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ABSTRACT 

This study aims to determine the level of feasibility of Nature Tourism Objects and Coastal 
Tanjung Pasir, as well as to know the perception of visitors to Object and Nature Tourism 
Tanjung Pasir Beach. The method used in this research is observation and interview. The 
research variables are identification of area potential and the feasibility of ecotourism 
development. The number of respondents used as many as 44 people determined using 
slovin formula. Data analysis used is data analysis of feasibility of object and natural tourist 
attraction and visitor perception analysis by using likert scale approach. Research results 
On the criteria of coastal attractiveness is said to be feasible with a value of 85.71%. The 
attractiveness of the sea is said to be worth the value of 100%. Accessibility is said to be 
worth 65.38%. The accommodation is said to be worth 66.66%. Facilities and 
infrastructure have not been feasible to be developed with the value of 58.33%, and the 
condition around the area is said to be feasible with a value of 76.66%. From the 
assessment obtained 75.45% of the area of Tanjung Pasir Beach tourism object is said to 
be eligible to be developed as one of the tourist destination area. The perception of visitors 
to Tanjung Pasir Beach attractions for the aspect of natural beauty is included in the very 
beautiful category (198), for the cleanliness aspect included in the clean category (164). 
For the security aspect of entry in the category of very safe (200), for aspects of tourism 
activities entered in the category of knowing (174). For the aspects of facilities and 
infrastructure included in the good category (178), for the access aspect of the entrance in 
the good category (178), for comfort aspect in the category is very convenient (202), and 
for the satisfaction aspect included in the satisfied category (181). 

Keywords: eligibility; attractiveness; perception 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan Obyek dan Daya Tarik Wisata 
Alam Pantai Tanjung Pasir, serta mengetahui persepsi pengunjung terhadap Obyek dan 
Daya Tarik Wisata Alam Pantai Tanjung Pasir. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi dan wawancara. Variabel penelitian yang diambil yaitu identifikasi 
potensi kawasan dan kelayakan pengembangan ekowisata. Jumlah responden yang 
digunakan sebanyak 44 orang yang ditentukan menggunakan rumus slovin. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data kelayakan obyek dan daya tarik wisata alam serta 
analisis persepsi pengunjung dengan menggunakan pendekatan skala likert. Hasil 
penelitian Pada kriteria daya tarik pantai sudah dikatakan layak dengan nilai 85,71%. 
Daya tarik laut dikatakan layak dengan nilai sebesar 100%. Aksesibilitas dikatakan layak 
dengan nilai 65,38%. Akomodasi dikatakan layak dengan nilai 66,66%. Sarana dan 
prasarana belum layak dikembangkan dengan nilai sebesar 58,33%, dan kondisi sekitar 
kawasan sudah dikatakan layak dengan nilai 76,66%. Dari penilaian tersebut diperoleh 
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hasil 75,45% bahwa kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Pasir dikatakan layak untuk 
dikembangkan sebagi salah satu destinasi kawasan obyek wisata. Persepsi pengunjung 
terhadap obyek wisata Pantai Tanjung Pasir  untuk aspek keindahan alam masuk dalam 
katagori sangat indah (198), untuk aspek kebersihan masuk dalam katagori bersih (164). 
Untuk aspek keamanan masuk dalam katagori sangat aman (200), untuk aspek kegiatan 
wisata masuk dalam katagori mengetahui (174). Untuk aspek sarana dan prasarana 
masuk dalam katagori baik (178), untuk aspek akses jalan masuk dalam katagori baik 
(178), untuk aspek kenyamanan masuk dalam katagori sangat nyaman (202), dan untuk 
aspek kepuasan  masuk dalam katagori puas (181).  
Kata kunci : kelayakan; daya tarik; persepsi 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu contoh wisata yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kawasan 
Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo dan Taman Buru Pulau Moyo. Taman Pulau Moyo 
mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik dari segi flora maupun 
faunanya. Tipe vegetasi yang berada di Pulau Moyo yaitu vegetasi hutan pantai dataran 
rendah yang terdiri dari vegetasi pepohonan, padang rumput, perdu atau semak belukar 
dan padang savana. Terdapat pula satwa buru seperti rusa timor, sapi liar, babi hutan, dan 
berbagai jenis burung. Disamping keanekaragaman hayati tersebut terdapat juga daya 
tarik wisata, seperti air terjun Berundak Mata Jitu, Goa dan Pantai Tanjung Pasir. (BKSDA, 
2010). 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai pengelola Kawasan Taman Buru 
dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, termasuk Pantai Tanjung Pasir melakukan 
kegiatan perencanaan berupa rekonstruksi batas kawasan, penegakan hukum di sektor 
kehutanan, peningkatan sarana dan prasarana wisata, peningkatan investasi, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, pengembangan paket  wisata, dan menciptakan peluang 
pendapatan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan pengelola dalam menunjang 
pemanfaatan jasa lingkungan yaitu berupa peluang usaha jasa lingkungan dan pariwisata 
alam secara ekonomi terhadap potensi jasa lingkungaan untuk meningkatkan pendapatan 
daerah dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan Pulau Moyo. 
Untuk mendukung perencanaan BKSDA dalam pengembangan wisata di Pulau Moyo 
khususnya di Pantai Tanjung Pasir perlu dilakukan penelitian tentang analisis kelayakan 
Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam, sebagai sumbangsih data dan sebagai bahan 
pertimbangan dalam merencanakan dan memutuskan kebijakan terkait pengelolaan 
kawasan tersebut. Potensi Pantai Tanjung Pasir saat ini sudah baik dan berkembang 
dilihat dari daya tarik wisata, seperti keindahan bawah laut, hamparan pasir putih, dan 
ekosistem yang ada. Akan tetapi perlu dilakukannya penelitian terkait kelayakan Obyek 
dan Daya Tarik Wisata Alam untuk menentukan tingkat kelayakan dan memberikan 
rekomendasi guna membantu proses pengelolaan dalam pengembangan ekowisata di 
Pantai Tanjung Pasir.  
 
