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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam ilmu geografi pada dasarnya adalah mempelajari tentang bumi 

beserta isinya serta hubungan antar keduanya. Meningkatnya tuntutan dan 

kebutuhan manusia, hal tersebut tidaklah hanya berhenti pada mengetahui dan 

mempelajari, namun harus dituntut juga mampu memanfaatkan bumi dan isinya 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan pada umumnya. Ilmu 

geografi mempunyai unsur-unsur dasar dalam pembahasannya, antara lain 

membahas tenntang unsur letak, luas, bentuk, batas dan persebaran. Penekanan 

kajian geografi adalah didasarkan pada pendekatan keruangan. Pendekatan unsur-

unsur geografi tersebut, dalam mengkaji Geografi Pariwisata (Sujali, 1989). 

Obyek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang No 10 tentang 

kepariwisataan yaitu Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi 

pariwisata. Sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan upaya identifikasi 

potensi obyek-obyek wisata yang ada.  

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan wisata, termasuk 

obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. Inti atau komponen pariwisata yaitu:  

1. atraksi/ attraction seperti atraksi alam, budaya dan buatan, 

2. amenitas/ amenities berhubungan dengan fasilitas atau akomodasi, dan 

3. aksesibilitas/ accebilities berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak 

atau kemudahan pencapaian. Unsur pendukung lainnya (masyarakat, pelaku 

industry pariwisata, dan institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang 
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sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman 

kunjungan wisatawan (Depdikbud,1995). 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi jasa 

memiliki prospek yang cerah, namun dewasa ini belum memperlihatkan peranan 

yang sesuai dengan harapan dalam prospek pembangunan di Indonesia. Pada era 

globalisasi yang sekarang ini, pembangunan pariwisata dijadikan prioritas utama 

dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata bukan 

hanya untuk wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakan 

kepentingan wisatawan dalam negeri. Pembangunan kepariwisataan pada 

hakikatnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik 

wisata berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora fauna, seni budaya, 

peninggalan sejarah, benda-benda purbakala serta kemajemukan budaya.  

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang 

memilki prospek yang cerah, tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan 

peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan di Indonesia. 

Peran alam sebagai sumber daya alam dalam kepariwisataan adalah sangat besar 

dan penting. Hal tersebut dapat dilihat dari klasifikasi jenis obyek dan daya tarik 

dimana wisata alam menempati prosentase yang paling tinggi. Di Indonesia 

motivasi kunjungan wisata baik asing maupun domestik sebagian adalah karena 

sumber daya alam, sedangkan jumlah obyek dan daya tarik wisata untuk ini perlu 

ditingkatkan pengetahuan seluruh aparat yang bergerak dalam bidang pariwisata 

dengan pendidikan. 

Kabupaten Cilacap memiliki 14 buah obyek yang tersebar secara merata. 

Obyek wisata tersebut meliputi obyek wisata alam dan obyek wisata buatan atau 

budaya. Obyek wisata tersebut menyimpan potensi untuk dipromosikan sebagai 

daerah tujuan wisata karena mempunyai daya tarik wisata yang bervariasi dan 

masih dalam kondisi alami. Potensi daya tarik tersebut antara lain panorama 

pantai, pegunungan, goa, situs purbakala, dan beberapa obyek wisata buatan atau 

budaya. 

Pengembangan dan pembangunan obyek wisata dan sarana pendukungnya 

harus dilakukan secara kontinyu sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik 
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bagi wisatawan untuk berkunjung dan faktor penahan wisatawan lebih lama 

tinggal yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Wilayah Cilacap sepertinya kurang lengkap tanpa menyebut Pulau 

Nusakambangan yang juga dikenal sebagai Pulau Penjara. Pulau Nusakambangan 

ini memanjang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 36 km dan lebar antara 

4-6 km. Luas Pulau Nusakambangan seluruhnya adalah 210 km atau 21.000 ha. 

Secara administratif Pulau Nusakambangan termasuk wilayah Kabupaten Cilacap, 

tepatnya dalam wilayah Kotatip Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kelurahan 

Tambakreja. Penduduk yang bertempat tinggal di pulau tersebut adalah para 

penjaga lembaga-lembaga pemasyarakatan yang terdapat dipulau 

Nusakambangan. Obyek wisata yang ada di pulau Nusakambangan beberapa 

obyek wisata pantai atau minat khusus. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 

dibawah ini. 

 

Tabel 1.1 Data Obyek wisata dan Jenis Wisata yang ada di kawasan pulau 

Nusakambangan 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap 

 

No Obyek Wisata Jenis Wisata 

1 Panorama Segara Anakan Minat Khusus 

2 Suaka Hutan Mangrove Minat Khusus 

3 Pantai Ranca Babakan Pantai 

4 Pantai Batu Gajah Pantai 

5 Gua Ratu Sejarah dan Budaya 

6 Gua Mangsit Sela Sejarah dan Budaya 

7 Gua Maria Sejarah dan Budaya 

8 Pantai Pasir Putih Pantai 

9 Pantai Karang Bolong Pantai 

10 Benteng Lingkar Pantai 

11 Pantai Kalipat Pantai 

12 Pantai Permisan Pantai 
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Secara nasional, kawasan Pulau Nusakambangan merupakan tanggung 

jawab khusus Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Hal ini berkaitan 

dengan fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan sehingga tertutup untuk 

umum. Oleh karena itu status administratif pulau ini berbeda dengan pulau-pulau 

lain di Indonesia. Untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan di pulau 

ini harus mendapat izin langsung dari Menteri Kehakiman (Potensi Pulau 

Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003). 

