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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini juga berusaha untuk dapat menggambarkan  (secara  

deskriptif)  variabel  biotik  dan  abiotik secara  umum  dan  menjelaskan 

hubungan antara variabel sosial serta pilihan strategi. Nazir (1988) 

menyebutkan bahwa metode deskriptif yaitu dengan meneliti status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. 

Penggunaan metode deskriptif selanjutnya akan bertujuan membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan sicara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini meliputi kawasan TWA Telaga 

Warna - Telaga Pengilon. Ruang lingkup materi meliputi daya dukung 

wisata alam dibatasi pada pengertian daya  dukung  efektif. Daya dukung  

yang  dimaksud  berkaitan  dengan  jumlah  wisatawan  yang  dapat 

diterima atau ditampung dalam ruang wisata intensif seluas 35,9 ha dan 

pelaku wisata yang ada di dalam lokasi TWA Telaga Warna - Telaga 

Pengilon. 

3.2. Waktu dan Tempat 

Waktu penelitian adalah pada bulan Oktober 2016. Lokasi penelitian 

adalah Desa Jojogan, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Provinsi 

Jawa Tengah yang merupakan wilayah administrasi Telaga Warna - Telaga 

Pengilon. Lokasi tersebut merupakan salah satu tempat wisata di Dataran 

Tinggi Dieng yang dikelola oleh BKSDA Jawa Tengah dibawah 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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Sumber:  Olah Data Citra Digital Google Earth oleh Penulis, 2016 

Gambar 1. Peta Lokasi TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon 

Keterangan: 
A = Telaga Warna 
B = Telaga Pengilon 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu (1) populasi untuk  

penentuan nilai daya dukung efektif yang terdiri dari variabel biotik berupa  

flora (vegetasi  pohon),  dan variabel abiotik berupa potensi lansekap, 

potensi Telaga Warna;  (2)  populasi untuk penilaian persepsi dan aspirasi 

para pelaku wisata  yang terdiri dari wisatawan, pedagang di dalam TWA 

dan pengelola; (3) populasi untuk penilaian pemilihan strategi pengelolaan 

pariwisata alam terdiri dari BKSDA Jateng, Dinas Pariwisata Wonosobo, 

dan pihak akademisi.  Lokasi  pengambilan sampel adalah di sekitar jalan 

wisata. Sampel untuk penilain persepsi pelaku  wisata  diambil  di  dalam  

lokasi  wisata.  Sampel  responden wisatawan  dan  pedagang  di dalam 

TWA diambil  secara  acak  sistematis. Responden wisatawan untuk 

P.JAWA 

A 

B 

Lokasi TWA Telogo Warna 

dan Telogo Pengilon 
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pengumpulan data persepsi wisatawan ditentukan jumlahnya berdasarkan 

rumus slovin sebagai berikut: 

 

n = 
𝑵

𝟏 + 𝑵 (𝒆)𝟐   

 

Keterangan:  

n= Jumlah  responden;  

e= Batas/ tingkat ketelitian (dalam hal  ini yang digunakan adalah 0,1 

atau 10% mengingat batas error tersebut sampel sudah cukup 

mewakili populasi);  

N= Ukuran populasi (rata-rata jumlah wisatawan per hari) 

 
Rata-rata jumlah responden 5 tahun terakhir hingga Agustus 2016 

adalah 799 orang per hari.  Berdasarkan jumlah rata-rata tersebut maka 

berdasarkan rumus slovin jumlah minimal sampel wisatawan adalah 89 

orang. Untuk memudahkan dalam perhitungan maka sampel wisatawan 

dibulatkan menjadi 100 orang. 