Tujuan  
Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui tingkat kelayakan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Tanjung 
Pasir   

2. Untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap Obyek  dan Daya Tarik Wisata 
Alam Tanjung Pasir. 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018, yang terletak di Pantai Tanjung Pasir 
Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
Alat dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat tulis, kuisioner tally sheet, 
dan kamera. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. 
Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
data sekunder.     
 
Variabel Penelitian 
Variabel penelitian untuk identifikasi potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 
(ODTWA) serta kelayakan pengembangan ekowisata dianalisis menggunakan metode 
skoring, baik itu potensi darat maupun potensi lautnya berdasarkan pada pedoman 
identifikasi ADO-ODTWA Dirjen PHKA (2003). 
a. Daya Tarik (Bobot 6) meliputi keindahan alam, keunikan, variasi kegiatan, sumberdaya 

alam yang menonjol, kejernihan air, kebersihan lokasi, keamanan dan kenyamanan. 
b. Aksesibilitas (Bobot 5) meliputi kondisi jalan, jarak, tipe jalan dan waktu tempuh dari 

kota. 
c. Akomodasi (Bobot 3) meliputi penginapan/jumlah kamar dalam radius 15 km dari 

obyek. 
d. Sarana dan prasarana penunjang (Bobot 3) meliputi fasilitas khusus, fasilitas kegiatan 

wisata dan fasilitas penunjang yang ada di luar kawasan. 
e. Kondisi sekitar kawasan (Bobot 5) meliputi mata pencaharian penduduk, ruang gerak 

pengunjung, sumber daya alam. 
 

Analisis Data 
Analisis data kelayakan obyek dan daya tarik wisata alam dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 

S = N x B 
Keterangan: 
S = skor/nilai suatu kriteria 
N = jumlah nilai unsur-unsur dalam kriteria 
B = bobot nilai 
 
Hasil perhitungan dari rumus diatas diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut: 
Layak dikembangkan : (tingkat kelayakan > 66,6%). 
Belum layak dikembangkan : (tingkat kelayakan 33,3 –  66,6 %).  
Tidak layak dikembangkan : (tingkat kelayakan < 33,3%). 
 
Analisis Persepsi Pengunjung  
Dalam penelitian ini kuisioner yang digunakan dalam menganalisis persepsi pengunjung 
yaitu menggunakan skala Likert. Menurut Atmojo (2012) Skala Likert merupakan suatu 
skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei yang digunakan untuk 
pengukuran sikap, perilaku, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. 
 
