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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi internal dan eksternal 

dari masing-masing obyek wisata pantai di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota 

Singkawang. Metode penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dan 

metode survei didukung dengan observasi untuk mengetahui kondisi fisik obyek 

wisata. Sedangkan analisis data menggunakan teknik skoring dan analisis SWOT 

(Strenght, Weakness, Opportunity, Threat).  

Hasil penelitian menunjukan Pantai Pasir Panjang, Pantai Palm, Pantai 

Tanjung Bajau, Pantai Sinka termasuk dalam klasifikasi potensi gabungan tinggi 

sedangkan Pantai Batu Burung termasuk dalam klasifikasi potensi gabungan 

sedang. Prioritas utama pengembangan obyek wisata pantai adalah obyek wisata 

yang memiliki potensi internal tinggi dan eksternal tinggi serta obyek wisata yang 

memiliki potensi internal tinggi dan eksternal sedang. Sedangkan prioritas 

pengembangan selanjutnya adalah obyek wisata yang memiliki potensi internal 

tinggi namun eksternalnya rendah.  

 

Kata kunci: potensi obyek wisata 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the internal and external potential of beach 

attractions in Singkawang Southern Distric, Singkawang City. The methods used 

in this study is secondary data analysis and survey methods to determine the 

physical condition of tourist attraction. While the data analysis using scoring 

techniques and SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 

The results showed Pasir Panjang Beach, Palm Beach, Tanjung Bajau 

Beach and Sinka Beach included in the classification combined potential high and 

Batu Burung Beach included in the classification combined potential medium. 

The major priority development is beach tourism attractions with the potential 

high internal and high external and attractions that have the potential high internal 

and external medium. While the second priority is tourist attraction with the 

potential high internal but low external. 

 

Key Word : potential of  tourist attraction  
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1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan kegiatan 

seseorang atau sekelompok 

masyarakat yang meninggalkan 

rumah dan pekerjaan untuk 

memuaskan atau membahagiakan diri 

(pleasure) dan untuk menghabiskan 

waktu luang (leisure). Pariwisata 

yang merupakan suatu industri dalam 

perkembangannya juga 

mempengaruhi sektor-sektor industri 

lain disekitarnya, sehingga banyak 

negara sejak beberapa tahun terakhir 

menggarap pariwisata dengan serius 

dan menjadikan pariwisata sebagai 

sektor unggulan di dalam perolehan 

defisa, penciptaan lapangan kerja, 

maupun pengentasan kemiskinan.  

Faktor geografi merupakan faktor 

penting untuk pertimbangan 

pengembangan kepariwisataan. 

Pendekatan geografi yang 

mendasarkan pada aspek keruangan 

mempunyai kaitan yang erat dengan 

persebaran dari suatu obyek 

pembahasan. Pengembangan 

pariwisata yang menggunakan 

pendekatan keruangan dapat dilihat 

dari kedudukan obyek wisata 

terhadap obyek wisata yang lain, hal 

ini dimaksudkan untuk melihat 

potensi yang dimiliki obyek wisata 

dan adanya kemungkinan untuk 

dikembangkan atau berkembang 

(Sujali, 1989). 

Pengembangan kepariwisataan 

juga tidak akan terlepas dari unsur 

fisik dan non-fisik. Unsur-unsur fisik 

dan non-fisik tersebut akan menjadi 

pertimbangan dalam hal yang 

berkaitan dengan daya dukung obyek 

dan pertimbangan dampak-dampak 

yang ditimbulkan dari pengembangan 

pariwisata.  

Pemerintah daerah memiliki peran 

penting dalam pengembangan 

pariwisata, diantaranya merumuskan 

kebijakan dalam pengembangan 

pariwisata dan berperan sebagai alat 

pengawasan kegiatan pariwisata 

sehingga diharapkan dapat 

memaksimalkan potensi daerah 

tujuan wisata. 