3.4. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang ditempatkan dari hasil pengukuran dan 

pengamatan di lokasi penelitian. Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui observasi, survey dan wawancara. Data primer 

yang diukur adalah: 

- Potensi biotik (Vegetasi tingkat pohon, plankton) 

- Potensi abiotik (potensi lansekap, kualitas air) 

- Persepsi wisatawan, pedagang di dalam TWA dan KSDA sebagai 

pengelola. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian literatur, 

dokumen serta pihak yang terkait dengan penelitian yang bertujuan 

mendukung analisa yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan 

adalah: 

- Curah hujan, Kelerengan dan Erosivitas  

- Jumlah kunjungan wisatawan 

- Luas wilayah 

- Kapasitas managemen 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini: 

Tabel 2. Variabel, Jenis, Bentuk dan Sumber Data 
No Variabel Jenis Data Bentuk Data Sumber Data 

1. Potensi Kawasan 

  Potensi abiotik 
- Fisik perairan 
(Suhu, Kekeruhan, 
pH, COD, BOD, DO) 

- Curah hujan 
- Keunikan dan 

kekhasan 
ekosistem TWA 

 Potensi biotik 
- Vegetasi 
- Plankton 
 

 
Primer 
 
 
Sekunder 
Primer dan sekunder 
 
 
 
Primer 
Primer 
 

 
Nilai parameter 
 
 
Nilai Parameter 
Jenis dan jumlah 
prasarana serta 
kondisi 
Jenis dan jumlah 
Jenis dan jumlah 
 

 
Survey dan 
pengukuran 
 
Studi literatur 
Pengelola 
Survey dan 
pengelola 
Survey dan 
pengukuran 
 

2. Menganalisis Daya Dukung lingkungan 

  Daya Dukung Fisik 
(PCC) 

- Luas area 
- Waktu kunjungan 
- Periode kunjungan 

 

 Daya Dukung Riil 
(RCC) 

- Curah hujan 
- Kelerengan 
- Vegetasi 

 
 
Sekunder 
Primer dan sekunder 
Sekunder 
 
 
 
Sekunder  
Sekunder 
Primer  

 
 
Kondisi 
Kondisi 
Kondisi 
 
 
 
Nilai parameter 
Nilai parameter 
Jenis  

 
 
Survey dan 
pengelola 
Survey dan 
pengelola 
 
 
Studi literatur 
Studi literatur 
Survey 
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 Daya Dukung Efektif 
(ECC) 

- Kapasitas 
manajemen 

 
 
Sekunder 

 
 
Nilai  

 
 

3. Pengelolaan TWA   

 - Persepsi 
Wisatawan 
 

- Persepsi Pedagang 
di dalam TWA 
 

- Persepsi KSDA 
sebagai pengelola 

Primer 
 
 
Primer 
 
 
Primer 

Tingkat 
kepuasan 
 
Persepsi, saran 
Tingkat 
kepuasan 
Persepsi,saran 
 

wisatawan 
 
 
Pedagang di dalam 
TWA  
 
Pengelola 

Sumber: Olah data, 2016 

 

3.5.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, 

wawancara, studi pustaka, dan kuisioner sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Dalam studi pustaka dokumen resmi yang digunakan berupa laporan 

wisatawan tahunan Telaga Warna - Telaga Pengilon selama 5 tahun 

terakhir, laporan statistik Telaga Warna - Telaga Pengilon, laporan 

pengelolaan Telaga Warna - Telaga Pengilon, aturan suatu lembaga dan 

dokumen eksternal seperti jurnal dan buku yang berkaitan dengan 

Telaga Warna - Telaga Pengilon. Studi pustaka merupakan langkah awal 

dalam metode pengumpulan data.  

b. Observasi Lapangan 

Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dilakukan untuk 

mengetahui lebih dalam subjek dan objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 

