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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekowisata adalah bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap 

kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi manfaat secara 

ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat 

(Dowling, 1995). Ekowisata bahari merupakan wisata yang berbasis pada wilayah 

pesisir dan laut dengan memperhatikan kelestarian wilayah dan aspek lingkungan. 

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan pada ekowisata bahari seperti snorkeling. 

Snorkeling merupakan jenis olahraga yang saat ini sangat diminati oleh 

banyak kalangan masyarakat, baik anak muda maupun orang dewasa. Banyak 

manfaat yang didapatkan saat melakukan olahraga ini terutama bagi kesehatan, 

diantaranya mengurangi resiko penyakit jantung hingga 40 persen, mengontrol 

tekanan darah, sebagai terapi pasien asma, dan dapat mengurangi stress. Aktivitas 

snorkeling mendukung potensi sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia dalam 

menawarkan keindahan biota laut terutama pada keindahan bawah laut.  

Kegiatan snorkeling adalah menikmati panorama bawah laut dari lapisan 

permukaan air saja. Keterbatasan dalam berkegiatan snorkeling adalah perairan 

yang terlalu dalam. Semakin dalam perairan, maka letak terumbu karang, ikan-

ikan karang dan objek bawah laut lainnya akan semakin sulit dinikmati oleh para 

wisatawan yang melakukan kegiatan snorkeling.  

Adanya aktivitas seperti snorkeling dipengaruhi dengan habitat bentik 

yang mendominasi seperti terumbu karang, makro alga maupun lamun. Menurut 

Laffoley & Grimsditch, 2009; Eveleth, 2010 dalam Wicaksono (2015) habitat 

bentik menyediakan berbagai macam fungsi, baik ekologis maupun ekonomis, 

bagi kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Diantara fungsi-fungsi 

tersebut adalah sebagai sumber plasma nutfah dan biodiversitas bagi kehidupan 

laut, tempat mencari makan, bertelur dan berpijah bagi banyak biota laut, 

perlindungan pantai dari gelombang, penstabil sedimen, penjernih air, penyerap 

karbon, sumber material untuk farmasi dan industri, serta fungsi pariwisata. 
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Ekowisata bahari di Taman Nasional Karimunjawa merupakan salah satu 

prioritas pengembangan wisata. Hal ini sesuai dengan fungsi Taman Nasional 

yaitu untuk menunjang aktivitas pendidikan, penelitian, budidaya, rekreasi dan 

pariwisata. Taman Nasional Karimunjawa mempunyai potensi keindahan alam 

dan keanekaragaman hayati yang dapat dijadikan sebagai objek daerah tujuan 

wisata alam.  

Menurut data dari Balai Taman Nasional Karimunjawa, sampai tahun 

2009, persentase penutupan terumbu karang berkisar antara 7-69% dengan rata 

rata penutupan adalah 54,50% dan sampai dengan tahun 2006, secara total jumlah 

spesies ikan karang yang ditemukan selama survey di seluruh perairan 

Karimunjawa adalah 353 spesies yang termasuk dalam 117 genus dan 43 famili. 

Keanekaragaman ini tergolong relatif tinggi jika dibandingkan daerah lain di 

perairan Pulau Jawa. 

Mengingat potensi yang dimiliki Taman Nasional Karimunjawa cukup 

tinggi maka pengembangan dalam bidang pariwisata juga cukup tinggi, aktivitas 

wisata serta banyaknya wisatawan mulai meningkat.  Menurut data yang 

didapatkan dari BPS Kabupaten Jepara, pengunjung Taman Nasional 

Karimunjawa selama tahun 2015 ini sebanyak  92.115 wisatawan, baik wisatawan 

domestik maupun mancanegara. Hal tersebut akan berdampak pada kondisi 

ekologi terutama pada kawasan ekowisata bahari. 

Taman Nasional Karimunjawa memiliki 4 Desa yakni Desa Karimunjawa, 

Desa  Kemujan, Desa Parang dan Desa Nyamuk. Desa Karimunjawa dapat 

disebut juga Pulau Karimunjawa, karena desa tersebut termasuk daerah 

kepulauan, yang merupakan salah satu pulau berpotensi untuk dijadikan aktivitas 

ekowisata bahari untuk snorkeling. Banyaknya keanekaragaman biota laut 

membuat daya tarik tersendiri bagi Pulau Karimunjawa. Pulau Karimunjawa 

dibatasi oleh Laut Jawa baik di Sebelah Selatan, Barat dan Timur, sedangkan 

Sebelah Utara dibatasi oleh Pulau Kemujan.  

Aktivitas ekowisata bahari seperti snokerling dapat berdampak pada 

kerusakan habitat bentik atau biota laut. Bentuk kerusakan dapat bermacam – 

macam yakni matinya atau rusaknya terumbu karang, makro alga maupun padang 
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lamun akibat sengaja atau tidak sengajanya para wisatawan yang memegang 

terumbu karang bahkan hingga menginjaknya, adanya keluar masuk kapal atau 

perahu yang digunakan para wisatawan snorkeling yang memarkirkan kapal atau 

perahunya dengan sembarangan dan bahan bakar yang dikeluarkan  dapat 

menyebabkan tercemarnya air dan mempengaruhi kualitas perairan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kegelisahan yang ditunjukkan Camat Karimunjawa saat 

diwawancarai oleh salah satu acara berita yakni Liputan 6. Saat itu, beliau  

melihat adanya eksplorasi secara besar-besaran dan terus dilakukan tanpa henti, 

sehingga menyadari jika hal ini terus dilakukan tanpa batasan akan merusak 

terumbu karang. 

Dalam mencegah maupun mengatasi ancaman bentuk kerusakan tersebut 

perlu adanya pengelolaan wilayah. Beberapa bentuk pengelolaan yakni dengan 

melakukan zonasi kesesuaian dan melihat daya dukung kawasan ekowisata bahari 

untuk snorkeling. Hasil dari zonasi kesesuaian dan daya dukung kawasan 

ekowisata bahari snokeling bagi wisatawan diharapkan dapat digunakan untuk 

pengelolaan wilayah yang nantinya dapat berkelanjutan di Pulau Karimunjawa. 

Hal tersebut tidak jauh dari peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan 

pengembangan pariwisata, kebijakan retribusi objek wisata serta menyediakan 

dan mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi 

dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan yang nantinya dapat terjadi 

terutama pada ekowisata bahari untuk snorkeling. 

Pengelolaan ekowisata bahari untuk pembagian zonasi kesesuaian 

ekowisata dan daya dukung kawasan ekowisata snorkeling menggunakan analisis 

ekologi berkaitan dengan habitat bentik terutama pada terumbu karang, ikan-ikan 

karang, dan kualitas perairan (kecepatan arus, kedalaman air dan kecerahan air). 

Kecepatan arus, menjadi pertimbangan seorang wisatawan dalam aspek 

keselamatan berwisata. Kecerahan air, semakin cerah maka menandakan perairan 

dalam kondisi baik dan tidak terjadi pencemaran. Kedalaman air berkaitan dengan 
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aktivitas snokeling karena dilakukan pada kedalaman tertentu (tidak dapat 

dilakukan terlalu dangkal dan terlalu dalam). 