Kota Singkawang terdiri dari 5 

kecamatan, 3 diantaranya berbataan 

langsung dengan Laut Natuna yaitu 

Kecamatan Singkawang Utara, 

Kecamatan Singkawang Barat, dan 

Kecamatan Singkawang Selatan. 

Pemerintah Kota Singkawang telah 

menyususn rencana tata ruang 

wilayah yang terbagi dalam 5 bagian 

wilayah. Berdasarkan rencana tata 

ruang wilayah tersebut, Kecamatan 

Singkawang Selatan diperuntukan 

sebagai kawasan lindung (cagar alam, 

kawasan hutan lindung, kawasan 

pantai berhutan bakau) dan kawasan 

budidaya (kawasan khusus wisata, 

kawasan penambangan bahan galian 

C, kawasan konservasi Gunung Raya 

Pasi dan Danau Serantangan).  

Pengembangan obyek wisata 

pantai dapat menjadi wisata alam 

unggulan di Kota Singkawang, hal ini 

dikarenakan obyek wisata pantai 

lebih dipengaruhi oleh proses alam, 

sehingga tidak semua wilayah 

memiliki karakteristik yang sama. 

Kecamatan Singkawang Selatan yang 

diperuntukan sebagai kawasan wisata 

memiliki 5 obyek wisata pantai. 

Namun pemerintah Kota Singkawang 

dalam hal ini baru menetapkan 4 

obyek wisata pantai yang terletak di 

Kecamatan Singkawang Selatan 

sebagai daerah tujuan wisata yaitu 

Pantai Pasir Panjang, Pantai Palm, 
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Pantai Sinka, Pantai Tanjung Bajau 

sedangkan Pantai Batu Burung masih 

belum dikelola oleh pihak swasta 

maupun pemerintah. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

lapangan diketahui obyek wisata 

pantai di Kecamatan Singkawang 

Selatan berada dalam satu kecamatan 

dan saling berdekatan, sedangkan 

berdasarkan data kunjungan 

wisatawan ke taman rekreasi di Kota 

Singkawang yang dikeluarkan oleh 

Dinas Pariwisata Kota Singkawang, 

obyek wisata alam pantai lebih 

diminati dibandingkan taman rekreasi 

yang dilihat dari peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan dalam kurun 

waktu 3 tahun terakhir (tahun 

2009,2010 dan 2011). 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut, melatar belakangi penulis 

untuk mengadakan penelitian 

mengenai analisis pengembangan 

wisata alam pantai di Kecamatan 

Singkawang Selatan,  adanya 

pengembangan kepariwisataan sangat 

penting dilihat dari kualitas obyek 

wisata dan peluang  yang dimiliki 

sebenarnya sangat  besar, maka 

penulis mengambil judul : 

“ANALISIS POTENSI 

PENGEMBANGAN OBYEK 

WISATA PANTAI DI 

KECAMATAN SINGKAWANG 

SELATAN KOTA 

SINGKAWANG PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT” 

2.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode analisis data sekunder yang 

diperoleh dari berbagai instansi 

terkait dan metode survei yang 

didukung dengan observasi lapangan. 

 

 

 

2.1 Data sekunder 

Data yang dikumpulkan dari 

penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder   adalah data yang 

diperoleh melalui instansi-instansi 

terkait. Sumber-sumber data sekunder 

meliputi : 

1. peta administrasi Kota 

Singkawang 

2. peta sebaran obyek wisata di 

Kecamatan Singkawang Selatan 

3. Kota Singkawang dalam angka 

tahun 2012 dari BPS Kalimantan 

Barat 

4. Rencana Strategis (Restra) 2010 

Dinas Pariwisata Kota 

Singkawang 

2.2 Observasi 

Observasi lapangan bertujuan 

untuk mengetahui kondisi obyek 

wisata alam yang menjadi obyek 

penelitian. Kondisi tersebut antara 

lain; kondisi fisik obyek, fasilitas 

yang ada di obyek wisata, dan 

aksebilitas menuju lokasi obyek 

wisata dengan melakukan 

pengamatan langsung dilapangan. 

