuisioner dapat 

dilihat bahwa nilai kecerahan dari ke tiga 

titik stasiun pengamatan kecerahan perairaan 

pantai Padang Melang sangat cerah, tapi jika 

dibandingkan dengan matrik kesesuaian 

untuk wisata pantai termasuk dalam kategori 

yang tidak sesuai, hal ini dikarenakan 

kecerahan perairan nya kurang dari 5 meter. 

5.  Kecepatan Arus 

Arus merupakan gerakan mengalir 

suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan 

angin, atau karena perbedaan densitas air 

laut atau dapat pula disebabkan oleh gerakan 

gelombang yang panjang, Nontji, (1987) 

dalam Armos (2013). Selanjutnya Nybaken 

(1992) menyatakan bahwa angin mendorong 

bergeraknya air permukaan yang 

menghasilkan suatu gerakan horizontal yang 

lamban dan mampu mengangkut suatu 

volume air yang sangat besar melintasi jarak 

jauh dilautan. 

Kecepatan arus berkaitan dengan 

keamanan wisatawan untuk melakukan 

aktivitasnya. Kecepatan arus yang relatif 

lambat merupakan syarat yang ideal untuk 

kegiatan wisata kategori dan berenang. Dari 

hasil pengukuran dilapangan kecepatan arus 

pantai Padang Melang termasuk dalam 

ketegori sesuai (S2) dan sesuai untuk wisata 

kategori berenang, adapun rata-rata 

kecepatan arus pada stasiun 1 berkisar 0.32 

m/s, pada stasiun 2 berkisar 0.31 m/s dan 

pada stasiun 3 berkisar 0.30 m/s. 

6. Biota Berbahaya 

 Biota berbahaya adalah hewan 

pearairan yang dapat membahayakan 

wisatawan untuk berwisata seperti wisata 

berenanag. Biota berbahaya merupakan 

aspek yang penting untuk diperhatikan 

karena menyangkut keselamatan wisatawan. 

Pantai yang aman disini merupakan pantai 

yang bebas dari biota berbahaya seperti bulu 

babi, lepu dan hiu. Dari hasil pengamatan 

dilapangan pada stasiun I, II dan stasiun 

tidak ditemukan biota berbahaya, kondisi ini 

menunjukkan bahwa pantai Padang Melang 

dalam kategori sangat sesuai untuk wisata 

pantai. 

7.  Material Dasar Perairan 

Material dasar perairan sangat 

menentukan kecerahan suatu perairan. 

Semakin cerah suatu perairan maka 

semakian sesuai daerah tersebut dijadikan 

objek wisata pantai. Dari hasil pengamatan 

secara visual kondisi material dasar perairan 

pantai Padang Melang dari stasiun I, II dan 

III yang telah disesuaikan dengan matrik 

kesesuaian Yulianda ( 2007)  menunjukan 

kondisi yang sangat sesuai karena material 

dasar perairan pantai Padang Melang adalah 

pasir.  

 



 

 

8.  Kemiringan Pantai  

Kemiringan pantai berkaitan dengan 

berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di 

pantai. Wisatawan sebagian besar menyukai 

pantai yang landai karena lebih mudah untuk 

melakukan berbagai aktivitas seperti 

berenang bermain pasir bagi anak-anak dan 

aktivitas pantai lainnya. 

Dari hasil pengukuran kemiriangan 

pantai yang dilakukakan dilapangan di 

stasiun I, II dan stasiun III kemiringan pantai 

Padang Melang termasuk dalam kategori 

yang sangat sesuai, karena pantai Padang 

Melang Memiliki pantai yang sangat landai 

dengan kemiringan pantai pada stasiun I 

3.14⁰, pada stasiun II  4.5 ⁰ dan pada stasiun 

III 4.00. 

9.  Ketersediaan Air Tawar   

 Ketersediaan air tawar merupakaan 

faktor yang harus diperhatikan dalam wisata 

pantai. Selain untuk konsumsi juga 

digunakan untuk MCK dan mandi setelah 

bermain air laut dan pasir pantai. 

Ketersediaan air tawar dilihat dari seberapa 

jauh sumber air tawar terhadap pantai. Jarak 

lokasi dengan sumber air <0,5 km 

merupakan syarat yang paling sesuai, 

sedangkan jarak >2 km merupakan jarak 

yang tidak sesuai untuk wisata pantai 

(Rahmaawati, 2009). Dari hasil pengukaran 

dilapangan dan hasil dari kuisoner yang 

menanyakan tentang sarana dan prasana 

ketersediaan air tawar sangat memadai dan 

tidak terlalu jauh dari lokasi wisata pantai. 