Penelitian ini menerapkan aplikasi penginderaan jauh  dan sistem 

informasi georgrafi (SIG). Peran penginderaan jauh dalam pembuatan informasi 

spasial menggunakan bantuan citra Pleaides 1A, karena memiliki resolusi spasial 

tinggi yang sangat baik untuk mengetahui informasi tutupan bawah laut terutama 

terumbu karang. Informasi tersebut digunakan dalam pemetaan habitat bentik 

yang dijadikan sumber data untuk pemetaan kesesuaian ekowisata bahari untuk 

snorkeling di Pulau Karimunjawa. Pemetaan dengan aplikasi penginderaan jauh 

dapat menhemat biaya, dan sangat membantu terutama saat melakukan survei 

lapangan dikarenakan Pulau Karimunjawa yang luas, sehingga tidak 

memungkinkan untuk melakukan pemetaan secara konvensional. Peran SIG 

dalam menilai kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling di Pulau 

Karimunjawa mempertimbangkan nilai harkat  dan bobot masing – masing 

parameter fisik yakni kondisi terumbu karang (berupa tutupan karang hidup, 

jumlah limeform, dan lebar hamparan datar karang), jenis – jenis ikan karang, dan 

kualitas perairan (berupa kecerahan perairan, kedalaman terumbu karang, dan 

kecepatan arus) dengan menerapkan metode SIG menggunakan teknik overlay 

pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. 

Daerah yang sesuai untuk ekowisata bahari untuk snorkeling akan 

mempengaruhi jumlah pengunjung atau wisatawan yang berdatangan dan akan 

berdampak pada kerusakan ekologi. Hal tersebut dapat dicegah dengan 

menganalisis secara deskriptif kuantitatif mengenai daya dukung kawasan 

ekowisata bahari untuk snorkeling dengan mempertimbangkan jumlah 

pengunjung. Wisatawan yang diperbolehkan melakukan aktivitas snorkeling pada 

waktu yang ditentukan, sehingga dapat dilakukan pengelolaan ekowisata bahari 

untuk snorkeling yang berkelanjutan di Pulau Karimunjawa agar tetap terjaga 

kelestarian ekosistemnya tanpa mengurangi minat wisatawan.  

Penelitian ini berhubungan dengan ilmu geografi karena mempelajari 

mengenai keruangan atau fenomena fisik dan manusia diatas permukaan bumi 

salah satunya adalah pada wilayah pesisir yang memiliki banyak potensi 
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sumberdaya alam terutama dalam bidang terumbu karang. Selain itu, pendekatan 

yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdarkan pendekatan ekologi dan 

pendekatan spasial. Pedekatan ekologi berdasarkan pada hubungan antara kondisi 

fisik lingkungan dengan makhluk hidup di Pulau Karimunjawa. Pendekatan ini 

digunakan untuk melihat hubungan antara wilayah kesesuaian snorkeling dengan 

persepsi wisatawan guna melakukan pengelolaan yang berkelanjutan. Sedangkan 

pendekatan spasial, berdasarkan sebaran keruangan yang sesuai untuk kawasan 

ekowisata bahari untuk snorkeling. 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditemui dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian kawasan ekowisata bahari snorkeling di 

Pulau Karimunjawa berdasarkan aplikasi sistem informasi geografis? 

2. Bagaimana pengelolaan ekowisata bahari berdasarkan pendekatan daya 

dukung kawasan ekowisata bahari dalam menunjang aktivitas snorkeling 

di Pulau Karimunjawa? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan tingkat kesesuaian kawasan ekowisata bahari snorkeling di 

Pulau Karimunjawa berdasarkan aplikasi sistem informasi geografis. 

2. Menganalisis pengelolaan ekowisata bahari berdasarkan pendekatan daya 

dukung kawasan ekowisata bahari dalam menunjang aktivitas snorkeling 

di Pulau Karimunjawa. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam bidang keilmuan diharapkan :  

1. Memberikan informasi mengenai kondisi tingkat kesesuaian dan daya 

dukung kawasan ekowisata bahari untuk menunjang aktivitas snorkeling. 
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2. Bahan masukan bagi lembaga pengelolaan kawasan ekowisata bahari 

Taman Nasional Karimunjawa dalam mengelola aktivitas snorkeling agar 

optimal dan berkelanjutan. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Ekowisata Bahari Untuk Snorkeling 

Ekowisata berasal dari kata eco dan tourism atau eko dan wisata. 

Pengertian selanjutnya kata eko dapat diartikan sebagai ekologi, sehingga kata 

tersebut akan memunculkan makna wisata ekologis (ecological tourism).  

Ekowisata sebagai hal yang menciptakan dan memuaskan suatu keinginan alam, 

yang berhubungan dengan potensi wisata untuk konservasi dan pembangunan 

serta mencegah dampak negatifnya terhadap ekologi. Berkembangnya industri 

pariwisata akan menimbulkan peningkatan jumlah wisatawan dan agen perjalanan 

wisata yang terlibat dalam ekowisata sehingga akan menimbulkan dampak yang 

buruk bagi ekologi jika para wisatawan maupun agen perjalanan wisata tidak 

mengikuti praktek ekowisata yang tepat (Fandeli dan Mukhlison, 2000). 

Pengertian ekowisata dari waktu ke waktu terus berubah sesuai dengan 

perkembangannya yakni suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap 

kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi manfaat secara 

ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat 

(Dowling, 1995). Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya 

merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. 

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism 

Society (1990) yang diacu dalam Fandeli, et,al (2000) sebagai berikut ekowisata 

adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan 

mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan 

penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam 

yang menginginkan daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, selain budaya dan 

kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Menurut Priyono (2003), masyarakat 
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mulai mengaitkan berbagai tema – tema lingkungan dalam berbagai kegiatan 

wisata baik dari sisi penyediaan maupun sisi permintaan. Salah satu tema yang 

berikut adalah pada wilayah pesisir yang berhubungan dengan pesona bahari. 

Pengertian bahari dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah 

berkaitan dengan laut atau kelautan. Ekowisata bahari berarti sebuah wisata yang 

memiliki tempat wisata didominasi perairan dan kelautan dengan menikmati 

keindahan alam yang disajikan berdasarkan aspek ekologi sumberdaya alam yang 

dimiliki.  Ekowisata memanfaatkan serta melestarikan kondisi atau sumber daya 

alam serta budaya masyarakatnya. Ciri khas ekoswisata adalah kegiatan wisata 

yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian 

lingkungan (Dinamik dan Helmut, 2006). Ekowisata bahari dalam ciri khas 

ekowisata ini ditujukan untuk kehidupan di wilayah pesisir.  

Aktivitas yang dapat dilakukan pada ekowisata bahari adalah rekreasi, 

snorkeling, diving, berselancar dan lain sebagainya. Pulau Karimunjawa memiliki 

keindahan panorama bawah laut yang sangat baik, membuat daya tarik tersendiri 

bagi wisatawan. Aktivitas yang sering dilakukan diantaranya snorkeling. 

Snorkeling merupakan kegiatan menikmati keindahan bawah laut yang mungkin 

dapat dilakukan oleh hampir semua orang. Beberapa yang kebutuhan dalam 

melakukan aktivitas snorkeling sedikit berbeda. Pada aktivitas snorkeling hanya 

membutuhkan adalah alat snorkel (seperti tabung pipa sehingga membantu dalam 

bernafas), kacamata berenang dan pelampung. 