 

3. Hasil dan pembahasan 

Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data 

sekunder dengan teknik skoring dan 

klasifikasi. Skoring digunakan untuk 

menentukan klasifikasi tingkat 

potensi masing-masing obyek wisata 

dengan menganalisis potensi internal 

dan eksternal yang didapatkan 

berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan yang bersifat kualitatif 

kemudian dirubah dalam angka 

kuantitatif dengan menggunakan 

teknik skoring. Berikut tabel variabel 

potensi internal dan eksternal obyek 

wisata. 

 

 

5 



 

Tabel 1. Variabel Potensi Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi Internal Variabel Kriteria Skor 

1. Kualitas Obyek 

Wisata 

a. Daya tarik utama obyek 

wisata 

Daya tarik penangkap wisatawan 1 

Daya tarik penahan wisatawan 2 

b. Kekuatan atraksi 

komponen obyek 

Kombinasi komponen alami atau buatan yang dimiliki 

kurang mampu mempertinggi kualitas dan kesan obyek 

wisata 

1 

Kombinasi komponen alami atau buatan yang dimiliki 

obyek mampu mempertinggi kualitas obyek wisata  

2 

c. Kegiatan wisata di lokasi 

obyek wisata 

Hanya kegiatan yang bersifat pasif (menikmati yang 

sudah ada) 

1 

Terdapat satu kegiatan aktif 2 

Terdapat lebih dari satu kegiatan aktif 3 

d. Keragaman atraksi atau 

daya tarik pendukung 

 

Obyek wisata yang tidak atau belum memiliki daya 

tarik pendukung 

1 

Obyek wisata yang memiliki 1-2 daya tarik pendukung 2 

Obyek wisata yang memiliki daya tarik pendukung 

lebih dari 2 

3 

e. Keunikan obyek wisata Banyak ditemukan di tempat lain, keunikan rendah 1 

Jarang ditemukan di tempat lain, keunikan sedang 2 

Tidak/sedikit ditemukan di tempat lain, keunikan tinggi 3 

f. Potensi pengembangan Belum ada penataan ruang dan tidak tersedia lahan 

untuk pengembangan 

1 

Bila telah ada penataan ruang tapi lahan untuk 

pengembangan terbatas atau sebaliknya 

2 

Bila telah ada penataan ruang dan masih tersedia lahan 

untuk pengembangan 

3 

2. Kondisi Obyek 

Wisata 

g. Kondisi fisik obyek 

wisata 

 

Obyek wisata mengalami kerusakan dominan 1 

Obyek wisata yang seikit mengalami kerusakan 2 

Obyek wisata belum mengalami kerusakan 3 

h. Kebersihan lingkungan 

obyek wisata 

Obyek wisata yang kurang bersih dan kurang terawat 

(lokasi obyek wisata yang tidak terbebas dari sampah) 

1 

Obyek wisata dengan kondisi lingkungan yang cukup 

terawat dan bersih (lokasi obyek wisata yang bebas dari 

sampah) 

2 
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Tabel 2. Variabel Potensi Eksternal