2012). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik meliputi 

kondisi lingkungan/ fisik, keadaan biotik dan abiotik TWA Telaga Warna - 

Telaga Pengilon. 
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c. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan responden untuk mendukung keakuratan 

analisa pada strategi pengelolaan pada objek yang diteliti. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dari 

narasumber. Pertanyaan dilakukan dengan obrolan bersama 

narasumber yang melakukan aktifitasnya namun tetap mengacu pada 

panduan/ kuisioner wawancara dan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti. Untuk wawancara SWOT dilakukan terhadap 3 (tiga) orang 

keyperson yang mumpuni di bidangnya yaitu 1 orang narasumber dari 

KSDA Jawa Tengah sebagai pengelola, 1 orang narasumber dari Dinas 

Pariwisata Wonosobo dan 1 orang narasumber dari akademisi sebagai 

pihak yang memandang dari segi keilmuan. 

d. Kuisioner 

Untuk memperoleh informasi dari responden digunakan sejumlah 

pertanyaan tertulis dalam bentuk kuisioner. Alat bantu yang digunakan 

dalam mendapatkan informasi dan data mengenai pengembangan 

pengelolaan Telaga Warna - Telaga Pengilon. Kuisioner tersebut 

berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Materi 

pertanyaan kuesioner bagi responden umumnya bersifat tertutup, hal ini 

karena untuk memudahkan dalam analisis secara. Hasil kuesioner akan 

dikuantitatifkan, kemudian akan diberi skala berdasarkan skala linkert. 

Menurut Sugiyono (2016), skala tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur  sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekolompok 

orang tentang fenomena sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

maka jawaban dapat diberi skor, Sangat setuju/sangat tahu/sangat baik 

diberi skor 5; Setuju/tahu/baik diberi skor 4; Tidak setuju/cukup tahu/ 

tidak pernah/buruk diberi skor 3; Sangat tidak setuju/tidak tahu/tidak 

pernah diberi skor 2; dan skor 1 untuk netral/biasa. 
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Tabel 3. Subtansi Materi Kuesioner 

No. Materi Kuesioner Keterangan 

1. Karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan, asal 
2. Informasi terkait tempat wisata daya tarik obyek wisata, sumber 

informasi/promosi 
3. Persepsi dan Aspirasi Responden 

terhadap Konservasi dan 
Lingkungan 

sikap dan perilaku wisatawan 

4 Aktivitas wisata tujuan berwisata, lama berwisata, 
aktivitas berwisata, kepuasan berwisata 

5. Pengelolaan tempat wisata  fasilitas, pelayanan, evaluasi 

Sumber: Siswantoro (dimodifikasi), 2012  

3.5.2. Data Parameter Abiotik 

Kondisi abiotik lingkungan diukur untuk menentukan kondisi Telaga 

Warna. Komponen abiotik perairan yang digunakan pada penelitian ini 

dilihat dari fisik dan kimia perairan berupa kekeruhan, COD, BOD, suhu, 

pH, kandungan oksigen terlarut (DO). 

Komponen abiotik darat yang digunakan pada penelitian ini berupa 

data sekunder yang terdiri dari kelerengan, curah hujan dan erosivitas. Data 

primer untuk komponen abiotik antara lain adalah potensi lansekap. potensi 

lansekap berupa ekosistem dan proses yang terjadi di dalam ekosistem 

tersebut (Fandeli & Muhammad 2009). Kondisi abiotik diukur dan diketahui 

sebagai gambaran mengenai kesesuaian lingkungan. 

3.5.3. Data Parameter Biotik 

Komponen biotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah potensi 

flora/ vegetasi tingkat pohon dan plankton yang berasal dari Telaga Warna - 

Telaga Pengilon. Data yang digunakan dalam parameter biotik ini adalah 

data primer yang diambil pada bulan Oktober tahun 2016.  

Analisis tentang kondisi vegetasi dan plankton sebgai faktor biotik 

dilakukan secara deskriptif menggunakan data primer yang diperoleh dari 
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observasi berupa pengukuran. Komponen biotik akan menggambarkan 

kondisi ekosistem yang ada di TWA Telaga Warna -  Telaga Pengilon. 