1.5.1.2 Prinsip – Prinsip Ekowisata 

The Ecotourism Society (Eplerwood, 1999 yang diacu dalam Fandeli dan 

Mukhlison, 2000) menyebutkan ada beberapa prinsip ekowisata, yaitu:  

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap 

alam dan budaya, dimana pencegahan dan penanggulangan disesuaikan 

dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat; 

2. Pendidikan konservasi lingkungan dengan mendidik wisatawan dan 

masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi;  
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3. Pendapatan langsung untuk kawasan; Retribusi dan conservation tax dapat 

dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan 

meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam;  

4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan; Merangsang masyarakat agar 

terlibat dalam perencanaan dan pengawasan;  

5. Penghasilan masyarakat; Masyarakat mendapat keuntungan ekonomi 

sehingga terdorong untuk menjaga kelestarian kawasan alam;  

6. Menjaga keharmonisan dengan alam; Kegiatan dan pengembangan 

fasilitas tetap mempertahankan keserasian dan keaslian alam;  

7. Daya dukung sebagai pembatas pemanfaatan; daya tampung dan 

pengembangan fasilitas hendaknya mempertimbangkan daya dukung 

lingkungan;  

8. Kontribusi pendapatan bagi negara (pemerintah pusat dan daerah). 

Prinsip – prinsip tersebut dijadikan acuan pada wilayah yang dijadikan 

tempat ekowisata baik ekowisata pesisir maupun ekowisata non pesisir. Dengan 

adanya prinsip maka apabila terdapat dampak negatif  akan lebih sedikit 

berpengaruh bagi lingkungan  pada ekowisata bahari terutama untuk snorkeling, 

sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan dilakukan 

pengelolaan ekowisata bahari untuk snorkeling. Pengelolaa ekowisata bahari 

untuk snorkeling melibatkan masyarakat dan pemerintah agar dapat berkelanjutan. 

1.5.1.3 Zonasi Kesesuaian Ekowisata Bahari Untuk Snorkeling 

Zonasi adalah pembagian area berdasarkan ketentuan tertentu. Zonasi 

kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling adalah dengan sesuai atau tidak 

dengan ekowisata bahari snorkeling. Kesesuaian ekowisata bahari untuk 

snorkeling memiliki parameter untuk dapat dijadikan tolak ukur sesuai atau 

tidaknya daerah tersebut dijadikan ekowisata bahari untuk snorkeling. Parameter 

tersebut adalah sebaran terumbu karang, jenis ikan-ikan karang dan kualitas 

perairan (kecepatan arus, kedalaman air dan kecerahan air).   



9 

 

 

 

Daerah yang memiliki sebaran terumbu karang yang luas dengan jenis 

ikan karang yang beragam dan didukung dengan kualiatas periaran yang baik 

merupakan syarat kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling. Sebelum 

mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlu diketahuinya faktor-faktor 

pembatas yang menentukan perkembangan terumbu karang adalah : 

1. Suhu : perkembangan optimal terjadi di perairan dengan suhu rata-rata 

tahunannya 23 - 25ºC, akan tetapi terumbu dapat mentolerir suhu pada 

kisaran 20ºC sampai dengan 36 - 40ºC. 

2. Kedalaman : umumnya hidup pada kedalaman ≤ 25 m sedangkan pada 50 

– 70 m atau lebih, terumbu karang sudah sulit untuk berkembang. 

3. Cahaya : cahaya yang cukup harus tersedia agar fotosintesis oleh 

zooxanthellae dalam jaringan karang dapat terlaksana. 

4. Salinitas : hidup normal pada kisaran salinitas antara 32 - 35 per mil. 

5. Pengendapan : umumnya karang hermatipik tidak dapat bertahan dengan 

endapan berat yang menutupi sistem masuknya makanan. Endapan dalam 

air juga mengurangi cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis oleh 

zooxanthellae dalam jaringan karang. 

6. Gelombang besar : umumnya terumbu karang lebih berkembang pada 

perairan bergelombang besar, selain membawa plankton sebagai sumber 

makanan juga memberikan pasokan oksigen dalam air laut dan 

menghalangi pengendapan pada koloni (Nybakken, 1992). 

 

1.5.1.4 Daya Dukung Kawasan Dalam Pengelolaan Ekowisata  Bahari 

Untuk Snorkeling 

Daya dukung merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan 

pengelolaan suatu sumber daya alam dan lingkungan, melalui ukuran 

kemampuannya. Konsep ini dikembangkan terutama untuk mencegah kerusakan 

atau degradasi dari suatu tempat sumber daya alam dan lingkungan, sehingga 

kelestarian keberadaan dan fungsinya dapat terwujud, dan pada saat dan ruang 

yang sama, juga pengguna atau masyarakat pemakai sumber daya tersebut tetap 
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berada dalam kondisi sejahtera dan atau tidak dirugikan (Butler, 2002). Batasan 

daya dukung untuk jumlah wisatawan merupakan jumlah individu yang dapat 

didukung oleh satuan luas sumber daya dan lingkungan dalam keadaan sejahtera 

(Stephen dan David, 2001). Jadi daya dukung ini mempunyai dua komponen yang 

harus diperhatikan:  

1. Besarnya atau jumlah wisatawan yang akan menggunakan sumber daya 

tersebut pada tingkat kesejahteraan yang baik;  

2. Ukuran atau luas sumber daya alam dan lingkungan yang dapat 

memberikan kesejahteraan kepada populasi manusia pada tingkat yang 

lestari.  

Menurut Yudasmara (2010) Daya dukung tidak saja melakukan penilaian 

terhadap segi ekologis dan fisik tetapi juga dapat memperkirakan nilai daya 

dukung dari segi sosial. Penilaian terhadap bentuk konflik antar kelompok sosial 

akibat stres karena tidak sesuainya jumlah pengguna dan fasilitas yang terdapat 

atau disediakan pada kawasan tersebut. Selanjutnya bergantung pada tingkat 

lestari dari sumber daya alam dan lingkungan serta dari tingkat kesejahteraan atau 

kepuasan tertentu yang ingin dicapai oleh masyarakat pemakai/penggunanya, 

maka pengukuran daya dukung ini juga dapat digunakan untuk berbagai bentuk 

tujuan, manfaat dan kepentingan lainnya. Beberapa ragam daya dukung salah 

satunya adalah daya dukung ekologis. 

Daya dukung ekologis kawasan ekowisata bahari untuk snorkeling  dapat 

dinyatakan sebagai tingkat maksimum penggunaan suatu ekosistem, baik berupa 

jumlah maupun kegiatan yang diakomodasikan di dalamnya, sebelum terjadi suatu 

penurunan dalam kualitas ekologis tersebut, termasuk estetika lingkungan yang 

dimilikinya. Pendekatan ekologis atau pendekatan terhadap ekosistem ini, selain 

dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran daya dukungnya juga dapat 

digunakan untuk menentukan indikator kerusakan ekosistem atau lingkungan 

yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terutama pada tingkat jumlah pemakaian 

yang berlebihan (eksploitatif). Sebagai contoh, indikator kerusakan ekosistem atau 
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lingkungan yang diakibatkan kegiatan rekreasi pengunjung pada suatu kawasan 

wisata antara lain dapat digambarkan oleh adanya berbagai kerusakan seperti pada 

rusaknya ekosistem terumbu karang, habitat satwa (menurun atau hilangnya 

populasi), degradasi tanah, kualitas air (pencemaran limbah, sampah), 

bertumpuknya sampah, kerusakan visual dari obyek wisata alam yang potensial, 

serta berbagai bentuk vandalisme lainnya.  (Nurisyah et al. 2003). 

1.5.1.5 Habitat Bentik 

Habitat bentik adalah ekosistem yang ada pada wilayah pesisir. Menurut 

Mumby & Harbone dalam Wicaksono (2010) habitat bentik dapat diklasifikasikan 

dalam empat kelas yaitu terumbu karang, lamun, alga dan substrat terbuka.  

Adanya habitat bentik ini lah yang membuat adanya potensi wilayah untuk 

dijadikan ekowisata bahari terutama untuk snorkeling. Panorama yang disajikan 

dari beberapa obyek habitat bentik ini memiliki daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan terutama obyek terumbu karang.  

Terumbu karang  adalah  serangkaian  struktur  keras  dan  padat  yang  

berada  di  dalam  atau  dekat  permukaan  air.   Sedangkan  coral  atau  karang,  

merupakan  salah  satu  organisme  laut  yang  tidak  bertulang  belakang  

(invertebrate),  berbentuk  polip yang berukuran mikroskopis, namun mampu 

menyerap kapur dari air laut dan mengendapkannya sehingga membentuk 

timbunan kapur yang padat.  Sekumpulan besar polip ini kemudian menyusun 

suatu koloni, sehingga membentuk suatu struktur kerangka menurut jenisnya.  