 
Potensi Eksternal Variabel Kriteria Skor 

1. Dukungan 

Pengembangan 

Obyek 

a. Keterkaitan antar 

obyek 

Obyek wisata tidak memiliki keterkaitan dengan 

obyek wisata lain disekitarnya 

1 

Obyek wisata memiliki keterkaitan dengan obyek 

wisata lain disekitarnya 

2 

b. Dukungan paket 

wisata 

Obyek wisata yang belum termasuk dalam agenda 

kunjungan wisatawan dari suatu paket wisata 

1 

Obyek wisata yang telah termasuk dalam agenda 

kunjungan wisatawan dari suatu paket wisata 

2 

c. Pengembangan dan 

promosi obyek wisata 

Obyek wisata yang belum dikembangkan dan 

belum terpublikasi  

1 

Obyek wisata yang sudah dikembangkan dan telah 

terpublikasikan 

2 

d. Keluasan promosi Lokal 1 

Nasional 2 

Internasional 3 

2. Aksebilitas e. Waktu tempuh 

terhadap ibukota 

kabupaten 

Waktu tempuh antara obyek dengan ibukota 

kabupaten > 30 menit 

1 

Waktu tempuh antara obyek dengan ibukota 

kabupaten 15 – 30 menit  

2 

Waktu tempuh antara obyek dengan ibukota 

kabupaten < 15 menit 

3 

f. Ketersediaan angkutan 

umum untuk menuju 

lokasi obyek wisata 

Tidak tersedia angkutan umum untuk menuju lokasi 

obyek wisata 

1 

Tersedia angkutan umum menuju lokasi obyek 

wisata, namun belum reguler 

2 

Terseia angkutan umum menuju lokasi obyek 

wisata, bersifat reguler 

3 

g. Prasarana jalan menuju 

lokasi obyek wisata 

Tidak tersedia prasarana jalan menuju lokasi obyek 

wisata  

1 

Tersedia prasarana jalan menuju lokasi obyek 

wisata, namun kondisinya kurang baik 

2 

Tersedia prasarana jalan menuju lokasi obyek 

wisata dengan kondisi jalan yang baik (beraspal) 

3 

3. Fasilitas 

Penunjang 

Obyek Wisata 

h. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan kebutuhan 

fisik atau dasar 

wisatawan  

 

Obyek wisata yang belum memiliki fasilitas 

pemenuhan kebutuhan fisik atau dasar wisatawan 

1 

Obyek wisata yang memiliki 1-2 fasilitas 2 

Obyek wisata yang memiliki lebih dari 2 fasilitas 3 

i. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan kebutuhan 

sosial wisatawan di 

lokasi obyek wisata 

 

Obyek wisata yang belum memiliki fasilitas 

pemenuhan kebutuhan sosial wisatawan 

1 

Obyek wisata yang hanya memiliki 1 jenis fasilitas 2 

Obyek wisata yang telah memiliki 2 jenis fasilitas 3 

4. Ketersediaan 

Fasilitas 

Pelengkap 

j. Ketersediaan fasilitas 

pelengkap 

Belum memiliki fasilitas pelengkap 1 

Hanya memiliki 1-2 jenis fasilitas pelengkap  2 

Memiliki lebih dari 2 jenis fasilitas pelengkap 3 

Sumber: RIPDDA Kabupaten Pacitan (dalam Fadli Ardiansyah, 2009) dengan modifikasi. 
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Pengklasifikasian dilakukan 

berdasarkan total skor variable 

penelitian, baik potensi internal 

maupun eksternal. Dengan 

menggunakan rumus interval : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

i   = Klasifikasi 

a  = Nilai skor tertinggi 

b  = Nilai skor terendah 

k  = Jumlah kelas interval 

 

3.1 Evaluasi potensi internal 

Diketahui interval yang 

didapatkan untuk kelas potensi 

internal adalah 4,33 atau 4. 

Kemudian interval dibagi menjadi 

tiga kelas dengan klasifikasi potensi 

tinggi, potensi sedang, potensi 

rendah. Berikut pengklasifikasian 

dilakukan berdasarkan total skor dari 

masing-masing obyek wisata. 

 Potensi rendah bila nilai total 

skor obyek wisata < 12 

 Potensi sedang bila nilai total 

skor obyek wisata 13 - 16 

 Potensi tinggi bila nilai total 

skor obyek wisata > 17 

 

Berdasarkan hasil analisis data 

primer, obyek wisata alam pantai 

secara keseluruhan termasuk dalam 

klasifikasi potensi internal tinggi. 