Nusakambangan sejak zaman Belanda dipakai untuk mengasingkan 

narapidana dengan masa hukuman lama. Nusakambangan bisa dinikmati sebagai 

daerah tujuan wisata terb[atas. Belum seluruh pelosok pulau boleh dikunjungi 

wisatawan. Padahal, potensi Nusakambangan sebagai daerah tujuan wisata sangat 

menjanjikan. Kesan angker sebagai Pulau “Penjara” saja sudah bisa dijual, Hutan 

Bakau, Gua Ratu yang memiliki lorong gua sepanjang 4 kilometer, Gua Masigit 

Sela, Pantai Permisan, Pantai Pasir Putih, Pantai Karang Bandung (Pulau Majethi) 

yang dipercayai sebagai tempat tumbuhnya bunga Wijaya Kusuma, semua 

keindahan alam itu terdapat di Pulau Nusakambangan. Pulau ini masih 

menyisakan persoalan. 

 Potensi Pulau Nusakambangan sebagai tujuan wisata sangat menjanjikan. 

Oleh sebab itu, Pulau Nusakambangan ini masih sangat perlu perhatian dan 

pengembangan lebih maksimal dari pemerintah daerah maupun pihak terkait, 

tidak hanya untuk saat ini tetapi masa yang akan datang, baik dari segi sarana, 

prasarana maupun promosinya terhadap kunjungan wisatawan. 

 Melihat lebih dalam lagi tentang potensi Nusakambangan sebagai daya 

tarik wisata di Kabupaten Cilacap, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul, “Analisis Potensi dan Pengembangan Pariwisata di Kawasan 

Nusakambangan Kecamatan Cilacap Selatan sebagai daya tarik Wisata di 

Kabupaten Cilacap”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, permasalahan yang ada pada 

potensi pariwisata di kawasan Pulau Nusakambangan Kecamatan Cilacap Selatan 

yaitu didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. bagaimana analisis potensi wisata Pulau Nusakambangan Kecamatan 

Cilacap Selatan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata di 

Kabupaten Cilacap? dan 

2. bagaimana mengembangkan strategi untuk pengembangan kawasan 

wisata yang terdapat di kawasan Pulau Nusakambangan Kecamatan 

Cilacap Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalahan yang telah diungkapkan, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. mengevaluasi potensi wisata Pulau Nusakambangan Kecamatan Cilacap 

Selatan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata di Kabupaten 

Cilacap, dan 

2. mengembangkan strategi untuk pengembangan kawasan wisata yang 

terdapat di Pulau Nusakambangan Kecamatan Cilacap Selatan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat : 

1. sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh 

studi di perkuliahan untuk menyelesaikan program sarjana S1 Fakultas 

Geografi, dan 

2. sebagai informasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Cilacap 

dalam melakukan perencanaan pengembangan wilayah Kawasan Wisata 

Pesisir Pantai Selatan di Pulau Nusakambangan. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu 

mempelajari hubungan klausal gejala muka bumi baik fisik maupun yang 

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahan melalui pendekatan 

keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan regional untuk 

kepentingan program, proses dan keberhasilan suatu wilayah (Bintarto dan 

Surastopo, dalam Suut 2007) 

Pada dasarnya sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu 

sektor ekonomi jasa yang memiliki prospek yang cerah, tetapi hingga saat 

ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam 

proses pembangunan di Indonesia. Meningkatkan peran kepariwisataan, 

sangat terkait antara barang berupa obyek wisata sendiri yang dapat dijual 

dengan sarana prasarana yang mendukungnya yang terkait dalam industri 

pariwisata (Sujali, 1989). 

Pariwisata merupakan bagian dari cabang ilmu geografi yaitu 

geografi sosial. Geografi memelajari pola interaksi antar ruang, juga 

termasuk pariwisata yang harus diperhatikan dalam mengembangkannya. 

Interaksi yang dimaksud bisa interaksi aspek sosial dengan fisik, sosial 

dengan sosial maupun fisik dengan fisik. Menurut Sujali (1989), 

pembahasan geografi terpadu pada dasarnya adalah berbicara mengenai 

fenomena alam dan non alam yang dikaji dalam lingkup keruangan. 

Pokok-pokok penelitian geografi berorientasikan pada masalah-masalah 

yang bersumber pada hubungan timbal balik antatra manusia dengan 

lingkungannya. Salah satu masalah yang dapat dikaji adalah pariwisata. 

Langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu obyek wisata 

yang pantas untuk dikembangkan atau mendapat suatu obyek wisata yang 

pantas untuk dikembangkan atau mendapat ukuran prioritas untuk 

dikembangkan yaitu: 

1. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk dikembangkan sesuai 

dengan ketersediaan lahan, 
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2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, hal ini mempunyai latar 

belakang pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau 

kesalahpahaman antar wilayah administrasi yang terkait, dan 

3. Pengukuran jarak antara potensi, hal ini dikaitkan untuk mendapatkan 

informasi tentang jarak antar potensi. Dari peta agihan di peroleh 

informasi tentang lokasi dan jarak obyek wisata. Melalui informasi dan 

jarak antar potensi dapat digunakan untik menentukan potensi mana 

yang cukup sesuai untuk dikembangkan (Sujali,1989) 

Pariwisata tidak lain merupakan suatu usaha memanfaatkan 

sumber daya (baik itu manusia, teknologi maupun alam), dimana 

pemanfaatan sumber daya itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki nilai 

apabila sesuatu itu dikelola dengan baik.  

1.      Ruang lingkup geografi pariwisata 

Geografi memiliki tiga cabang utama, yaitu geografi alam atau fisik 

memelajari tentang bentang lahan (landscape) yaitu sebagian ruang atau 

kewilayahan yang terdapat di permukaan bumi, geografi manusia 

memelajari gejala dan pemecahan masalah sosial, geografi regional 

memelajari karakteristik atau ciri khas suatu wilayah. Geografi pariwisata 

sendiri merupakan cabang dari geografi manusia. 

Geografi pariwisata adalah ilmu yang memelajari persamaan dan 

perbedaan potensi pariwisata di permukaan bumi dengan selalu melihat 

keterkaitan antar alam, manusia dan alam maupun antar manusia. 

Persamaan dan perbedaan ini dapat menimbulkan adanya interaksi antar 

wilayah, dan gerakaan orang dari satu tempat ke tempat lain. 

Adapun ruang lingkup geografi pariwisata menurut Pearce adalah: 

a.       pola keruangan dari permintaan; 

b.      pola keruangan dari penawaran; 

c.       sumberdaya geografi untuk pariwisata; 

d.      gerakan dan aliran wisatawan; 

e.       dampak kepariwisataan; dan 

f.       model keruangan dari pariwisata. 
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2.      Pariwisata dengan konsep geografi 

Dalam mengembangkan kepariwisataan harus pula memerhatikan 

konsep geografi, karena hal tersebut sangat erat berkaitan. Geografi dalam 

dunia pariwisata akan terasa perkembangannya. Adapun konsep geografi 

adalah sebagai berikut. 

a.  Lokasi 

Lokasi dalam geografi dibagi dua yaitu lokasi absolute dan relatif. 

Lokasi absolute yaitu lokasi yang mutlak berdasar letak astronomis 

garis lintang maupun bujur. Lokasi relatif yaitu lokasi yang tidak tetap 

dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. Contoh, lokasi wisata 

Kawah Putih dari pintu masuk menuju pusat kawah apabila dengan 

menggunakan mobil akan menempuh waktu 10 menit, berbeda dengan 

jalan kaki menempuh waktu 1.30 menit. 

b.  Jarak 

Jarak berkaitan dengan dekat/panjang antara dua tempat juga 

berkaitan dengan lokasi. Contoh, jarak dari rumah ke lokasi wisata. 

c.  Keterjangkauan 

Berkaitan dengan keadaan permukaan bumi serta ketersediaan sarana 

dan prasarana angkutan atau komunikasi.  

d.  Pola 

Berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi. 

e.   Morfologi 

Berkaitan dengan bentuk permukaan bumi. Paiwisata harus 

disesuaikan dengan keadaan sekitar landai atau curamnya lokasi yang 

sesuai untuk dijadikan potensi pariwisata. Contoh, perhotelan harus 

berada di daerah yang landai karena berhubungan dengan aspek 

keterjangkauan yang biasanya hotel digunakan bagi orang-orang 

penting. Jadi hotel biasanya harus ditempatkan di lokasi yang 

strategis. 

f.   Aglomerasi 
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Berkaitan dengan penggerombolan. Contoh, hotel tidak boleh di 

bangun jika berdekatan dengan hotel lain yang sifatnya 

menggerombol, karena akan menimbulkan ketidak larisan salah satu 

hotel. 

g.  Nilai kegunaan 

Lokasi wisata harus dibangun atas asas manfaat baik sebagai hiburan, 

refreshing, edukasi, dll. Contoh, lokasi wisata museum umumnya 

sebagai wahana edukasi bagi para wisatawan. 

h.  Differensiasi area 

Berkaitan dengan perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi 

dengan ciri khusus yang dapat dibedakan dengan wilayah lain.  

i.   Interaksi dan interdependensi   

Berkaitan dengan saling memengaruhi antar berbagai fenomena 

geosfer dan peristiwa saling ketergantungan. Contoh, hotel harus 

berinteraksi dengan adanya pengadaan pasokan air bersih bagi para 

penginap. 

j.   Keterkaitan keruangan 

Berhubungan dengan persebaran suatu fenomena dengan fenomena 

lain di suatu tempat. Contoh, fenomena sebuah patahan atau sesar 

akan mengakibatkan kemunculan air terjun sebagai wahana wisata 

alam. 

Situasi yang mungkin terjadi di tahun-tahun yang akan datang. 

Suatu perencanaan yang membutuhkan tindakan yang berkelanjutan. Baik 

yang berupa pekerjaan fisik atau yang berhubungan dngan sosial-ekonomi. 