Struktur ini secara bersama-sama dengan struktur koloni  karang  yang  lain  turut 

mengendapkan  kapur  dan  berkonstribusi  besar  dalam  membentuk  struktur 

terumbu  yang  padat.    Proses  pembentukan  terumbu  karang  membutuhkan  

waktu  sejak  jutaan tahun lalu sebelum Masehi (Tomascik et al., 1997). 

Gambaran  teoritis  ini  berpijak  pada  luas  bentangan  terumbu  karang,  baik  

secara  horisontal  terutama  di  seluruh  daerah  tropis,  maupun  secara  vertikal  

pada  kedalaman  ratusan  hingga  ribuan   meter   di   bawah  laut.  Menurut 

Nybakken (1992) Bentangan   terumbu   karang   secara   umum   terbentuk ke 

dalam 3 tipe, yakni:  
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a. Terumbu  tepi  (fringing  reef),  

Berupa  pembentukan  terumbu  yang  mengitari   pulau   atau   susuran   

dari   daratan.      Menurut   teori,   perkembangan   tipe   terumbu   tepi   berawal   

dari   suatu   pulau   samudera/oseanik   yang   perlahan-lahan   mengalami   

penurunan.      Contoh dari  terumbu  tepi  banyak  ditemui  di  pulau-pulau  yang  

masih  bersifat  muda, atau  di  sepanjang  daratan  besar,  misalnya  pada sisi 

barat Sulawesi bagian selatan seperti pada Gambar 1.1(a) 

b. Terumbu  penghalang  (barrier  reef),   

Berupa  lanjutan  pertumbuhan  karang   yang   semakin   melebar   dengan   

tubir   yang   semakin   menonjol.   Penenggelaman  massa  pulau  juga  berlanjut  

sehingga  secara  perlahan  tonjolan tubir  dan  massa  darat  pulau  kelihatan  

seperti  terpisah.    Contoh  yang  paling terkenal  dari  tipe  ini  adalah  Great 

Barrier Reef (GBR) di sisi timur Australia bagian utara. seperti pada Gambar 

1.1(b) 

c. Terumbu     cincin     (atoll),      

Merupakan     akhir     dari     proses    penenggelaman   massa   pulau,   

yang   kemudian   disuksesi   oleh   pertumbuhan  terumbu  karang.    Bagian  

tubir  yang  menonjol  ini  semakin   nampak   dan   karena   sejak   awal   tumbuh   

mengelilingi   pulau, sehingga terlihat seperti cincin yang melingkar.  Contoh dari 

tipe terumbu ini adalah atol Pulau Taka Bone di Sulawesi seperti pada Gambar 

1.1(c) 

    

Gambar 1. 1 Tipe Terumbu Karang (a) Terumbu Tepi (fringing  reef), (b)  

Terumbu  penghalang  (barrier  reef), (c)Terumbu Karang (atoll) 

Sumber : CoralReaf.com 

 

a b c 
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Beberapa tipe terumbu karang yang dijelaskan menandakan bahwa 

pertumbuhan terumbu karang beragam. Keberagaman tersebut membuat terumbu 

karang sangat dilestarikan selain terumbu karang bermanfaat bagi ekosistem laut 

tetapi dapat dijadikan ekowisata bahari yang menjanjikan terutama pada aktivitas 

snorkeling. 

Alga adalah organisme fotosintetik sederhana, yang termasuk kedalam 

kingdom Protista. Berdasarkan terjadinya pigmen dan cadangan makanan, alga 

diklasifikasikan ke dalam jenis yang berbeda, yaitu alga biru-hijau (Blue Green 

Algae), alga hijau (Green Algae), alga merah (Red Algae), dan alga coklat (Brown 

Algae).  

Alga biru-hijau (Blue Green Algae) adalah bentuk paling sederhana dari 

alga. Contoh Alga hijau biru adalah Nostoc dan Calothrix. Seperti namanya, 

mereka berwarna biru-hijau. Alga hijau (Green Algae), contoh dari jenis alga ini 

adalah Ulva, Codium, dan Caulerpa. Kebanyakan dari mereka adalah alga air 

tawar, sementara hanya beberapa spesies yang ditemukan di air laut.  Alga merah 

(Red Algae), contoh alga merah adalah Chondrus dan spesies Gelidiella. Alga 

coklat (Brown Algae) memperlihatkan warna coklat- kehijauan yang khas. Contoh 

dari alga coklat adalah  laminarin, Laminaria dan Macrocystis. Mirip dengan alga 

merah, sebagian besar kelompok-kelompok alga ini hidup di air laut. Alga coklat 

adalah yang paling kompleks, dimana beberapa spesies yang berada pada 

kedalaman tertentu di laut. Gambar 1.2 merupakan gambar dari beberapa jenis 

alga.  

    
Gambar 1. 2 Macam – macam Jenis Alga 

Sumber : GeografiIndonesia.com 

Alga  atau biasa disebut dengan makro alga., merupakan tumbuhan yang 

tumbuh di bawah permukaan air laut. Alga ini merupakan salah satu tempat ikan-

ikan karang bersembunyi sehingga selain terumbu karang, alga merupakan obyek 

yang dapat dinikmati pada ekowisata bahari terutama dalam aktvitas snorkeling. 
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Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga 

(Angiospermae) yang memiliki dan memiliki rhizoma, daun, dan akar sejati yang 

hidup terendam di dalam laut beradaptasi secara penuh di perairan yang 

salinitasnya cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam air. Lamun berada di 

perairan yang dangkal, keberadaan lamun bahkan dapat dilihat langsung dari 

permukaan air laut. Populasi lamun berasosiasi dengan tepi pantai, jika 

diperhatikan setiap adanya tumbuhan lamun maka ekosistem terumbu karang 

disekitarnya tidak begitu banyak, hanya populasi lamun itu sendiri seperti pada 

Gambar 1.3.  

 

Gambar 1. 3 Kenampakan Lamun 

Sumber : GeografiIndonesia.com 

1.5.1.6 Penginderaan Jauh Untuk Habitat Bentik 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau 

gejala yang dikaji (sutanto,1986).  Penginderaan jauh mengkaji fenomena yang 

dilakukan pada hasil rekaman, bukan pada benda aslinya seperti pemotretan suatu 

wilayah menggunakan kamera dari pesawat udara atau satelit sehingga 

menghasilkan sebuah citra. Citra ini yang dapat dilakukan interpretasi, penafsiran 

yang memerlukan unsur-unsur pada obyek atau gejala yang terekam. Unsur – 

unsur tersebut biasa dikatakan sebagai unsur – unsur interpretasi. 

Sebelum mengetahui kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling, 

diperlukan informasi berupa parameter fisik yang digunakan untuk menilai 

kesesuaian tersebut. Salah satu parameter fisik yang digunakan adalah kondisi 

terumbu karang yang mencakup tutupan terumbu karang hidup, jumlah lifeform, 

dan lebar hamparan datar karang. Data tersebut diperoleh dari peta habitat bentik 
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yang diolah berdasarkan data citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh 

yang gunakan yakni Citra Pleiades 1A.  

Pleiades-1A Satellite Sensor Diluncurkan pada 16 Desember 2011. Sensor 

satelit ini mampu mengambil gambar stereo dalam sekali pemotretan dan dapat 

mencakup wilayah yang luas (hingga 1000km x 1000km). Tabel 1.1 menjelaskan 

terkait karakteristik citra Pleiades-1A. 