Pantai Tanjung Bajau dan Pantai 

Sinka memiliki total skor tertinggi 

yaitu 20, disusul Pantai Pasir Panjang 

dengan total skor 19, Pantai Palm 

dengan total skor 18, dan Pantai Batu 

Burung dengan total skor 17. Hal ini 

menunjukan masing-masing obyek 

wisata memiliki keunikan yang 

jarang ditemukan di tempat lain serta 

adanya keragaman atraksi 

pendukung sehingga selain dapat 

menarik wisatawan untuk 

berkunjung juga dapat menjadi daya 

tarik penahan wisatawan. 

 

3.2 Evaluasi potensi eksternal 

Diketahui interval yang 

didapatkan untuk kelas potensi 

eksternal adalah 4,67 atau 5. 

Kemudian interval dibagi menjadi 

tiga kelas dengan klasifikasi potensi 

tinggi, potensi sedang, potensi 

rendah. Berikut pengklasifikasian 

dilakukan berdasarkan total skor dari 

masing-masing obyek wisata. 

 Potensi rendah bila nilai total 

skor obyek wisata < 16 

 Potensi sedang bila nilai total 

skor obyek wisata 17 - 22 

 Potensi tinggi bila nilai total 

skor obyek wisata > 23 

 

Berdasarkan hasil analisis data 

primer, diketahui bahwa terdapat tiga 

obyek wisat pantai dengan klasifikasi 

tinggi, dua obyek wisata pantai 

dengan klasifikasi sedang, dan satu 

obyek wisata pantai dengan 

klasifikasi rendah. 

Adapun obyek wisata pantai 

dengan klasifikasi tinggi adalah 

Pantai Pasir Panjang, Pantai Palm, 

dan Pantai Sinka. Ketiga obyek 

wisata tersebut memiliki potensi 

eksternal yang tinggi berkat 

ditunjang dengan dukungan 

pengembangan obyek seperti  adanya 

paket wisata yang ditawarkan biro-

Rumus:  

 i = 
                  

 
  

 

Sumber: Singarimbun, 1987 

(dalam Choirin Nisak, 2012) 
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biro perjalanan dan keluasan promosi 

baik lokal, nasional maupun 

internasional. Aksebilitas terkait 

kondisi prasarana jalan yang baik 

dan jarak tempuh terhadap ibukota 

kabupaten dapat dijangkau dalam 

waktu 15-30 menit menjadi faktor 

penting dalam pengembangan obyek 

wisata sebab dengan adanya akses 

yang baik akan memberikan 

kemudahan bagi wisatawan untuk 

menjangkau daerah tujuan wisata. 

selain ditunjang aksebilitas, obyek 

wisata juga perlu ditunjang fasilitas 

sebagai pemenuhan kebutuhan 

wisatawan selama berada di lokasi 

obyek wisata. 

 Obyek wisata yang termasuk 

dalam klasifikasi pontensi eksternal 

sedang adalah Pantai Tanjung Bajau. 

Berdasarkan hasil analisis, obyek 

wisata ini memiliki aksebilitas dan 

fasilitas penunjang yang relatif 

lengkap, namun kemampuan kualitas 

daya tarik utama obyek, aksebilitas 

dan fasilitas belum diimbangi dengan 

dukungan pengembangan obyek 

terkait keluasan promosi yang masih 

bersifat nasional dan belum adanya 

dukungan paket wisata dari biro-biro 

perjalanan. 

Adapun obyek wisata yang 

termasuk dalam klasifikasi potensi 

eksternal rendah adalah Pantai Batu 

Burung. Obyek wisata ini memiliki 

kekurangan dalam hal 

pengembangan obyek akibat belum 

adanya pihak yang ingin mengelola 

obyek wisata ini secara serius. Selain 

itu untuk aksebilitas untuk menuju 

lokasi obyek wisata khususnya 

kondisi jalan sangat minim dan 

kondisinya kurang baik. Begitu pula 

fasilitas penunjang kebutuhan 

wisatawan di lokasi obyek yang 

belum tersedia. 