Jarak dari stasiun I berjarak ± 50 meter dari 

lokasi, jarak dari stasiun II berjarak ± 100 

meter pada stasiun III berjarak ± 300 meter, 

kondisi ini menunjukkan ketersediaan air 

tawar dalam kategori yang sangat sesuai 

untuk wisata. 

10.  Penutupan Lahan Pantai 

Dari hasil pengamatan  secara visual 

yang dilakukakan dilapangan penutupan 

lahan pantai Padang Melang terdiri dari 

pohon kelapa, pohon vinus, pandan laut, 

lahan terbuka dan dermaga, jika 

dibandingkan dengan matriks kesesuaian 

kawasan wisata dari Yulianda (2007) 

tutupan lahan pantai Padang melang 

termasuk dalam ketegori yang sangat sesuai. 

B. Pengukuran variabel kondisi 

wisata pantai Padang Melang kategori 

wisata Rekreasi dan Berenang 

Parameter kesesuaian yang diukur 

dalam menentukan kesesuian lahan untuk 

kategori Rekreasi dan Berenang adalah tipe 

pantai, lebar pantai, kedalaman, kecerahan, 

kecepatan arus, biota berbahaya, kemiringan 

pantai, ketersediaan air tawar, penutupan 

lahan pantai.  

Tabel 6. Variabel kondisi wisata kategori rekreasi dan berenang 

Parameter Stasiun I Stasiun II Stasiun III Kreteria 

Tipe pantai Pasir putih Pasir putih Pasir putih S1 

Lebar pantai (m) 29 26 17 S1 

kedalaman(m) 30 -200 cm 22 -187 cm 312 - 210 cm S1 

Kecerahan (m) 200 cm 187 cm 210 N 

Keceptan arus (m/d) 0.32 0.31 0.3 S2 

Material dasar perairan Pasir Pasir Pasir S1 

Biota berbahaya  Tidak ada Tidak ada Tidak ada S1 

Kemiringan pantai (⁰) 3.1a4 4.5 4 S1 

Ketersediaan air tawar 50 maeter 100 meter 300 meter S1 

Penutupan lahan pantai Kelapa, kelapa, pinus kelapa, pinus S1 

 

pinus, lahan pandan laut pandan laut 

   terbuka, dermaga lahan terbuka lahan terbuka 

 Sumber : Data primer (2015). 



 

 

Hasil pengukuran di tiga titik stasiun 

didapatkan hasil yang tidak mencolok, dari 

hasil tersebut jika dibandingkan dengan 

tabel kesesuaian kawasan untuk kategori 

rekreasi dan berenang Yulianda (2007) 

menunjuk kan hasil yang  sangat baik, 

kerena perameter kesesuaian lahan sangat 

sesuai untuk dijadikan objek wisata 

C. Analisis Indeks Kesesuaian Lahan 

Untuk Wisata Pantai 

Berdasarkan perhitungan nilai IKW  

Tabel 7. Analisis indeks kesesuaian lahan untuk 

wisata pantai 

yang dilakukan pada 3 stasiun, 

didapat kan bahwa dari stasiun 1 – 3 

termasuk dalam kategori yang sangat sesuai. 

Pada stasiun I terletak didepan perumahan 

masyarakat dan terdapat sarana dan 

prasarana seperti gazebo, penginapan, dan 

warung makan. Lokasi ini merupakan pantai 

berpasir putih dengan material dasar 

perairan berpasir dan ditumbuhi pohon vinus 

dan pohon kelapa. Lokasi ini memiliki 

presentase kesesuaian lahan sebesar 94.04%, 

dimana lokasi ini termasuk dalam kreteria 

yang sangat sesuai  untuk wisata kategori 

rekreasi dan berenang 

Stasiun Koordinat IKW Kategori 

I N = 0.2  59'  43.8" 94.04 % Sangat sesuai 

 

E = 105 43' 28.6" 

  II N = 0.2 43' 41.2 " 94.04 % Sangat sesuai 

 

E = 105 43' 31.2" 

  III N = 0.2 59' 16.8" 94.04 % Sangat sesuai 

 

E = 105 43' 41.7" 

  Sumber: Data primer (2015) 

Dari hasil tersebut dapat dianalisis 

bahwa suatu kawasan wisata harus sangat 

memperhatikan dan meningkatkan 

kelestrarian pantai, sarana dan prasarana 

yang ada demi kenyamanan wistawan baik 

dari luar maupun dalam daerah. 