3.5.4. Tahap Penentuan Responden 

Wawancara yang dilakukan kepada wisatawan, petugas dan 

pedagang di dalam kawasan TWA dengan tujuan peneliti dapat menggali 

informasi sebanyak mungkin informasi dari narasumber menggunakan 

teknik purposive sampling (bertujuan) agar memperoleh informasi yang luas 

dari para responden. Purposive sampling merupakan metode pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain: 

pertimbangan keterwakilan masalah, pemilihan responden yang tepat dan 

mendukung analisis kualitatif serta menjelaskan data dan kenyataan di 

lapangan.  

Wisatawan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 

orang, dari 4 petugas yang ada hanya 3 orang yang dapat dimintai 

keterangan. Sedangkan untuk pedagang yang ada di kawasan TWA Telaga 

Warna - Telaga Pengilon, dari 7 orang yang ditemui hanya 5 orang yang 

bersedia diwawancara.  

3.6.  Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisa Daya Dukung 

3.6.1.1. Daya Dukung Fisik (Physical Carrying Capacity/PCC) 

Penilaian daya dukung fisik (PCC) dengan cara luas area obyek 

wisata di wilayah Telaga Warna - Telaga Pengilon dari data sekunder yang 

berasal dari kantor Balai KSDA Jawa Tengah, dan luas kenyamanan 

wisatawan diperoleh dari hasil wawancara terhadap wisatawan. 

𝑃𝐶𝐶 = 𝐴 × 
1

𝐵
  ×  𝑅𝑓 
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Keterangan:  

- B adalah luas area yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan untuk 

berwisata dengan tetap memperoleh kepuasan. 

- A adalah luas area untuk berwisata 

- 𝑅𝑓 adalah faktor rotasi atau jumlah pengulangan kunjungan per hari 

Faktor rotasi atau pemulihan lingkungan dari setiap orang untuk 

kegiatan piknik  (Fandeli & Muhammad, 2009). 

3.6.1.2. Daya Dukung Riil (Real Carrying Capacity/ RCC) 

Penilaian daya dukung riil (RCC) diperoleh dari perhitungan yang 

memasukkan faktor-faktor korelasi yang menjadi penghambat/pembatas. 

Asumsi yang digunakan untuk mengukur RCC adalah: 

 Faktor koreksi (Cf) diperoleh dengan mempertimbangkan variabel 

biofisik lingkungan. 

 Faktor koreksi (Cf) berkaitan erat dengan kondisi spesifik dan 

karakteristik tiap tempat dan kegiatan. 

 Faktor koreksi (Cf) diformulasikan dengan rumus: 

𝐶𝑓 =
𝑀1

𝑀𝑡
𝑥 100% 

Keterangan: 

Cf = Faktor Koreksi (Correction Factor) 

M1 = pembatas ukuran variabel 

Mt  = jumlah ukuran variabel 

Maka untuk mengukur daya dukung sebenarnya (RCC), digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

𝑅𝐶𝐶 = 𝑃𝐶𝐶 𝑥 
100 − 𝐶𝑓1

100
𝑥 

100 − 𝐶𝑓2

100
 𝑥 

100 − 𝐶𝑓3

100
 𝑥

100 − 𝐶𝑓4

100
 𝑥

100 − 𝐶𝑓5

100
 

Keterangan: 

RCC = Real Carrying Capacity (Daya Dukung Riil) 

PCC = Physical Carrying Capacity (Daya Dukung Fisik) 
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Cf1 = Faktor Koreksi curah hujan 

Cf2 = Faktor Koreksi erosivitas 

Cf3 = Faktor Koreksi kelerengan 

Cf4 = Faktor Koreksi lansekap 

Cf5 = Faktor Koreksi vegetasi 

Faktor koreksi dalam RCC adalah: 

a. Curah hujan (FH) 