3.3 Evaluasi potensi gabungan 

Pengembangan obyek wisata di 

suatu daerah, perlu diimbangi potensi 

internal dan potensi eksternal dari 

masing-masing obyek wisata 

sehingga diketahui obyek wisata 

mana yang mendapat prioritas 

pengembangan atau berpotensi untuk 

dikembangkan.  

Berdasarkan hasil penilaian 

potensi gabungan, terdapat empat 

obyek wisata yang termasuk dalam 

kelas potensi gabungan tinggi yaitu 

Pantai Pasir Panjang dengan jumlah 

skor 44, Pantai Palm dengan jumlah 

skor 41, Pantai Tanjung Bajau 

dengann jumlah skor 41, dan Pantai 

Sinka dengan jumlah skor 44. Hal ini 

berkaitan dengan penilaian potensi 

internal dan eksternal yang dilakukan 

sebelumnya, dimana obyek wisata 

yang memiliki potensi gabungan 

tinggi dipengaruhi potensi internal 

dan eksternal yang tinggi maupun 

sedang.  Sedangkan yang termasuk 

dalam kelas potensi gabungan sedang 

terdapat satu obyek wisata yaitu 

Pantai Batu Burung dengan jumlah 

skor 30. Hal ini juga berkaitan 

dengan penilaian potensi internal dan 

eksternal yang dilakukan 

sebelumnya, dimana obyek wisata ini 

termasuk dalam kelas potensi 

internal tinggi namun pada penilaian 

potensi eksternal termasuk dalam 

kelas potensi eksternal sedang. 
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Tabel 3 Potensi Gabungan Obyek Wisata Pantai 

 

 

Prioritas pengembangan obyek 

wisata dimaksudkan untuk 

merencanakan arah pengelolaan 

sehingga semua potensi yang ada 

dapat dikembangkan secara optimal 

dan dapat memberikan kontribusi 

bagi pembangunan daerah. Prioritas 

utama pengembangan obyek wisata 

pantai adalah obyek wisata yang 

memiliki potensi internal tinggi dan 

potensi eksternal tinggi serta obyek 

wisata yang memiliki potensi internal 

tinggi namun potensi eksternalnya 

sedang, obyek wisata tersebut yaitu 

Pantai Pasir Panjang, Pantai Palm, 

Pantai Tanjung Bajau, dan Pantai 

Sinka. Obyek wisata yang memiliki 

potensi gabungan tinggi menjadi 

prioritas utama pengembangan sebab 

dengan meningkatkan kualitas daya 

tarik utama obyek, dan diimbangi 

peningkatan kualitas potensi 

eksternal diharapkan obyek wisata 

tersebut dapat memotivasi wisatawan 

untuk berkunjung dan menarik minat 

investor untuk menanamkan 

modalnya. Prioritas pengembangan 

selanjutnya adalah obyek wisata 

yang memiliki potensi internal tinggi 

namun potensi eksternalnya rendah. 

Obyek wisata yang termasuk dalam 

prioritas pengembangan ini yaitu 

Pantai Batu Burung. 

 

 

 

3.4 Arahan pengembangan 

Analisis SWOT (strenght, 

weakness, opportunity, theart) 

digunakan untuk menentukan arah 

pengembangan obyek wisata pantai 

di Kota Singkawang. Sebelum 

merumuskan arah pengembangan, 

identifikasi obyek wisata meliputi 

potensi internal dan potensi 

eksternal. Sehingga dengan 

mengetahui potensi masing-masing 

obyek wisata dapat dilakukan 

analisis untuk memaksimalkan 

kekuatan (strenght) dan peluang 

(opportunity) namun berusaha untuk 

meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threat). 