Tabel 1. 1 Karakteristik Citra Pleiades-1A 

Mode Pencitraan Pankromatik Multispektral 

Resolusi Spasial Pada Nadir 0,5 m GSD pada nadir 2 m GSD pada nadir 

Jangkauan Spketral 480 -830 nm 

Biru (430 – 550nm) 

Hajau (490 – 610nm) 

Merah (600 – 720nm) 

IR dekat (750- 950nm) 

Lebar Sapuan 20 km pada nadir 

Pencitraam Off-Nadir 
Hingga 47 derajat 

Tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian 

Jangkauan Dinamik 12 bit per piksel 

Masa Aktif Satelit Perkiraan hingga lebih dari 5 tahun 

Waktu Pengulangan Setiap 1 hari 

Ketinggalan Orbit 694 km 

Waktu Lintasan equatorial 10:15 A.M 

Orbit Sikron matahari 

Level Proses Primer dan Ortho 

Tingkat Akurasi 
3m tanpa GCP (CE90) 

Hingga kurang dari 1m dengan GCP 
Sumber : LAPAN, 2015 

Kelebihan Citra Pleiades 1A termasuk citra dengan resolusi tinggi dengan 

resolusi spasial 2 meter, artinya dapat merekam objek perpikesel seluas 2 meter, 

sehingga sangat baik untuk digunakan sebagai data pengolahan peta habitat bentik 

karena kenampakan terumbu karang sangat terlihat jelas. Selain itu, jangkauan 

spektral pada 3 saluran visibel (Biru,Hijau, dan Merah) dapat menembus 

kedalaman hingga 20 meter yang berarti kenampakan biota bawah laut masih 

dapat terekam dengan baik. Hal tersebut mempengaruhi kesesuaian ekowisata 

untuk snorkeling. Adapun, kekurangan dari citra ini adalah resolusi  yang tinggi 

membuat citra ini memiliki kapasitas ukuran yang cukup besar sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengolahan. 
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Citra Pleiades 1A tidak dapat langsung digunakan untuk pembuatan peta 

habitat bentik karena citra pleiades 1A maupun citra jenis lain pun membutuhkan 

koreksi citra sebelum menjadikannya peta habitat bentik.  Pada umumnya citra 

yang diperoleh dari suatu sensor tidak terlepas dari sebuah kesalahan sehingga 

perlu dilakukan koreksi citra. Menurut Danoedoro (1996)  Operasi koreksi bisa 

disebut juga operasi pengolahan (preprocessing). Koreksi citra merupakan suatu 

operasi pengkondisian supaya citra yang digunakan memberikan informasi yang 

akurat secara geometrik maupun radiometrik. Koreksi citra yang dilakukan untuk 

membuat peta habitat bentik terdiri dari koreksi geometrik dan koreksi 

radiometrik. 

Koreksi geometrik digunakan bila data citra dikoreksi dengan peta dasar 

sebagai acuannya. Sedangkan untuk data citra yang dikoreksi dengan acuan citra 

lain yang telah terkoreksi digunakan istilah registrasi. Koreksi geometrik atau 

rektifikasi merupakan tahapan agar data citra dapat diproyeksikan sesuai dengan 

sistem koordinat yang digunakan. Acuan dari koreksi geometrik ini dapat berupa 

peta dasar ataupun data citra sebelumnya yang telah terkoreksi. Koreksi 

radiometik terdiri dari 3 tahap yakni koreksi atmosferik, koreksi sunglint, dan 

koreksi kolom air.  

Koreksi radiometrik diperlukan atas dasar dua alasan, yaitu untuk 

memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel 

yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang 

sebenarnya. Koreksi atmosferik ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel supaya 

sesuai dengan yang seharusnya yang biasanya mempertimbangkan faktor 

gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Koreksi sunglint dilakukan 

karena adanya gangguan yang diakibatkan oleh pantulan sinar matahari pada 

gelombang air laut. Gangguan yang tampak pada citra adalah berupa nilai piksel 

tinggi akibat pantulan sinar matahari oleh permukaan air laut yang membentuk 

sudut balik sempurna ke arah sensor. Gangguan tersebut menyebabkan objek yang 

berada di bawah kolom air menjadi kabur atau tidak terlihat. Koreksi kolom air 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan jalan mengurangi gangguan 
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yang berada di kolom air. Teknik yang umum digunakan untuk koreksi kolom air 

adalah berdasarkan pada algoritma yang dikembangkan oleh Lyzenga (1981). 

1.5.1.7 Peran Sistem informasi geografis Pada Pengelolaan Ekowisata 

Bahari Untuk Snorkeling 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah sistem informasi yang berdasar 

pada data keruangan dan merepresentasikan obyek di bumi. Dalam SIG sendiri 

teknologi informasi merupakan perangkat yang membantu dalam menyimpan 

data, memproses data, menganalisis data, mengelola data dan menyajikan 

informasi. Analisis Data dan Pemodelan Spasial merupakan bagian dari SIG yang 

tidak bisa dilepaskan. Beberapa proses analisis data dan pemodelan spasial seperti 

analisis data spasial Berdasarkan pengertian dari SIG, maka peran SIG pada 

pengelolaan ekowisata bahari untuk snorkeling adalah sebagai perangkat yang 

membantu dalam menyimpan, memproses, menganalisis, mengelola dan 

menyajikan data sebagai suatu informasi terkait pengelolaan ekowisata bahari 

untuk snorkeling.  

Peran SIG sendiri dalam pengelolaan ekowisata bahari untuk snorkeling 

adalah dalam pembuatan peta kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling. 

Perlunya bantuan pengolahan dari memasukkan data, mengolah data hingga 

menganalisis data. Teknik overlay yang dimiliki dalam SIG yakni melakukan 

tumpang tindih dari data – data atribut sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Seperti pada kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling, memiliki beberapa 

parameter seperti kondisi terumbu karang (tutupan karang hidup, jumlah lifeform, 

lebar hamparan datar karang), jenis ikan karang, dan kualitas perairan (kecerahan 

perairan, kedalaman terumbu karang, kecepatan arus). Parameter tersebut 

memiliki harkat dan bobotnya masing – masing, untuk menyatukannya menjadi 

satu informasi membutuhkan peran SIG salah satunya adalah feature intersect. 

Software yang digunakan untuk membantu pengolahan adalah ArcGIS 10.2.  

ArcGIS merupakan software yang diciptakan oleh ESRI dan terdiri dari 4 

modul yakni ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe dan ArcToolbox. Pemetaan 

kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling memanfaatkan modul ArcMap pada 
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ArcGIS untuk melakukan input data, processing data, analisis data serta 

menyajikan data berupa peta kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling. 

Analisis dalam SIG memiliki beberapa metode pendekatan. Ada dua 

metode pendekatan yang secara umum digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan 

pendekatan kuantitaf. Pendekatan kuantitatif memiliki tiga macam cara, yaitu 

secara binary, berjenjang, dan berjenjang tertimbang.  Pada penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang ini tetap memberikan nilai pengharkatan tetapi digunakan 

bobot yang berbeda pada setiap variabel yang digunakan dalam analisisnya. Bobot 

variabel tersebut bergantung pada besar kecilnya pengaruh variabel tersebut pada 

tema analisis yang menjadi tujuan akhir. Dengan demikian pada metode ini 

memberikan asumsi bahwa setiap variabel memiliki pengaruh yang berbeda pada 

tujuan objek yang dianalisis. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian  -  penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini baik dari segi tema, tujuan, metode maupun data yang 

digunakan, seperti  penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) yang berjudul 

“Pemanfaatan Citra Pleiades Untuk Pemetaan Habitat Bentik Melalui Analisis 

Citra  Berbasis Objek Di Sebagian Taman Nasional Karimunjawa Jawa Tengah”. 