Faktor koreksi curah hujan (FH) diperoleh melalui perhitungan 

indeks/rasio nilai Q (bulan kering/basah) selama 5 tahun terakhir  dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑄 =  
𝛴 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝛴 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ
 

Keterangan: 

 Bulan kering adalah bulan dengan curah hujan < 60 mm 

 Bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan 60-100 mm 

 Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan >100 mm 

b. Erosivitas 

Faktor koreksi erosivitas (FE) diperoleh dari perhitungan pada 

penilaian daya dukung riil berupa indeks kepekaan tanah terhadap erosi 

(Siswantoro, 2012). Nilai tersebut mengacu kepada nilai indeks kepekaan 

tanah terhadap erosi berdasarkan jenis tanah pada tabel 4 berikut: 

Tabel 4.  Indeks Kepekaan Tanah Terhadap Erosi 

Kelas 
tanah 

Klasifikasi jenis tanah Klasifikasi kepekaan Nilai 

1. Alluvial, tanah glei, 
panasol, hidromorf 
kelabu, lateria air tanah 

Tidak peka 15 

2. Latoso Agak peka 30 
3. Brown forest soil, non 

calcic 
Kurang peka 
 

45 

4. Andosol, lateritik, 
gromosol,podsolik 

Peka 
 

60 
 

5. Regosol, litosol, 
organosol,renzina 

Sangat peka 
 

75 

Sumber: SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/UM/11/1980 
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c. Kelerengan 

Menurut Siswantoro (2012), faktor korelasi kelerengan (FL) diperoleh 

melalui perhitungan indeks kelerengan. Penilaian tersebut mengacu kepada 

tingkat kelerengan menurut Mutu’ali (2012) yang bersumber pada SK 

Menteri Pertanian No. 837/Kpts/UM/11/1980 tentang klasifikasi kelas 

kelerengan pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Sistem Skoring Kriteria Kelas Kelerengan 

Kelas 
Lereng 

Klasifikasi Kelas 
Lereng (%) 

Keterangan Nilai 

1. 0- <8 Datar  20 
2. 8- <15 Landai  40 
3. 15-<25 Agak curam 60 
4. 25-<40 Curam  80 
5. ≥ 40 Sangat curam 100 

Sumber: SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/UM/11/1980 

d. Potensi Landsekap 

Potensi terhadap visual obyek wisata dilihat menurut Leopold yang 

dikembangkan oleh Bureau of Land Management dalam Fandeli dan 

Muhammad (2009), melalui skoring dengan parameter: 

- Bentuk lahan 

- Vegetasi 

- Air 

- Warna 

- Pemandangan sekitar 

- Kelangkaan 

- Modifikasi daerah 

Parameter tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 6. Kriteria penilaian Lansekap untuk Wisata Alam 

No. Unsur Lansekap Kriteria Skor 

1. Bentuk Lahan Bukit rendah dan berombak; 
bukit di kaki gunung atau dasar 
lembah bukan ciri-ciri lansekap 
yang menarik. 

1 

Ngarai/ lereng yang curam, 
kerucut gunung api atau pola-
pola erosi yang menarik atau 

3 
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variasi ukuran dan bentuk lahan 
atau ciri-ciri detil yang dominan 

Relief vertikal yang tinggi yang 
ditujukan adanya puncak 
mencolok; puncak seperti 
menara; singkapan batuan 
raksasa atau variasi permukaan 
yang menakjubkan; formasi-
formasi yang mudah tererosi 
atau ciri dominan yang sangat 
mencolok. 

5 

2. Vegetasi Sedikit atau tidak ada 
perbedaan vegetasi. 

1 

Beberapa jenis vegetasi tetapi 
hanya 1-2 jenis yang dominan. 

3 

Sebuah variasi dari tipe vegetasi 
yang ditunjukkan dengan pola, 
tekstur dan bentuk yang 
menarik. 