Perencanaan pembangunan khususnya bidang kepariwisataan harus 

melalui tahapan yang runtut, yakni sejak persiapan perencanaan, 

perancangan (design) bahkan sampai pada dampak yang akan timbul dari 

pembangunan yang akan di capai. Prasarana dan Sarana transportasi dan 

komunikasi mempunyai fungsi untuk membuka daerah yang masih 

terpencil atau terisolir. Dalam dunia pariwisata terutama dalam tahap 

pengembangan prasarana dan sarana transportasi adalah sangat penting. 
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Tersedianya sarana transportasi selain membuka daerah-daerah yang 

masih tertutup, juga memiliki fungsi lain yakni dapat memperpendek jarak 

tempuh , sekaligus memperpendek waktu tempuhnya (Sujali 1989). 

Justifikasi pariwisata menjadi bidang kajian geografi 

dikemukakan oleh Robinson (dalam Sujali, 1989) sebagai berikut: 

1. Geografi berhubungan erat dengan lingkungan baik alam maupun 

manusia 

2. Pariwisata erat kaitannya dengan struktur, bentuk, penggunaan 

lahan dan perlindungan bentang alam 

3. Pariwisata adalah aktivitas ekonomi komersial, sebagai aktivitas 

ekonomi dipermukaan bumi secara khusus dikaji 

4. Geografi selalu tertarik pada gerakan barang dan orang dalam 

bentuk transportasi dan perdagangan 

5. Antar hubungan dan pengaruh suatu fenomena terhadap 

fenomena lain, baik dalam suatu tempat maupun tempat lain 

selalu menjadi kajian geografi 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Adhip Prihandoko (2008) melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Potensi Obyek Wisata Alam di Kabupaten Semarang” 

bertujuan untuk mengetahui tingkat potensi internal dan eksternal obyek 

wisata alam di Kabupaten Semarang, mengetahui arah pengembangan 

obyek wisata berdasarkan tingkat potensi dan mengetahui permasalahan 

yang menjadi kendala dalam mengembangkan kepariwisataan di 

Kabupaten Semarang. Analisa yang digunakan adalah identifikasi 

potensial internal dan potensi eksternal yang akan dibandingkan dalam 

beberapa klasifikasi tingkat potensi obyek wisata yaitu potensial tinggi, 

rendah dan sedang. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama obyek wisata 

alam di Kabupaten Semarang memiliki potensi untuk dikembangkan, 

namun terdapat kendala karena rendahnya potensi eksternal hampir 

semua obyek wisata, sehingga obyek wisata alam di Kabupaten 
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Semarang kurang begitu diminati. Kedua, arah pengembangan obyek 

wisata di Kabupaten Semarang adalah dengan membangun obyek wisata 

restoran dan perhotelan. Ketiga, mengoptimalkan jalur wisata yang telah 

ada untuk membangun paket wisata dan mengoptimalkan potensi 

eksternal untuk menyokong potensi  internal obyek wisata alam di 

Kabupaten Semarang. 

Margiani Hernawati (2007) melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata di Kawasan Wisata 

Baturaden Kabupaten Banyumas” bertujuan untuk mengetahui potensi 

yang ada di Baturaden Kabupaten Banyumas dan mengetahui 

pengembangan obyek wisata di Kabupaten Banyumas. 

Analisa yang digunakan yaitu analisis data primer dan data 

sekunder, dengan klasifikasi potensi internal dan eksternal. Dari potensi 

internalnya melihat identifikasi dari kondisi obyek dan kondisi obyek 

sedangkan dari potensi eksternalnya melihat dari identifikasi 

aksesibilitas, fasilitas penunjang obyek, fasilitas pelengkap obyek, dan 

dari dukungan diri pengembangan obyek. Faktor ketersediaan tersebut 

melihat pengaruh yang nyata terhadap perkembangan obyek wisata 

pantai di Kawasan Wisata Baturaden Kabupaten Banyumas. 

Andi Handoko (2005) melakukan penelitian yang berjudul 

“Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai di Wilayah Pesisir Selatan 

Kabupaten Kebumen” bertujuan untuk mengetahui klasifikasi potensi 

internal, eksternal yang dimiliki oleh obyek-obyek wisata pantai yang 

ada di kabupaten kebumen, mengetahui obyek wisata pantai yang 

potensial dan mengetahui pengaruh ketersediaan sarana transportasi dan 

jariangan jalan. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder 

dan observasi lapangan. Analisa yang digunakan yaitu analisis data 

primer dan data skunder, dengan klasifikasi potensi internal dan 

eksternal. Dari potensi Internalnya melihat identifikasi dari kondisi obyek 

dan kondisi obyek sedangkan dari potensi eksternalnya melihat dari 

identifikasi aksesibilitas, fasilitas penunjang objek.  
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Tabel 1.2 Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Adhip 

Prihandoko 

(2009) 

Analisis Potensi Obyek 

Wisata Alam di 

Kabupaten Semarang 

1.  Mengetahui klasifikasi potensi eksternal dan 

internal yang dimiliki obyek wisata pantai di 

Kabupaten Kebumen 

2. Mengetahui pengaruh ketersediaan sarana 

transportasi dan jaringan jalan terhadap 

perkembangan obyek wisata di daerah 

penelitian. 