Tujuan  dari penelitian ini adalah melakukan uji akurasi hasil analisis citra 

berbasis objek  (OBIA)  untuk mengetahui kemampuan Citra Pleiades dalam 

mengidentifikasi habitat bentik dan memetakan sebaran habitat bentik di Sebagian 

Taman Nasional Karimunjawa.   

Pada penelitian tersebut menjelaskan tahapan – tahapan dalam melakukan 

pemetaan habitat bentik  dimulai dari metode koreksi radiometrik, seperti  koreksi 

atmosferik, koreksi sunglint, dan koreksi kolom air hingga klasifikasi dan uji 

akurasi. Hasil dari penelitian ini adalah Citra Pleiades mampu melakukan 

pemetaan habitat bentik menggunakan metode OBIA dengan nilai akurasi sebesar 

76,50% dan memiliki sebaran habitat bentik yang terbagi dalam 4 kelas yakni 
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terumbu karang, makro alga, lamun dan pasir. Adapun didominasi oleh terumbu 

karang dengan luasan 943,59 Ha.  

Metode pengolahan citra hingga menjadi pemetaan habitat bentik sama 

dengan penelitian Lestari (2016), hanya saja pembaharuan dalam penelitian ini 

adalah adanya pemanfaatan dari pemetaan habitat bentik yang dibuat digunakan 

untuk kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling, sehingga membuat adanya 

parameter tambahan seperti kualitas perairan (kecerahan air, kedalaman air, dan 

kecepatan arus), jenis – jenis ikan dan kondisi terumbu karangm serta adanya 

tambahan informasi berupa daya dukung kawaasan den sosial dengan bantuan 

wawancara/kuisioner. Hubungan penelitian ini dengan penelitian  Lestari (2016) 

terletak pada pembuatan peta habitat bentik dengan mengetahui sebaran habitat 

bentik terutama terumbu karangnya yang memiliki lokasi sama yakni di Sebagian 

Taman Nasional Karimunjawa.  

Penelitian lainnya oleh Aswita (2014) yang judul  “Pemetaan dan Evaluasi 

Ekowisata Bahari Di Pantai Teupin Leyeu Iboih Kota Sabang” dengan tujuan 

memetakan ekowisata bahari di kawasan Pantai  Teupin Leyeu Iboih berdasarkan 

keragaman sumber daya alam yang dimiliki dan melihat kesesuaian  Pantai 

Teupin Leyeu Iboih sebagai lokasi ekowisata bahari. Metode yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah metode survei  sama seperti pada penelitian ini.    

Hasil dari penelitian tersebut adalah  nilai Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) 

Pantai Teupin Leyeu Iboih untuk rekreasi pantai 73% dan aktivitas diving dan 

snorkeling adalah 86,7%, sehingga Pantai Teupin Leyeu Iboih sesuai untuk 

rekreasi pantai dan sangat sesuai untuk aktivitas diving dan snorkeling.  

Perbedaan penelitian Aswita (2014) dengan penelitian ini adalah pada 

kesesuian untuk rekreasi pantai yang tidak dilakukan pada penelitian ini, sehingga 

penentuan parameterpun berbeda. Parameter yang digunakan pada penelitian 

tersebut adalah jenis terumbu karang, jenis ikan karang, kedalaman perairan, 

kecerahan perairan tipe pantai, penutupan lahan pantai, material dasar perairan 

dan jarak ketersedian air tawar. Selain itu, pembaharuan dari penelitian ini adanya 
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pengelolaan berkelanjutan bagi ekowisata bahari yang sudah diketahui lokasi 

kesesuaiannya untuk snorkeling.  

Berbeda dengan penelitian Yulius,et.al (2013) yang berjudul “Aplikasi 

Sistem informasi geografiss Dalam Penentuan Wisata Bahari Di Pulau Wangi-

Wangi, Kabupaten Wakatobi”  bertujuan menentukan kesesuaian kawasan untuk 

wisata bahari menggunakan Sistem informasi geografis (SIG).  Metode yang 

digunakan berupa analisis spasial (Keruangan) dan analisis tabular terhadap 

kesesuaian kawasan dalam SIG dengan teknik overlay. Teknik ini  pun sama 

digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan lokasi kesesuaian ekowisata 

bahari untuk snorkeling  dan diving. Hasil dari penelitian Yulius,et.al (2013) 

adalah lokasi yang sesuai dengan kawasan wisata bahari adalah di Utara Pulau 

Wangi – Wangi dan di Utara Pulau Kapota, Kecamatan Wangi – Wangi dengan 

luas sekitae 2.786,9 Ha atau 20,3% dari luas total wilayah kawasan.  

Penelitian Yudasmara (2010) yang berjudul “Model Pengelolaan 

Ekowisata Bahari Di Kawasan Pulau Menjangan Bali Barat” memiliki beberapa 

tujuan yaitu menganalisis kondisi, tingkat kesesuaian dan daya dukung sumber 

daya  dalam menunjang kegiatan ekowisata bahari di kawasan Pulau Menjangan, 

menganalisis kondisi ekonomi aktivitas wisata, preferensi wisatawan serta 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata bahari di kawasan Pulau 

Menjangan,  menganalisis tingkat optimal pengelolaan ekowisata bahari, dan 

merencanakan model pengelolaan ekowisata bahari di kawasan Pulau Menjangan 

yang berkelanjutan dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Metode yang 

digunakan adalah LIT (Line Intercept Transec), analisis ekologi, ekonomi, sosial, 

serta analisis dinamik model pengelolaan yang menerapkan sistem skenario dalam 

pembuatan model. Adapun parameter yang digunakan dalam penelitian 

Yudasmara (2010) sama seperti penelitian ini yakni tutupan karang hidup, 

kecerahan perairan, jumlah jenis limeform, jumlah jenis ikan karang, kedalaman 

terumbu karang, lebar hamparan datar karang dan kecepatan arus. Hal tersebut 

karena pada penelitian tersebut melakukan kesesuaian wisata pada snorkeling.  
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Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui presentasi  tutupan karang 

hidup di Pulau Menjangan sebesar 46,42% atau dalam katagori sedang dengan 50 

jenis ikan karang didalamnya, serta memiliki kerapatan vegetasi mangrove yang 

diperoleh rata-rata sebesar 11,11 individu/100 m2. IKW diperoleh dalam kategori 

sangat sesuai.  Daya dukung pemanfaatan sebanyak 30.240 orang pertahun. 

Model pengelolaan yang optimal bagi kawasan Pulau Menjangan adalah model 

yang memasukkan unsur kegiatan rehabilitasi didalam skenario pengelolaannya.  

Penelitian oleh Hikmah (2009) yang berjudul “Kerusakan Terumbu 

Karang di Kepulauan Karimunjawa” dengan tujuan mengungkapkan pola 

persebaran dan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa.  Metode 

yang digunakan  adalah analisa spasial dengan variabel geofisik dan kimia, 

sehingga menggunakan parameter seperti  kecepatan arus, gelombang, pasang 

surut,  suhu air, dan salinitas air. Hasil penelitian ini adalah sejak tahun 1997 

hingga 2009 kerusakan terumbu karang di  Kepulauan Karimunjawa bertambah 

sebanyakk 9.78%, pola kerusakan terumbu karang sebagian besar mengikuti 

aliran arus permukaan laut. Kerusakan terumbu karang lebih tinggi terjadi di 

bagian barat Kepulauan Karimunjawa.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

memanfaatkan data penginderaan jauh yang terbaru yakni Citra Pleiades yang 

memiliki resolusi spasial tinggi yang masih jarang digunakan terutama dalam 

pengolahan untuk wilayah pesisir dan didukung oleh beberapa data sekunder 

untuk menguatkan hasil pengolahan, serta memanfaatkan aplikasi sistem 

informasi geografis dalam pengolahan kesesuaian ekowisata bahari untuk 

snorkeling. Metode yang digunakan yang digunakan sama yakni survei. Penelitian 

ini fokus terhadap pengelolaan ekowisata bahari untuk snorkeling di Pulau 

Karimunjawa yang didapatkan dari hasil zonasi kesesuaian  dan daya dukung 

kawasan ekowisata bahari untuk snorkeling. Perbedaan terhadap penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel  2.2 
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Tabel 1. 2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
Pebedaan / pembaharuan  antar 

penelitian  

Rini Fathoni 

Lestari (2016) 

Pemanfaatan Citra 

Pleiades Untuk Pemetaan 

Habitat Bentik Melalui 

Analisis Citra Berbasis 

Objek Di Sebagian  

Taman Nasional 

Karimunjawa Provinsi 

Jawa Tengah 

 

1. Melakukan uji akurasi 

hasil analisis citra 

berbasis objek untuk 

mengetahui kemampuan 

citra Pleiades dalam 

mengidentifikasi habitat 

bentik di sebagian 

Taman Nasional  

Karimunjawa. 