Berdasarkan hasil analisis SWOT, 

arahan pengembangan masing-

masing obyek wisata adalah sebagai 

berikut:  

 

a. Pantai Pasir Panjang 

Obyek wisata ini memiliki 

kekuatan dan peluang yang lebih 

besar, sehingga strategi yang 

digunakan dalam kondisi ini adalah 

strategi pertumbuhan (growth 

strategy). Strategi ini berusaha 

meningkatkan produk baru dan jasa 

seperti penambahan atraksi yang 

menunjang daya tarik utama obyek 

wisata seperti kegiatan olahraga air, 

Obyek Wisata Potensi Internal Potensi Eksternal Potensi Gabungan 

Skor Klasifikasi Skor Klasifikasi Skor Klasifikasi 

Pantai Pasir Panjang 19 Tinggi 25 Tinggi 44 Tinggi 

Pantai Palm 18 Tinggi 23 Tinggi 41 Tinggi 

Pantai Tanjung Bajau 20 Tinggi 21 Sedang 41 Tinggi 

Pantai Sinka 20 Tinggi 24 Tinggi 44 Tinggi 

Pantai Batu Burung 17 Tinggi 13 Rendah 30 Sedang 
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pengembangan fasilitas pelengkap 

sehingga dapat bersaing dengan 

obyek wisata lainnya. 

b. Pantai Palm 

Obyek wisata ini memiliki 

kelemahan yang cukup besar namun 

sangat berpeluang.  Strategi yang 

digunakan dalam kondisi ini adalah 

dengan meminimalkan masalah-

masalah internal yang dikhawatirkan 

akan menangkap peluang yang ada, 

seperti peningkatan fasilitas 

pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dilokasi obyek wisata dan perlu 

adanya pemeliharaan kawasan obyek 

wisata yang lebih serius sehingga 

tidak mengalami kerusakan yang 

lebih serius. 

c. Pantai Tanjung Bajau 

Obyek wisata ini memiliki 

kelemahan namun berpeluang untuk 

dikembangkan. Strategi yang 

digunakan untuk kondisi ini adalah 

dengan meminimalkan masalah-

masalah internal yang ada, seperti 

menjaga kebersihan lingkungan dan 

memberikan akses jalan yang baik 

untuk menuju lokasi obyek wisata 

sehingga diharapkan dapat 

menangkap peluang yang ada dan 

mampu meningkatkan daya saing 

dengan obyek wisata patai lainnya.  

d. Pantai Sinka 

Obyek wisata ini memiliki 

kekuatan dan peluang lebih besar 

dibandingkan kelemahan dan 

tantangan. Strategi yang digunakan 

adalah strategi pertumbuhan (growth 

strategy), strategi ini dicapai dengan 

menambah kualitas produk atau jasa, 

dan meningkatan keluasan promosi 

obyek wisata yang tidak hanya 

berskala nasional tapi juga 

internasional. 

e.  Pantai Batu Burung 

Obyek wisata ini memiliki 

kelemahan namun cukup berpeluang, 

sehingga obyek strategi yang 

digunakan adalah strategi dengan 

meminimalkan masalah-masalah 

yang menjadi kelemahan sebab 

dikhawatirkan akan sulit menangkap 

peluang yang ada, seperti 

memperbaiki kondisi jalan, 

meningkatkan promosi, 

meningkatkan pembangunan fasilitas 

pemenuh kebutuhan wisatawan. 

 

4.  Kesimpulan dan saran 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis mengenai obyek wisata 

pantai di Kecamatan Singkawang 

Selatan, yang didasarkan pada 

penilaian terhadap potensi internal, 

potensi eksternal,potensi gabungan 

dan analisis SWOT, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Obyek wisata pantai di 

Kecamatan Singkawang Selatan 

memiliki tingkat potensi internal 

yang bervariasi, Pantai Tanjung 

Bajau dan Pantai Sinka termasuk 

dalam klasifikasi potensi internal 

tinggi, sedangkan Pantai Pasir 

Panjang, Pantai Palm, dan Pantai 

Batu Burung termasuk dalam 

klasifikasi potensi internal sedang. 