Pada stasiun II berjarak 300 meter 

dari stasiun I ditumbuhi oleh pohon kelapa, 

pandan laut dan pohon vinus, lokasi ini 

merupakan pantai berpasir putih dengan 

material dasar berpasir dan memiliki 

presentase kesesuaian lahan sebesar 94.04% 

dimana nilai tersebut termasuk dalam 

kreteria yang sangat sesuai untuk kategori 

wisata rekreasi dan berenang. 

Pada stasiun III dengan jarak lokasi 

300 meter dari stasiun II memiliki kreteria 

lokasi pantai berpasir putih dan memiliki 

substrat bepasir yang terhampar luas dimana 

pada lokasi ini ditumbuhi oleh pohon kelapa 

pandan laut dan pohon vinus. Lokasi ini 

memiliki kesesuaian lahan sebesar 94.04% 

dimana nilai ini termasuk dalam kreteria 

yang sangat sesuai untuk wisata kategori 

rekerasi dan berenang. Untuk perhitungan 

indeks kesesuaian lahan pantai dapat dilihat 

pada lampiran 1.  

D.  Daya Dukung Kawasan 

Daya Dukung Kawasan adalah jumlah 

maksimum pengunjunng yang secara fisik 

dapat ditampung dikawasan yang disediakan 

pada waktu tertentu tanpa menimbulkan 

gangguan pada alam dan manusia (Yulianda 

2007 ).  Pemanfaatan suatu kawasan untuk 

kegiatan harus memperhatikan  daya 

tampungnya agar tidak terjadi kerusakan 

kawasan akibat dari banyaknya pengunjung 

yang berkungjung yang tidak sesuai 

kapasitas masing-masing lokasi, maka 

diperlukan perhitungan Daya Dukung agar 



 

 

kondisi sumberdaya pantai dan kesesuaian lahan tetap terjaga dan berkelanjutan. 

 

Tabel 8. Hasil analisa daya dukung kawasan 

No Kategori panjang garis pantai DKK 

  

(Lt) 

 1 Rekreasi 1000 meter 60 orang 

2 Berenang 1000 meter 80 orang 

Sumber : Data primer (2015) 

Berdasarkan perhitungan Daya 

dukung Kawasan Pantai Padang Melang 

didapatkan hasil untuk kategori rekreasi 60 

orang dan untuk kategori berenang 80 orang 

dengan luas pemanfaatan area 1000 meter. 

Pada waktu penelitian peneliti menemukan 

masih ada nya permasalahan-permasalahan 

seperti kurang nya pengelolaan kawasan 

karena belum adanya upaya perbaikan dari 

segi sarana dan prasarana seperti gazebo, 

banana boat. 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

adalah  

1. Pantai Padang Melang mempunyai 

potensi yang sangat sesuai untuk 

dijadikan sebagai objek wisata pantai 

terutama wisata kategori rekreasi dan 

berenang, karena kondisi biofisik 

sumberdaya berupa panorama dan 

kondisi ekologi  pantai yang indah 

dan masih alami. 

2. Indeks nilai kesesuaian pantai 

Padang Melang memiliki hasil 

dengan kreteria sangat sesuai (SI) 

dimana nilai IKW nya adalah 94.04 

% di 3 titik stasiun dan Daya 

Dukung kawasan wisata pantai 

Padang Melang kategori wisata 

rekreasi berjumlah 60 orang dalam 1 

hari dan untuk wisata kategori 

berenang berjumlah 80 orang dalam 

1 hari  

 

B. Saran  

Adapun saran yang diberikan dari 

hasil penelitian yang dilakukan di pantai 

Padang Melang sebagai berikut: 

1. Perlunya pengelolaan lingkungan 

perairan pantai Padang Melang 

karena kondisi potensi sumberdaya 

pantai dan kesesuain lahan untuk 

wisata pantai masih dalam kondisi 

yang sangat baik, maka perlu adanya 

pemantauan dan pemeliharaan yang 

berkaitan dengan kelestarian 

lingkungan perairan dan pantai dari 

berbagai pihak, baik pemerintah, 

masyarakat, dan pengunjung agar 

tidak memberikan dampak negatif 

terhadap potensi sumberdaya pantai 

dan kesesuaian lahan pantainya. 

Untuk pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas perlu adanya 

pengawasan dan perhatian yang 

serius karena potensi sumberdaya 

dan kesesuaian lahan pantai Padang 

Melang ini sangat sesuai untuk 

dijadikan objek wisata pantai, oleh 

karena itu perlu adanya penambahan 

dan pengelolaaan sarana dan 

prasarana untuk menunjang agar 

pantai Padang Melang lebih diminati 

oleh wisatawan dari dalam maupun 

dari luar daerah untuk berkunjung 
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