Analisis data persepsi pengunjung memiliki beberapa kriteria nilai atau skor untuk setiap 
jawaban ditetapkan sebagai berikut :  
Sangat mengetahui    = 220 (nilai ideal) 
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Mengetahui     = 176 
Kurang mengetahui   = 132 
Tidak mengetahui   = 88 
Sangat tidak mengetahui  = 44 
 
Menurut Keliwar dan Nurcahyo (2015), untuk menentukan jarak interval antara jenjang 
sikap mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif digunakan rumus sebagai 
berikut :  

               
                            

                     
 

 
Agar lebih memperjelas perhitungan diatas dilihat dalam garis atau diagram kontinum 
seperti gambar dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. Garis kontinum sebagai alat bantu analisis skala likert 
Setiap jawaban responden akan dihitung skor dan presentasenya. Untuk mengetahui 
presentase ini, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  

   

   
        

Keterangan : 
Hp = hasil penelitian 
Ni  = nilai idea 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penilaian ADO-ODTW 
Hasil penilaian yang diperoleh dari komponen daya tarik pantai, daya tarik laut, 
aksesibilitas, akomodasi, sarana dan prasarana, serta kondisi sekitar kawasan kemudian 
di analisis untuk mengetahui apakah kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Pasir 
dikatakan layak, belum layak, atau tidak layak untuk dikembangkan. Hasil penilaian 
terhadap komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada tabel di berikut ini. 
 
Tabel 4.12 Hasil Uji Kelayakan Penilaian ADO-ODTWA Di Kawasan Obyek Wisata Pantai 

Tanjung Pasir 

No Kriteria Bobot Nilai* Skor** Skor Max*** 
Indeks 
(%)**** 

Keterangan 

1 Daya tarik pantai  6 180 1.080 1.260 85,71% Layak 
2 Daya tarik laut 6 180 1.080 1.080 100% Layak 
3 Aksesibilitas 5   85    425 600 65,38% Layak 
4 Akomodasi 3   20      60 90 66,66% Layak 
5 Sarana dan 

Prasarana 
3   35    105 180 58,33% Belum layak 

6 Kondisi sekitar 
kawasan 

5 115    575 750 76,66% Layak 

Tingkat kelayakan 75,45%  

 STM KM M SM 

44 88 132 176 220 

TM 
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Keterangan:  
*Hasil penilaian terhadap obyek dan daya tarik wisata 
**Perkalian antara bobot dengan nilai 
***Skor tertinggi untuk setiap kriteria 
****Indeks kelayakan: perbandingan skor dengan skor tertinggi dalam % 
 
Dari tabel diatas dapat diperoleh hasil nilai indeks kelayakan, setelah melakukan 
perhitungan uji kelayakan yaitu membandingkan skor dengan skor max sehingga 
menghasilkan nilai kelayakan. Untuk kriteria daya tarik pantai memiliki nilai yaitu 85,71% 
yang berarti layak untuk dikembangkan. Daya tarik laut yang memiliki keindahan biota 
yang sangat utuh memiliki penilaian tinggi yaitu sebesar 100% sehingga sangat layak 
untuk dikembangkan sebagai obyek wisata laut. 
 
Aksesibilitas menuju Pantai Tanjung Pasir mendapatkan nilai 65,38%  yang memudahkan 
pengunjung untuk mengakses obyek wisata Pantai Tanjung pasir sehingga layak untuk 
dikembangkan. Akomodasi memiliki nilai 66,66%  yang berarti sudah layak untuk 
dikembangkan dengan tersedianya penginapan yang ada di radius 15 km dari luar 
kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Pasir. 
 
Sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 58,33% sehingga belum layak 
untuk dikembangkan. Hal ini karena kondisi sarana dan prasarana di sekitar kawasan 
obyek wisata Pantai Tanjung Pasir masih sangat kurang dan membutuhkan 
pengembangan dari pihak pengelola, serta perlu adanya kerjasama dengan masyarakat 
setempat. Sedangkan penilaian terhadap kondisi sekitar kawasan mendapatkan nilai 
sebesar 76,66% sehingga layak untuk dikembangkan. 
 
Penilaian keseluruhan dari 6 aspek diperoleh nilai rata-rata 75,45% yang brarti kawasan 
obyek wisata Pantai Tanjung Pasir layak untuk dikembangkan sebagi salah satu destinasi 
kawasan obyek wisata. 
 