Sedangkan tingkat potensi 

eksternal pada masing-masing 

obyek wisata pantai berbeda-beda, 

untuk kelas potensi eksternal 

tinggi yaitu Pantai Pasir Panjang, 

Pantai Palm, dan Pantai Sinka, 

untuk kelas potensi eksternal 
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sedang yaitu Pantai Tanjung 

Bajau, untuk kelas potensi 

eksternal rendah yaitu Pantai Batu 

Burung. Selain itu penilaian 

terhadap potensi gabungan 

menunjukan, obyek wisata Pantai 

Pasir Panjang, Pantai Palm, Pantai 

Tanjung Bajau dan Pantai Sinka 

masuk dalam kelas potensi 

gabungan tinggi, sedangkan 

Pantai Batu Burung masuk dalam 

kelas potensi gabungan sedang. 

2. Kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan obyek wisata 

pantai umumnya dikarenakan 

kurangnya keluasan promosi, 

fasilitas pemenuhan kebutuhan 

wisatawan yang relatif sedikit di 

lokasi obyek wisata. 

3. Arahan pengembangan Pantai 

Pasir Panjang dan Pantai Sinka 

dilakukan dengan menggunakan 

strategi pertumbuhan (growth 

strategy) sebab memiliki kekuatan 

dan peluang lebih besar 

dibandingkan kelemahan dan 

tantangan. Sedangkan arahan 

pengembangan Pantai Palm, 

Pantai Tanjung Bajau, dan Pantai 

Batu Burung dilakukan dengan 

menggunakan strategi yang 

meminimalkan masalah-masalah 

internal sebab memiliki 

kelemahan yang cukup besar 

namun sangat berpeluang.   

5.2  Saran 

1. Meningkatkan fasilitas 

pemenuhan fisik di obyek wisata 

Pantai Tanjung Bajau, Pantai 

Sinka dan Pantai Batu Burung 

seperti penginapan yang berada 

dalam satu kawasan obyek dan 

peningkatan fasilitas  pelengkap 

di lokasi obyek wisata Pantai 

Pasir Panjang, Pantai Tanjung 

Bajau, Pantai Sinka dan Pantai 

Batu Burung seperti pusat 

informasi/pos keamanan dan toko 

souvenir. 

2. Memperhatikan kualitas 

lingkungan obyek wisata Pantai 

Pasir Panjang, Pantai Palm, Pantai 

Tanjung Bajau, Pantai Sinka dan 

Pantai Batu Burung dengan 

meningkatkan kebersihan 

kawasan obyek wisata dan 

menyediakan lebih banyak tempat 

sampah di lokasi obyek wisata. 

3. Menyediakan angkutan umum 

yang bersifat regular menuju 

lokasi wisata Pantai Pasir 

Panjang, Pantai Palm, Pantai 

Tanjung Bajau, Pantai Sinka dan 

Pantai Batu Burung, sehingga 

wisatawan akan lebih mudah 

untuk menjangkau lokasi obyek 

wisata tanpa harus menggunakan 

kendaraan pribadi. 

4. Meningkatkan promosi pariwisata 

tidak hanya berskala lokal 

ataupun nasional namun juga 

internasional melalui biro-biro 

perjalanan wisata, media sosial, 

media cetak, dan media 

elektronik. 

5. Menawarkan paket wisata 

menarik di obyek wisata Pantai 

Pasir Panjang, Pantai Palm, Pantai 

Tanjung Bajau, Pantai Sinka dan 

Pantai Batu Burung seperti paket 

perjalanan ke beberapa lokasi 

obyek wisata dengan biaya 

terjangkau yang mencakup 

transportasi, kegiatan dilokasi 

obyek wisata, dan penginapan 

sehingga memotivasi wisatawan 

untuk berkunjung ke lokasi obyek 

wisata. 
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