 

Analisis 

data 

Sekunder 

1. Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap frekuensi kunjungan 

2. Hubungan antara faktor yang 

berpengaruh dengan frekuensi 

kunjungan wisata yaitu hubungan 

negatif dengan daya tarik dan hubungan 

positif dengan pendapatan keluarga, 

positif dengan ketersediaan kendaraan, 

negatif dengan tanggungan keluarga 

dan positif dengan tingkat pendidikan 

Margiani 

Hernawati 

(2007) 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan Obyek 

Wisata di Kawasan 

Wisata Baturaden 

Kabupaten Banyumas 

1. Mengetahui potensi yang ada di Baturaden 

Kabupaten Banyumas  

2. Mengetahui pengembangan obyek wisata di 

Kabupaten Banyumas 

Analisis 

data 

Sekunder 

1. Potensi-potensi yang berada di 

Kawasan wisata Baturaden 

2. Pengembangan obyek wisata di 

Kawasan wisata Baturaden 

Andi 

Handoko 

(2005) 

Kajian Potensi Obyek 

Wisata Pantai di 

Wilayah Pesisir Selatan 

Kabupaten Kebumen 

1. Mengetahui klasifikasi potensi internal, 

eksternal yang dimiliki oleh obyek-obyek 

wisata pantai yang ada di Kabupaten 

Kebumen  

2. Mengetahui Obyek wisata Pantai yang 

potensial 

3. Mengetahui pengaruh ketersediaan sarana 

Analisis 

data 

sekunder 

dan 

observasi 

lapangan 

1. Potensi internal  yang antara lain 

kondisi dan kualitas obyek wisata, 

sedangkan potensi eksternalnya yaitu 

aksebilitas, fasilitas penunjang obyek, 

fasilitas pelengkap dan dukungan bagi 

perkembangan 
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transportasi dan jariangan jalan  

Anisa Umi 

Isticharoh 

(2016) 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan 

Pariwisata di Kawasan 

Nusakambangan 

Kecamatan Cilacap 

Selatan sebagai daya 

tarik Wisata di 

Kabupaten Cilacap 

1. Mengevaluasi potensi wisata Pulau 

Nusakambangan Kecamatan Cilacap 

Selatan yang dapat dijadikan sebagai daya 

tarik wisata di Kabupaten Cilacap. 

2. Mengembangkan strategi untuk 

pengembangan kawasan wisata yang 

terdapat di Pulau Nusakambangan 

Kecamatan Cilacap Selatan 

Analisis 

data 

Sekunder 

dan 

Observasi 

Lapangan 

 



 
 

14 
 

1.6 Kerangka Penelitian 

Kabupaten Cilacap tercatat memiliki beberapa objek wisata yang kerap 

dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik dan mancanegara.  Wilayah Cilacap 

sepertinya kurang lengkap tanpa menyebut Pulau Nusakambangan yang juga 

dikenal sebagai Pulau “Penjara”. Nusakambangan mempunyai potensi yang dapat 

di nikmati sebagai daerah tujuan wisata terbatas. Belum seluruh pelosok pulau 

boleh dikunjungi wisatawan. Padahal, potensi Nusakambangan sebagai daerah 

tujuan wisata sangat menjanjikan. Potensi ini sangat berarti sejalan dengan 

keberadaan Pulau Nusakambangan yang berlokasi di Kabupaten Cilacap yang 

merupakan pulau tersembunyi yang biasanya orang katakan adalah pulau penjara 

dan ternyata memiliki keasrian dan pariwisata alam yang sangat memanjakan 

mata. 

Pengembangan obyek wisata di Indonesia sangat diperlukan dalam 

kerangka perkembangan pariwisata nasional dan dapat berfungsi sebagai acuan 

pemerataan pembangunan di daerah yang sekaligus untuk menciptakan 

kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar obyek wisata. Pulau Nusakambangan ini masih sangat perlu 

perhatian dan pengembangan lebih maksimal dari pemerintah daerah maupun 

pihak terkait, tidak hanya untuk saat ini tetapi masa yang akan datang, baik dari 

segi sarana, prasarana maupun promosinya terhadap kunjungan wisatawan. Oleh 

karena itu perlu dibuat strategi dan klasifikasi potensi dari masing-masing obyek 

yang dapat ditentukan dari sektor pengembangannya. 

Pengembangan obyek wisata ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

identifikasi potensi daya tarik wisata menggunakan analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Opportunitis, Threat). Analisis SWOT adalah suatu metode yang dapat 

mempertemukan seluruh aspek kekuatan, peluang dan ancaman yang ada di dalam 

obyek wisata yang terdapat di Pulau Nusakambangan, sehingga dapat disusun 

strategi atau arah pengembangan daya tarik wisata di Pulau Nusakambangan, 

Kabupaten Cilacap. 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2016 

Obyek Wisata Alam Pulau 

Nusakambangan 

Persebaran Wisata Alam 

Identifikasi Potensi Objek Wisata 

Identifikasi Potensi Internal 

1. Kondisi Objek wisata (keadaan 

fisik) 

2. Kualitas Objek wisata 

(keindahan) 