Persepsi Pengunjung 
1. Persepsi Pengunjung terhadap keindahan alam di kawasan obyek wisata Pantai 

Tanjung Pasir 
Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 198 atau dengan kata lain 90% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 198 : 220 x 100% = 90%. Untuk 
menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Keindahan Alam Di 
Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 

 

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap keindahan alam Pantai Tanjung Pasir berada pada nilai antara 176 
– 220 yaitu skor 198. Hal tersebut terletak diantara kategori indah dan sangat indah, 
namun lebih mendekati kategori sangat baik, dapat disimpulkan bahwa obyek wisata 

    S                                            22 
 
 

STI                    TI                    KI                     I                   SI 

44                    88                  132                176        198    220 



6 
 

Pantai Tanjung Pasir memiliki daya tarik yang sangat indah, sehingga pengunjung sangat 
menikmati keindahan alam Pantai Tanjung Pasir. 
 
2. Persepsi Pengunjung terhadap kebersihan di kawasan obyek wisata Pantai Tanjung 

Pasir 
Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 164 atau dengan kata lain 74,54% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 164 : 220 x 100% = 74,54%. Untuk 
menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut : 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 4.2 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Kebersihan Di 
Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 
 

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap kebersihan Pantai Tanjung Pasir berada pada nilai antara 132 – 176 
yaitu skor 164. Hal tersebut terletak diantara kategori kurang bersih dan bersih, namun 
lebih mendekati kategori bersih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih tingginya 
kesadaran pengunjung maupun petugas terhadap kebrsihan obyek wisata Pantai Tanjung 
Pasir tersebut. 
 
3. Persepsi Pengunjung terhadap keamanan di kawasan obyek wisata Pantai Tanjung 

Pasir 
Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 200 atau dengan kata lain 90,9% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 200 : 220 x 100% = 90,9%.Untuk 
menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut : 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.3 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Keamanan Di Kawasan 
Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 

 
Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap keamanan Pantai Tanjung Pasir berada pada nilai antara 176 – 220 
yaitu skor 200. Hal tersebut terletak diantara kategori aman dan sangat aman, namun 
lebih mendekati katagori sangat aman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa obyek wisata 
Pantai Tanjung Pasir sangat aman dari gangguan satwa liar maupun ganguan manusia. 
 
 
 

STA                  TA                  KA                    A                   SA 

44                    88                  132                176          200 220 

STB                   TB                  KB                   B                    SB 

44                    88                  132          164   176              220 
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4. Persepsi Pengunjung terhadap jenis dan kegiatan di kawasan obyek wisata Pantai 
Tanjung Pasir 

Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 174 atau dengan kata lain 79,09% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 174 : 220 x 100% = 79,09%. Untuk 
menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Kegiatan Wisata Di 
Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 

 

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap kegiatan wisata yang ada di Pantai Tanjung Pasir berada pada nilai 
antara 132 – 176 yaitu skor 174. Hal tersebut terletak diantara kategori kurang mengetahui 
dan mengetahui, namun lebih mendekati katagori mengetahui. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tanjung Pasir mengetahui 
adanya kegiatan wisata. 
 
5. Persepsi Pengunjung terhadap sarana dan prasarana di kawasan obyek wisata Pantai 

Tanjung Pasir 
Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 178 atau dengan kata lain 80,90% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 178 : 220 x 100% = 80,90%. Untuk 
menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Sarana dan Prasarana 
Di Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap sarana dan prasarana yang ada di Pantai Tanjung Pasir berada 
pada nilai antara 176 – 220 yaitu skor 178. Hal tersebut terletak diantara kategori baik dan 
sangat baik, namun lebih mendekati katagori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tingkat persepsi pengunjung terhadap sarana dan prasarana yang ada di kawasan obyek 
wisata Pantai Tanjung Pasir termasuk dalam kategori baik. 
 
6. Persepsi Pengunjung terhadap akses jalan di kawasan obyek wisata Pantai Tanjung 

Pasir 
Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 178 atau dengan kata lain 80,90% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 178 : 220 x 100% = 80,90%. Untuk 

STM                 TM                  KM                  M                 SM 

44                      88                     132             174  176                 220 

STB                  TB                   KB                   B                    SB 

44                    88                  132               176 178           220 
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menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Akses Jalan Di 
Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 

 
Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap akses jalan menuju kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Pasir 
Pulau Moyo berada pada nilai antara 176 – 220 yaitu skor 178. Hal tersebut terletak 
antara kategori baik dan sangat baik, namun lebih mendekati kategori baik, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tingkat persepsi pengunjung terhadap akses jalan yang ada di 
kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Pasir termasuk dalam kategori baik. 
 