5 

3. Warna Variasi warna yang halus dan 
kontras, umumnya bersifat mati. 

1 

Terdapat jenis-jenis warna, ada 
pertentangan dari tanah, batu 
dan vegetasi tetapi bukan 
pemandangan yang dominan. 

3 

Kombinasi warna yang beragam 
jenis atau pertentangan yang 
indah dan warna tanah, batu, 
vegetasi air dan lain-lain. 

5 

4. Pemandangan 
sekitar 

Pemandangan di dekatnya 
sedikit/ tidak berpengaruh 
terhadap kualitas 
pemandangan. 

0 

Pemandangan di dekatnya 
cukup berpengaruh terhadap 
kualitas pemandangan. 

3 

Pemandangan di dekatnya 
sangat berpengaruh terhadap 
kualitas pemandangan. 

5 

5. Keunikan Mempunyai latar belakang yang 
menarik tetapi hampir sama 
dengan keadaan umum dalam 
suatu daerah. 

1 

Khas meskipun hampir sama 
dengan daerah tertentu. 

3 

Suatu area yang khas/ berbeda 5 
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dengan obyek lainnya sehingga 
menimbulkan kesan. 

6. Modifikasi daerah Modifikasi menambahkan variasi 
tetapi sangat bertentangan 
dengan alam dan menimbulkan 
ketidakharmonisan 

-4 

Modifikasi menambah sedikit 
atau sama sekali keragaman 
pemandangan. 

0 

Pembangunan sarana-sarana 
seperti instalasi/ listrik, saluran 
air, rumah memberikan 
modifikasi yang mampu 
menambah keragaman visual; 
tidak ada modifikasi. 

2 

 Jumlah skor tertinggi 27 

Sumber: Fandeli dan Muhammad, 2009 (dimodifikasi) 

 Setiap parameter dinilai keindahannya dengan asumsi semakin 

banyak variasi dari suatu pemandangan serta semakin langka dan semakin 

sedikit modifikasi yang merukasak, maka lansekap tersebut dapat 

dikatakan mempunyai kualitas tinggi. Parameter yang telah dibobot 

dijumlahkan sesuai dengan kondisi yang ada maka akan menghasilkan 

kelas dari lansekap tersebut sebagai berikut: 

- Kelas A dengan jumlah bobot 19 – 27, berpotensi tinggi 

- Kelas B dengan jumlah bobot 10 – 18, berpotensi sedang 

- Kelas C dengan jumlah bobot 0 – 9, berpotensi rendah 

3.6.1.3. Daya Dukung Efektif ( Effective Carrying Capacity/ ECC) 

Untuk mengetahui nilai daya dukung efektif, metodologi yang 

digunakan adalah Metode Cifuentes (1992) dalam (Siswantoro dkk., 2012). 

Perhitungannya adalah menggunakan persamaan-persamaan sebagai 

berikut: 

𝐸𝐶𝐶 = 𝑃𝐶𝐶 × 𝑀𝐶 
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Keterangan: 

- ECC (Efective Carrying Capacity) adalah jumlah optimum wisatawan 

agar areal wisata dapat menampung berdasarkan pertimbangan 

pengelola. 

- MC (Management Capacity) adalah jumlah petugas pengelola wisata 

- PCC (Physical Carrying Capacity) adalah jumlah maksimum 

wisatawan yang secara fisik dapat diterima di areal wisata pada 

waktu tertentu. 