Identifikasi Potensi Eksternal 

1. Aksesibilitas 

2. Fasilitas Penunjang objek 

3. Fasilitas Pelengkap 

4. Dukungan bagi pengembangan 

Pemberian Skor terhadap masing-

masing potensi 

Klasifikasi tingkat potensi obyek wisata 

1. Obyek wisata pantai berpotensi tinggi 

2. Obyek wisata pantai berpotensi sedang 

3. Obyek wisata pantai berpotensi rendah 

Analisis SWOT 

Strategi/ Arah Pengembangan Obyek 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian akan sangat menentukan 

hasil penelitian yang akan diperoleh, sehingga dalam suatu penelitian 

diperlukan metode penelitian dengan tahapan yang tersusun baik agar 

pelaksanaan penelitian dapat berlangsung dengan baik pula. Metode yang 

digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah metode survey dan penekanan 

analisanya menggunakan data sekunder dan analisis SWOT.  

1.71     Penentuan Derah Penelitian 

Pulau Nusakambangan dipilih sebagai daerah penelitian dengan 

pertimbangan sebagai daerah yang memiliki pariwisata yang terbatas 

karena terdapat lapas Nusakambangan, pariwisatanya pun sangat menarik 

dan tidak banyak orang yang mengetahui. 

1.7.2 Teknik Pengambilan Titik Sampel 

Teknik Pengambilan Sampel adalah sebagai data pelengkap dalam 

melihat fasilitas dan kelayakan obyek wisata di kawasan Nusakambangan 

Kecamatan Cilacap Selatan sebagai potensi dan pengembangan kabupaten 

Cilacap. Data hasil survey lapangan ini membantu dalam menganalisis 

sehingga hasil yang didapat menjadi lebih akurat. 

Pengambilan titik sampel daerah penelitian dilakukan secara 

purposive sampling yaitu dimaksutkan dipilih karena pertimbangan atau 

pemilihan daerah penelitian yang merupakan salah satu daya tarik yang 

paling menonjol dan berpotensi sebagai pendorong pembangunan wilayah 

Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini hanya mengambil sebagian dari 

wisata alam yang paling berpotensi dan memiliki daya tarik wisatawan dan 

berpotensi di Pulau Nusakambangan yaitu Pantai Karang Bolong, Pantai 

Pasir Putih, Pantai Selok Pipa, Pantai Pemirsan, dan Mercusuar Cimiring 
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1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu berupa data hasil pengamatan langsung di 

lapangan untuk melihat kondisi internal dan eksternal objek penelitian, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten 

Cilacap dan pihak-pihak yang terkait. Adapun jenis-jenis data yang 

dikumpulkan adalah seperti yang tertera pada tabel 1.3 

 

Tabel 1.3 Jenis data dan sumber data 

No Jenis Data Sumber Data 

1. Lokasi Daerah Penelitian meliputi letak, 

luas, batas, topografi, iklim dan hidrologi 

Kabupaten Cilacap dalam 

Angka di Kantor Statistik, 

Bappeda 

2. Peta Tematik, Peta Administrasi, Peta 

Sebaran Objek Wisata Pulau 

Nusakambangan, Kabupaten Cilacap 

Kantor Bappeda  

3. Rencana Pembangunan Pariwisata Pulau 

Nusakambangan- 

Dinas Pariwisata dan 

Pariwisata Kabupaten 

Cilacap 

4. Statistik Pariwisata Pulau Nusakambangan, 

Kabupaten Cilacap 

Dinas Pariwisata dan 

Pariwisata Kabupaten 

Cilacap 

5. Jenis Daya Tarik Wisata meliputi kebijakan 

pariwisata dan Data Kunjungan wisata di 

Kabupaten Cilacap 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten 

Cilacap 

Sumber : Penulis, 2015 
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1.7.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder 

yang di dapat dari instansi terkait dan dengan teknik skoring. Teknik skoring adalah 

proses penilaian relatif skor 1 sampai 3. Adapun dibeberapa variabel skor diberikan 

1 sampai dengan 2 

a. Pemilihan Indikator Variabel Penelitian 

Langkah penting dalam suatu penelitian adalah menentukan 

variabel penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi 

nilai (Singarimbun, 1987 dalam Suut). 

Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel potensi yaitu potensi 

obyek wisata (potensi internal) dan potensi kawasan wisata (potensi 

eksternal). Menjelaskan tiap variabel yang dipilih dengan klasifikasi 

tinggi, sedang dan rendah, pengelompokkan data dari tiap variabel. 

b. Skoring 

Tahap Skoring merupakan proses memberikan penilaian relatif 

atau pemberian skor pada variabel penelitian yang telah ditentukan. Variabel 

penelitian ada pada tabel 1.4 dan 1.5. 