7. Persepsi Pengunjung terhadap kenyamanan di kawasan obyek wisata Pantai Tanjung 

Pasir 
Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 202 atau dengan kata lain 91,81% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 202 : 220 x 100% = 91,81%. Untuk 
menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

 
Gambar 4.7 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Kenyamanan Alam 

Di Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 
 

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap kenyamanan berwisata di obyek wisata Pantai Tanjung Pasir berada 
pada nilai antara 176 – 220 yaitu skor 202. Hal tersebut terletak antara kategori nyaman 
dan sangat nyaman, namun lebih mendekati kategori sangat nyaman, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tingkat persepsi pengunjung terhadap akses jalan yang ada di 
kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Pasir termasuk dalam kategori sangat nyaman. 
 
8. Persepsi Pengunjung terhadap kepuasan di kawasan obyek wisata Pantai Tanjung 

Pasir 
Apabila data yang diperoleh dianalisis menggunakan skala likert maka hasilnya 
menunjukan skor sebesar 181 atau dengan kata lain 82,27% dari skor kriterium yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 220, dengan perhitungan 181 : 220 x 100% = 82,27%. Untuk 
menentukan letak kriterium dari tingkat persepsi pengunjung dapat digambarkan dengan 
menggunakan garis kontinum skala likert sebagai berikut : 
 
 
 
 
 

STB                TB                  KB                  B                   SB 

44                  88                  132             176 178          220 

STN               TN                KN                   N                  SN 

44                  88                132                176        202 220 
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Gambar 4.8 Garis Kontinum Persepsi Pengunjung Terhadap Kepuasan Di Kawasan 
Obyek Wisata Pantai Tanjung Pasir 

 
Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa nilai kriterium pada tingkat persepsi 
pengunjung terhadap kepuasan berwisata di obyek wisata Pantai Tanjung Pasir berada 
pada nilai antara 176 – 220 yaitu skor 181. Hal tersebut terletak antara kategori puas dan 
sangat puas, namun lebih mendekati kategori puas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tingkat persepsi pengunjung terhadap kepuasan yang dirasakan selama berwisata di 
Pantai Tanjung Pasir termasuk dalam kategori puas, karena obyek wisata Pantai tanjung 
Pasir dapat memberikan rasa puas bagi pengunjung dalam menikmati keindahan alam 
dan melakukanberbagai kegiatan wisata. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
1. Pada kriteria daya tarik pantai sudah dikatakan layak dengan nilai 85,71%. Daya tarik 

laut dikatakan layak dengan nilai sebesar 100%. Aksesibilitas dikatakan layak dengan 
nilai 65,38%. Akomodasi dikatakan layak dengan nilai 66,66%. Sarana dan prasarana 
belum layak dikembangkan dengan nilai sebesar 58,33%, dan kondisi sekitar kawasan 
sudah dikatakan layak dengan nilai 76,66%. Dari penilaian tersebut diperoleh hasil 
75,45% bahwa kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Pasir dikatakan layak untuk 
dikembangkan sebagi salah satu destinasi kawasan obyek wisata. 

2. Persepsi pengunjung terhadap obyek wisata Pantai Tanjung Pasir  untuk aspek 
keindahan alam masuk dalam katagori sangat indah (198), untuk aspek kebersihan 
masuk dalam katagori bersih (164). Untuk aspek keamanan masuk dalam katagori 
sangat aman (200), untuk aspek kegiatan wisata masuk dalam katagori mengetahui 
(174). Untuk aspek sarana dan prasarana masuk dalam katagori baik (178), untuk 
aspek akses jalan masuk dalam katagori baik (178), untuk aspek kenyamanan masuk 
dalam katagori sangat nyaman (202), dan untuk aspek kepuasan  masuk dalam 
katagori puas (181).  

Saran 
Pengelola perlu meningkatkan sarana dan prasarana penunjang seperti tempat 
melakukan istirahat, toilet, tempat pembuangan sampah, dan tempat penyewaan alat 
pendukung kegiatan wisata seperti snorkeling, diving dan lain-lain. Dan pihak pengelola 
perlu melakukan pencatatan data terhadap pengunjung yang melakukan kegiatan 
wisata, untuk memperoleh data jumlah pengunjung. 
 

 
 
 
 

 
 

  

STP                  TP                   KP                    P                   SP 

44                    88                  132                176   181        220 
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