𝑀𝐶 =   
𝑅𝑛

𝑅𝑡
 × 100% 

Keterangan: 

- MC adalah jumlah petugas pengelola wisata 

- Rn adalah jumlah petugas yang ada  

- Rt adalah jumlah petugas yang dibutuhkan 

3.6.2. Analisis vegetasi 

Metode kuadran (Point Centered Quarter Method) merupakan salah 

satu analisis vegetasi yang digunakan untuk menganalisis keadaan biotik 

hutan/ tutupan vegetasi. Pengukuran untuk tingkat pohon (diameter >15 

cm) setinggi dada orang dewasa, pada tiap titik pengamatan dibuat 4 

kuadran. Selanjutnya pada tiap kuadran ditentukan pohon terdekat. Setiap 

kuadran harus terdapat minimal satu pohon dan setiap individu pohon tidak 

boleh dihitung dua kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Skema pelaksanaan analisis metode kuadran 

Dari perhitungan tersebut dilanjutkan perhitungan diversitas jenis 

atau keanekaragaman jenis suatu kominutas menggunakan Indeks 

Diversitas Simpson (I-DS) dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

IDS = 1 – λ 

𝜆 =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)𝑠

𝑖=1

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

Keterangan : 

s : Jumlah Spesies 

ni : Jumlah individu spesies ke-i 

n : Jumlah individu semua spesies 
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3.6.3. Analisis SWOT 

Alternatif strategi pengelolaan diperoleh menggunakan Analisis 

Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT). Inti dari analisis 

ini adalah untuk mengidentifikasi semua yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengelolaan TWA Telaga 

Warna - Telaga Pengilon di Desa Jojogan, Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini strategi pengelolaan 

ditetapkan melalui optimalisasi kekuatan dan peluang serta minimalisasi 

kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh masyarakat. 

Penggunaan analisis SWOT pada penelitian ini adalah untuk 

menentukan skala prioritas pengelolaan kawasan konservasi taman wisata 

alam Telaga Warna - Telaga Pengilon kabupaten Wonosobo oleh KSDA 

Jawa Tengah. Penyusunan  metode SWOT melibatkan saran dan masukan 

dari keypersons seperti birokrasi pada UPT BKSDA Jawa Tengah sebagai 

pengelola TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon, Dinas Pariwisata 

Kabupaten Wonosobo,  pemilik usaha (pedagang) yang diteliti, dan pihak 

akademisi. 

Faktor internal dan faktor eksternal yang diperoleh dari observasi 

lapangan, data sekunder dan wawancara dengan stakeholder. Faktor 

internal/ IFAS terdiri dari kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) 

yang akan diantisipasi (Strategi S-W). IFAS berasal dari aspek lingkungan 

berupa nilai daya dukung efektif (ECC) dan persepsi serta aspirasi dari 

wisatawan. Faktor internal akan dimasukkan ke dalam matrik IFAS yang 

terdiri dari kekuatan/Strength, kelemahan/Weakness yang selanjutnya 

dilakukan pembobotan, rating dan skor berasal dari penilaian keyperson.  

Faktor eksternal berupa faktor peluang (Opportunities) yang akan 

dikembangakan dan faktor ancaman (Threats) yang dihindari/ diselesaikan 

(Strategi O-T) faktor eksternal berasal dari aspirasi pelaku kegiatan 

pariwisata di Taman Wisata Alam Telaga Warna - Telaga Pengilon berupa 

tingkat kepuasan wisatawan dan aspirasi terkait pelayanan yang diberikan 
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oleh pihak pengelola serta faktor ekonomi yaitu persepsi kontribusi ekonomi 

berupa ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pendapatan 

masyarakat sekitar yang berinteraksi dengan pariwisata Telaga Warna - 

Telaga Pengilon. 

Hasil kajian IFAS dan EFAS dimasukkan ke dalam matriks SWOT 

untuk dilakukan analisis strategi terhadap kombinasi kekuatan (strength) 

dan peluang (Opportunities) akan menghasilkan strategi S - O yaitu upaya 

untuk menarik keuntungan secara kompetitif dari peluang yang trersedia 

dalam lingkungan eksternal. Kombinasi kelemahan (Weakness) dan 

peluang (Opportunities) menghasilkan strategi W - O yaitu upaya untuk 

mengatasi kelemahan dengan memobilisasi sumberdaya untuk peluang. 