  



 
 

19 
 

Tabel 1.4 Variabel Penelitian dan Skor Potensi Daya Tarik Wisata 

(Potensi Internal) 

No Indikator Variabel Kriteria Skor 

1 Kualitas daya 

tarik wisata 

a. Atraksi/daya tarik 

utama 

 

b. Kekuatan atraksi 

komponen daya tarik 

wisata 

 

 

 

 

 

c. Kegiatan wisata 

dilokasi wisata 

 

 

 

 

d. Keragaman atraksi 

pendukung 

 Atraksi penangkap wisatawan 

(touris catcher) 

 Atraksi penahan wisatawan 

 Kombinasi komponen alami 

atau buatan yang dimiliki 

kurang mampu mempertinggi 

kualitas dan kesan obyek 

 Kombinasi komponen alami 

atau buatan yang dimiliki obyek 

mampu mempertinggi kualitas 

obyek 

 Hanya kegiatan yang bersifat 

pasif (menikmati yang sudah 

ada) 

 Meliputi kegiatan pasif dan 

kegiatan yang bersifat aktif 

(berinteraksi dengan obyek) 

 Obyek belum memiliki atraksi 

pendukung 

 Obyek memiliki 1-2 atraksi 

pendukung 

 Obyek memiliki lebih dari 2 

macam atraksi pendukung 

1 

 

2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

3 

2 Kondisi daya 

tarik wisata 

a. Kondisi fisik daya 

tarik wisata secara 

langsung 

 

 

 

b. Kebersihan lingkungan 

dilokasi daya tarik 

wisata 

 Obyek yang mengalami 

kerusakan dominan 

 Obyek yang sedikit mengalami 

kerusakan 

 Obyek belum mengalami 

kerusakan 

 Obyek kurang bersih dan tidak 

terawat 

 Obyek cukup bersih dan terawat 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

Sumber : Dok. Penilaian 4A Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2015 Kabupaten Cilacap 
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Tabel 1.5 Variabel Penelitian dan Skor Potensi Daya Tarik Wisata 

(Potensi Eksternal) 

No Indikator Variabel Kriteria Skor  

1 Dukungan 

pengembangan  

a. Keterkaitan antar 

obyek 

 

 

b. Dukungan paket 

wisata 

 

 

 

 

c. Pengembangan dan 

promosi daya tarik 

wisata 

 Obyek tunggal, berdiri 

sendiri 

 Obyek paralel, terdapat 

dukungan obyek lain 

 Bila obyek tidak termasuk 

dalam agenda kunjungan dari 

suatu paket wisata 

 Bila obyek termasuk dalam 

agenda kunjungan dari suatu 

paket wisata 

 Obyek belum dikembangkan 

dan belum terpublikasi 

 Obyek sudah dikembangkan 

dan sudah terpublikasi 

1 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

2 Aksesibilitas a. Waktu tempuh dari 

terminal terdekat 

 

 

b. Ketersediaan 

angkutan umum 

menuju lokasi 

 

 

 

c. Prasarana jalan 

menuju obyek 

 Jauh (>60 menit) 

 Agak jauh (30-60 menit) 

 Tidak terlalu jauh (<30 

menit) 

 Tidak tersedia angkutan 

umum menuju lokasi 

 Tersedia angkutan umum, 

tidak regular 

 Tersedia angkutan umum, 

bersifat regular 

 Tidak tersedia ke lokasi 

 Tersedia, kondisi kurang baik 

 Tersedia, kondisi baik 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

2 

3 

3 Fasilitas 

penunjang  

a. Ketersediaan fasilitas 

pemenuhan 

kebutuhan fisik/dasar 

di lokasi obyek 

1. Rumah makan 

2. Penginapan 

3. Bangunan untuk 

menikmati obyek 

b. Ketersediaan fasilitas 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

 

 

 

 

 Tidak tersedia 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 
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pemenuhan 

kebutuhan sosial 

wisatawan di lokasi: 

1. Taman terbuka 

2. Fasilitas seni dan 

budaya 

3. Tempat ibadah 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

2 

3 

4 Fasilitas 

pelengkap 

a. Ketersediaan fasilitas 

pelengkap terdiri 

dari: 

1. Tempat parkir 

2. Toilet 

3. Pusat informasi 

4. Souvenir shop 

 Tidak tersedia 

 Tersedia 1-2 jenis fasilitas 

 Tersedia lebih dari 2 jenis 

fasilitas 

1 

2 

3 

Sumber : Dok. Penilaian 4A Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2015 Kecamatan 

Cilacap 

 

c. Klasifikasi masing-masing obyek 

Klasifikasi dilakukan dengan cara mengurangi jumlah skor tertinggi 

dengan jumlah skor terendah dan dibagi kelas yang akan diinginkan, disini 

kelas yang diinginkan ada 3 yaitu klasifikasi tinggi, sedang dan rendah, 

lalu akan diperoleh interval. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor 

variabel penelitian dan skor masing-masing daya tarik wisata, yaitu : 

 K = 
𝑎−𝑏

𝑢
 

Dimana :   

K =  interval 

a  =  nilai skor tertinggi 

b  =  nilai skor terendah 

u  =  jumlah kelas 

  

Nilai skor tertinggi diperoleh dari penjumlahan angka maksimal tiap 

variabel. Nilai skor terendah diperoleh dari penjumlahan angka minimal 

tiap variabel. Langkah selanjutnya, interval dibagi menjadi tiga klasifikasi 



 
 

22 
 

dengan klasifikasi potensi tinggi, potensi sedang dan potensi rendah. 

Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor variabel penelitian dan skor 

masing-masing daya tarik wisata, antara lain: 

1. Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi internal yaitu nilai 

skor maksimum (14) yang diperoleh dari jumlah angka maksimal yang ada 

pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor minimum (6) yang diperoleh 

dari jumlah angka minimum dari tiap skor variabel sehingga diperoleh 

interval dan dibagi menjadi 3 (tiga). 

K = 
14−6

3
 

K = 3 

* Kelas potensi rendah bila nilai total skor daya tarik wisata <9 

* Kelas potensi sedang bila nilai total skor daya tarik wisata 10-13 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor daya tarik wisata >14 

2. Pengklasifikasian berdasarkan skor variabel potensi eksternal yaitu nilai 

skor maksimum (24) yang diperoleh dari jumlah angka maksimal yang ada 

pada tiap skor variabel, dikurangi nilai skor minimum (9) yang diperoleh 

dari jumlah angka minimum dari tiap skor variabel sehingga diperoleh 

interval dan dibagi menjadi 3 (tiga). 

K = 
24−9

3
 

K = 5 

* Kelas potensi rendah bila nilai total skor daya tarik wisata <14 

* Kelas potensi sedang bila nilai total skor daya tarik wisata 15-20 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor daya tarik wisata >21 

 

d. Klasifikasi potensi gabungan daya tarik wisata. 

Klasifikasi gabungan berdasarkan variabel penelitian menggunakan 

penggabungan perhitungan antara skor maksimum dari potensial internal 

dan skor maksimum potensi eksternal dikurangi dengan penggabungan 

skor minimum potensi internal dan eksternal. Nantinya akan diperoleh 

interval yang akan dibagi menjadi tiga (3) klasifikasi. 
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K = 
38−15

3
 

K = 8 

* Kelas potensi rendah bila nilai total skor daya tarik wisata <23 

* Kelas potensi sedang bila nilai total skor daya tarik wisata 24-32 

* Kelas potensi tinggi bila nilai total skor daya tarik wisata >33 

 

e. SWOT 

Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, dan Threats) 

secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan 

kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan dan ancaman 

lingkungan eksternalnya. Penyususnan strategi dalam rangka pencapaian 

tujuan stasiun monitoring adalah upaya memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang ada guna mengeliminasi kelemahan dan ancaman yang 

dihadapi. Penyusunan strategi untuk mencapai tujuan dapat menggunakan 

matriks SWOT pada tabel 1.6. 

Tabel 1.6 Matriks SWOT 

Faktor Internal  

Eksternal  

Strength 

(Kekuatan)  

Tentukan faktor-

faktor dominan  

Weakness 

(Kelemahan)  

Tentukan faktor-

faktor dominan  

Opportunities 

(Peluang)  

Tentukan faktor-

faktor dominan  

Strategi SO  

Ciptakan strategi 

yang mengunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang  

Strategi WO  

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

meraih peluang  

Threats 

(Ancaman)  

Tentukan faktor-

faktor dominan  

Strategi ST  

Ciptakan strategi 

yang mengunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman  

Strategi WT  

Ciptakan strategi 

yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari 

ancaman  
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Dari masing-masing faktor internal dibandingkan dengan faktor 

eksternal untuk memperoleh strategi apa yang akan dilakukan dalam 

memecahkan masalah dari dua faktor yang dibandingkan tersebut. 

Berdasarkan dari matriks SWOT maka akan diperoleh minimal empat 

strategi yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan. Namun demikian 

dari strategi yang diperoleh dari matrik SWOT dapat dilakukan pemilahan 

untuk menjadi strategi prioritas yang akan digunakan untuk pencapaian 

tujuan.  

 

1.8 Batasan Operasional 

 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu mempelajari 

hubungan klausal gejala muka bumi baik fisik maupun yang menyangkut 

makhluk hidup beserta permasalahan melalui pendekatan keruangan, 

pendekatan ekologi, dan pendekatan regional untuk kepentingan program, 

proses dan keberhasilan suatu wilayah (Bintaro dan Surastopo, 1984) 

 

Geografi pariwisata adalah ilmu yang memelajari persamaan dan 

perbedaan potensi pariwisata di permukaan bumi dengan selalu melihat 

keterkaitan antar alam, manusia dan alam maupun antar manusia. 

(Sujali,1989) 

 

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha (Sujali,1989) 

 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 
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rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara (Sujali,1989) 

 

Industri pariwisata, merupakan kumpulan dari bermacam-macam 

perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa 

(good and service) yang dibutuhkan para wisatawan khususnyya dan 

traveller pada umumnya, selama dalam perjalanan (Oka A Yoeti, 1985). 

 

Fasilitas penunjang pariwisata adalah fasilitas umum yang menunjang 

kegiatan pariwisata meliputi, fasilitas kesehatan, komunikasi dan fasilitas 

pembelajaran (Sujali, 1989). 

 

Potensi wisata adalah kondisi dari suatu daya tarik wisata yang terdiri dari 

berbagai hal yang mendukung keberadaan daya tarik wisata tersebut (Sujali, 

1989)). 

 

Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang, dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 

 

SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai 

langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan 

strategis dalam berbagai terapan, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh 

stasiun monitoring. (Johnson dalam Fajar. 2008) 

 

Matriks SWOT adalah matriks yang menginteraksikan faktor strategis 

internal dan eksternal (Fajar, 2008) 

 

 