2. Memetakan sebaran 

habitat bentik di 

sebagian Taman 

Nasional Karimunjawa 

dengan metode analisis 

OBIA. 

 

1. Koreksi atmosferik metode 

FLAASH 

2. Koreksi Sunglint 

3. Koreksi kolom air 

4. Klasifikasi habitat bentik 

dengan analisi OBIA 

menggunakan software 

Ecognition Developer 9.0  

5. Algoritma segmentasi yang 

digunakan adalah 

multiresolution dengan 

scale parameter 20, shape 

0,1 dan compactness 0,5. 

6. Klasifikasi yang digunakan 

adalah algoritma assign 

class, yakni dengan 

memasukkan kondisi 

berdasarkan nilai brightness 

7. Kelas pasir >=185, kelas 

terumbu karang <185. 

1. Citra Pleiades-1A mampu 

melakukan pemetaan habitat 

bentik menggunakan metode 

OBIA dengan nilai  overall 

accuracy sebesar 76,50% 

2. Dengan menghasilkan 4 kelas 

yakni terumbu karang, makro 

alga, lamun dan pasir. 

3. Sebaran habitat bentik 

disebagian perairan kepulauan 

Taman Nasional Karimunjawa 

didominasi oleh terumbu 

karang dengan luasan 943,59 

Ha 

1. Pembuatan kesesuian 

snorkeling diperlukan tambahan 

parameter fisik yang digunakan 

yakni kecerahan, kedalaman, 

dan kecepatan arus perairan, 

serta tambahan jenis lifeform, 

jenis ikan dan lebar hamparan 

datar karang.  

2. Melakukan daya dukung 

kawasan dan daya dukung 

sosial sehingga membutuhkan 

data wisatawan serta 

menambahlan informasi 

berdasarkan wawancara/ 

kusioner. 
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Klasifikasi manual 

digunakan untuk 

memetakan kelas makro 

alga dan kelas lamun 

Dian Aswita 

(2014) 

Pemetaan Dan Evaluasi 

Ekowisata Bahari Di 

Pantai Teupin Layeu 

Iboih Kota Sabang 

 

1. Memetakan ekowisata 

bahari di Kawasan 

Wisata Pantai Teupin 

Layeu Iboih 

berdasarkan 

keragaman sumber 

daya alam yang 

dimiliki  

2. Melihat kesesuaian 

Pantai Teupin Layeu 

Iboih sebagai lokasi 

ekowisata bahari. 

1. Pendekatan dan jenis 

penelitian bersifat deskriptif 

dengan menggunakan 

metode survai dan observasi 

lapangan. 

2. Parameter dalam penelitian 

ini adalah jenis terumbu 

karang, jenis ikan karang, 

kedalaman perairan, 

kecerahan perairan, tipe 

pantai, penutupan lahan 

pantai, material dasar 

perairan, dan jarak 

ketersediaan air tawar. 

1. Indeks Kesesuaian Ekowisata 

Pantai Teupin Layeu Iboih 

untuk rekreasi pantai adalah 

73% dan untuk aktivitas 

diving dan snorkeling adalah 

86,7%.  

2. Kawasan Wisata Pantai 

Teupin Layeu Iboih dapat 

dipetakan menjadi dua peta 

kesesuaian kawasan, yaitu 

peta kesesuaian kawasan 

ekowisata bahari untuk 

rekreasi pantai dengan luas 

wilayah yang sesuai adalah 

0,51 ha dan peta kesesuaian 

kawasan ekowisata bahari 

untuk diving dan snorkeling 

dengan luas wilayah yang 

sesuai adalah 3,02 ha; 

1. Tidak melakukan penelitian 

kesesuaian rekreasai pantai, 

hanya melakukan kesesuaian 

untuk snorkeling. 

2. Memiliki lokasi penelitian yang 

berbeda 

3. Melakukan daya dukung 

kawasan dan daya dukung 

sosial sehingga membutuhkan 

data wisatawan serta 

menambahlan informasi 

berdasarkan wawancara/ 

kusioner. 

Lanjutan Tabel 1. 2  
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Lanjutan Tabel 1. 2 

3. Pantai Teupin Layeu Iboih 

sesuai untuk rekreasi pantai 

dan sangat sesuai untuk      

aktivitas diving dan aktivitas 

snorkeling. 

Yulius, 

Adiwijaya L. 

Salim, M. 

Ramdhani, T. 

Arifin dan D. 

Purbani (2013) 

Aplikasi Sistem 

informasi  geografiss 

Dalam Penentuan 

Kawasan Wisata Bahari 

Di Pulau Wangiwangi, 

Kabupaten Wakatobi 

Menentukan kesesuaian 

kawasan untuk wisata 

bahari menggunakan SIG. 

Analisis spasial (keruangan) dan 

analisis tabular terhadap 

kesesuaian kawasan dalam SIG 

Lokasi yang sesuai adalah di utara 

Pulau Wangiwangi, Kecamatan 

Wangiwangi dan di utara Pulau 

Kapota, Kecamatan Wangiwangi 

Selatan dengan luas sekitar 

2.786,9 ha atau 20,3% dari luas 

total wilayah kawasan. 

1. Melakukan daya dukung 

kawasan dan daya dukung 

sosial sehingga membutuhkan 

data wisatawan serta 

menambahlan informasi 

berdasarkan wawancara/ 

kusioner. 

2. Memiliki lokasi penelitian yang 

berbeda 

Gede Ari 

Yudasmara 

(2010) 

Model Pengelolaan 

Ekowisata Bahari  Di 

Kawasan Pulau 

Menjangan Bali Barat 

1. Menganalisis kondisi, 

tingkat kesesuaian dan 

daya dukung sumber 

daya dalam menunjang 

kegiatan ekowisata 

bahari di kawasan Pulau 

Menjangan, 

2. Menganalisis kondisi 

1. Metode LIT (line intercept 

transec) 

2. Analisis ekologi. Melalui 

analisis ini diperoleh 

gambaran kondisi dan potensi 

ekosistem yang ada serta 

tingkat kesesuaian dan daya 

dukung kawasan untuk 

1. Persentase tutupan karang 

hidup di Pulau Menjangan 

adalah sebesar 46.42% atau 

dalam kategori sedang dengan 

50 jenis ikan karang 

didalamnya.  

2. Kerapatan vegetasi mangrove 

yang diperoleh rata-rata 

1. Memiliki lokasi penelitian yang 

berbeda. 

2. Tidak menggunakan metode 

LIT dan tidak melakukan 

analisis dinamik model 

3. Tidak melakukan analisis 

ekonomi  
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Lanjutan Tabel 1. 2 

ekonomi aktivitas 

wisata, preferensi 

wisatawan serta 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan 

ekowisata bahari saat ini 

di kawasan Pulau 

Menjangan, 

3. Menganalisis tingkat 

optimal pengelolaan 

ekowisata bahari di 

kawasan Pulau 

Menjangan, dan 

4. Merencanakan model 

pengelolaan ekowisata 

bahari di kawasan Pulau 

Menjangan yang 

berkelanjutan dari aspek 

ekologi, ekonomi dan 

sosial. 

ekowisata; 

3. Analisis ekonomi. Melalui 

analisis ini diperoleh 

gambaran kondisi ekonomi 

aktivitas wisata dalam 

pengelolaan; 

4. Analisis sosial. Hasil analisis 

diperoleh gambaran tingkat 

partisipasi masyarakat 

terhadap kegiatan wisata;  

5. Analisis dinamik model 

pengelolaan. Hasil analisis ini 

diperoleh gambaran model 

yang sesuai dan optimal 

dalam pengelolaan ekowisata 

bahari di kawasan Pulau 

Menjangan. 

sebesar 11,11 individu/100 m
2

, 

3. IKW diperoleh dalam kategori 

sangat sesuai  

4. Daya dukung pemanfaatan 

sebanyak 30 240 orang per 

tahun.  

5. Analisa penawaran dan 

permintaan memperoleh nilai 

surplus konsumen sebesar US$ 

3195 per individu per tahun 

serta nilai ekonomi kawasan 

sebesar US$ 1 746 572.  

6. Nilai WTP wisatawan rata-rata 

sebesar US$ 11.37 dengan 

total nilai WTP dalam setahun 

sebesar Rp. 1 206 033 757.  

7. Model pengelolaan yang 

optimal bagi kawasan Pulau 

Menjangan adalah model yang 

memasukkan unsur kegiatan 

rehabilitasi didalam skenario 

pengelolaannya 
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Lanjutan Tabel 1. 2 

Lanjutan Tabel 1. 2 

 

 

 

 

 

Riveral Hikmah 

(2009) 

Kerusakan Terumbu 

Karang di Kepulauan 

Karimunjawa 

Mengungkapkan pola 

persebaran dan kerusakan 

terumbu karang di 

Kepulauan Karimunjawa 

Analisa yang digunakan adalah 

analisa spasial dengan variabel 

geofisik-kimia. 

1. Sejak tahun 1997 sampai 

2009 kerusakan terumbu 

karang di Kepulauan 

Karimunjawa bertambah 

sebanyak 9.78 %.  

2. Pola kerusakan terumbu 

karang sebagian besar 

mengikuti aliran arus 

permukaan laut.  

3. Kerusakan terumbu karang 

lebih tinggi terjadi di bagian 

barat Kepulauan 

Karimunjawa 

1. Melakukan pemataan untuk 

kesesuaian snorkeling 

2. Menggunakan pemetaan 

terumbu karang yang baik 

sebagai dasar pengolah. 
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1.6  Kerangka Penelitian 

Pulau Karimunjawa merupakan salah satu pulau yang berada di Taman 

Nasional Karimunjawa dengan potensi sumberdaya alam yang tinggi terutama 

pada sumber daya lautnya. Beraneka ragam jenis ikan dan sebaran terumbu 

karang yang luas pada Pulau Karimunjawa, menjadikannya daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat untuk melakukan banyak aktivitas terutama dalam 

pemanfaatannya sebagai ekowisata bahari.  Maka dari itu, banyak aktivitas yang 

dapat terjadi diantaranya adalah aktivitas snorkeling. Ekowisata bahari adalah 

wisata yang berbasis pada wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan 

kelestarian wilayah dan aspek lingkungan.  Meningkatnya wisatawan yang tertarik 

melakukan aktivitas snorkeing di Pulau karimunjawa dapat berdampak pada 

kerusakan ekosistem laut yang ada di Pulau Karimunjawa. 

Guna mencegah terjadinya kerusakan ekosistem yang semakin parah, 

maka dilakukan pengelolaan ekowisata bahari dengan membuat zonasi kesesuaian 

untuk snorkeling. Pembuatan zonasi kesesuaian tersebut berdasarkan aplikasi 

sistem informasi geografis (SIG). Metode SIG menggunakan teknik overlay 

dengan pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang yang memberikan harkat 

pada tiap parameter dan setiap parameter memiliki bobot atau faktor berpengaruh 

untuk kesesuaian ekowisata bahari untuk snorkeling.  

Faktor yang berpengaruh pada aktivitas snorkeling  dapat dikatakan 

sebagai parameter fisik berupa kondisi terumbu karang dinilai berdasarkan 

tutupan karang hidup lebih dari 50% didukung dengan jumlah lifeform yang lebih 

dari 7 serta lebar hamparan karang datar sepanjang lebih dari 100 meter. 

Beragamnya jenis ikan pada aktivitas snorkeling berbeda, untuk aktivitas 

snorkeling jenis ikan harus ada pada lebih dari 30 jenis, sedangkan untuk diving 

memiliki jumlah jenis ikan berada lebih dari 50 jenis. Hal tersebut juga berkaitan 

dengan kualitas perairan yang terdiri dari kecepatan arus, kedalaman terumbu 

karang, dan kecerahan air. Pada aktivitas snorkeling, kedalaman terumbu karang 

dikatakan baik jika kurang dari 3 meter, sedangkan aktivitas diving dikatakan baik 

jika kedalamannya antara 6 hingga 15 meter. Kecerahan perairan yang baik 
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berada pada nilai 80 – 100%, akan berpengaruh pertumbuhan terumbu karang 

karena mempengaruhi cahaya yang masuk ke dalam air, sehingga dapat diserap 

oleh jaringan karang guna berlangsungnya fotosintesis. Selain itu, membuat 

aktivitas snorkeling mudah dilakukan dalam kondisi air yang cerah. Kecepatan 

arus yang baik berada pada kurang dari 30cm/det, berpengaruh pada keselamatan 

wisatawan snorkeling. 

Pengelolaan ekowisata bahari untuk snorkeling dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan daya dukung kawasan, dengan mempertimbangkan 

jumlah maksimum pengunjung secara fisik yang mampu ditampung dikawasan 

ekowisata bahari pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam 

maupun manusia. Selain itu, pengelolaan ekowisata bahari didukung dari data 

kuisioner yang didapatkan dari  responden atau wisatawan guna mengetahui 

secara langusung dari wisatawan yang melakukan aktivitas wisata snorkeling. 

Persepsi wisatawan terhadap kondisi wisata dapat membantu pengelolaan agar 

berjalan lebih baik lagi, dengan melihat variabel seperti kondisi fisik dan sosial, 

infrastruktur pendukung pariwisata, dan kepuasan terhadap pengelola ekowisata. 

 

Gambar 1. 4 Kerangka Penelitian 
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1.7  Batasan Operasional 

Ekowisata bahari adalah kegiatan wisata yang bertanggungjawab di daerah 

lingkungan laut yang masih alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat 

berdasarkan kaidah alam, yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan 

(alam dan kebudayaan) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Habitat bentik adalah lingkungan dimana organisme perairan hidup pada substrat 

dasar suatu perairan. 

Terumbu karang adalah jenis biota laut berukuran kecil (polip) yang hidupnya 

menempel pada substrat dan berkelompok membentuk koloni yang 

menyekresikan kalsium karbonat (CaCO
3
) menjadi terumbu. 

IKW adalah indeks kesesuaian wisata, merupakan suatu indeks kesesuaian dari 

potensi sumber daya dan lingkungannya untuk dikembangkan sebagai obyek 

ekowisata bahari. 

DDK adalah daya dukung kawasan, merupakan jumlah maksimum pengunjung 

secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu 

tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia.  

Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya pesisir yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini tanpa mengorbankan potensi 

pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa datang. 

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya 

tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu 

tinggal di tempat yang didatanginya. 
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