Kombinasi kekuatan (strength) dan ancaman (Threats) akan menghasilkan 

strategi S - T yaitu upaya untuk mengekspolrasi kekuatan untuk mengatasi 

ancaman. Kombinasi kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats)  

menghasilkan strategi W - T yaitu upaya untuk mengatsi kelemahan 

dengan memobilisasi sumberdaya untuk meraih peluang. 

Tabel 7.  Matriks SWOT 
IFAS 

 
EFAS 

Strength (S) Kekuatan 

Tentukan faktor kekuatan 
Internal 

Weakness (W) Kelemahan 

Tentukan Faktor Kelemahan 
Internal 

Opportunities (O) Peluang 

Tentukan faktor peluang  
eksternal 

Strategi SO 
Menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang 
SO1, SO2, SO3, SOn 

Mengurangi kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang 
WO1, WO2, WO3, WOn 

Threats (T) Ancaman 
Tentukan faktor ancaman 

Eksternal 

Strategi ST 
Menggunakan kekuatan untuk 
menghindari ancaman 
ST1, ST2, ST3, STn 

Strategi WT 
Meminimalkan kelemahan untuk 
menghindari ancaman 
WT1, WT2, WT3, WTn 

Sumber: Rangkuti, 2000 

SWOT merupakan instrumen sederhana yang digunakan dalam 

menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT dimulai 

dengan memperhitungkan aspek yang dimiliki oleh suatu obyek (Kawasan 

TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon). Aspek yang digunakan berupa 

kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang (Purwanto, 2014). Langkah 

analisisnya diawali dengan melakukan pembobotan dan skoring terhadap 

komponen – komponen disetiap faktor internal dan eksternal. Hasil 
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perhitungan dimasukan dalam kudran SWOT. Kuadran  analisis SWOT 

dapat dilihat pada gambar 2. berikut ini.  

 

Gambar 3. Diagram Analisis SWOT 

Strategi yang dapat diterapkan pada tiap kuadran adalah sebagai 

berikut (Rangkuti, 2006) : 

1) Kuadran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena 

mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang dan kekuatan yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam 

kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. 

2) Kuadran II merupakan situasi dimana menghadapi berbagai ancaman 

tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus 

diterapkan dalam kondisi ini adalah menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang jangka panjang dengan diversifikasi. 

3) Kuadran III merupakan situasi dimana menghadapi peluang yang 

sangat besar tetapi dilain pihak meghadapi beberapa 

kendala/kelemahan internal. Strategi yang harus diterapkan dalam 

kondisi ini adalah meminimalkan masalah – masalah internal sehingga 

dapat merebut peluang yang lebih baik. 

4) Kuadran IV merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan 

dimana menghadapi berbagai ancaman sekaligus memiliki kelemahan 



 

43 

 

 
 

internal. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah 

strategi bertahan dalam artian berada pada pilihan yang dilematis. 

Hasil analisis ini selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi pihak 

pengelola kawasan konservasi (BKSDA Jawa Tengah). Hasil tersebut  

diharapkan memberikan manfaat bagi kelestarian ekosistem dan aktivitas 

pariwisata di TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon. Penilaian daya dukung 

wisata alam, analisis persepsi para pelaku wisata dan pemilihan strategi 

pengelolaan merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan dalam rangka 

mengoptimalkan pengelolaan TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon. 
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3.7. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Penelitian 

Analisis SWOT  

I 
N 

P 

U 

T 

P 

R 

O 

S 

E 

S 

O 

U 
T 

P 

U 

T 

Wisata Alam di Kawasan Lindung/ Konservasi 

Kegiatan Pariwisata Alam di TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon 

Pengelolaan Kawasan TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon 

agar tercapai pengelolaan berkelanjutan  

a. Bagaimanakah  kemampuan  daya  dukung  lingkungan di  TWA Telaga Warna - Telaga 
Pengilon dalam  menunjang  aktivitas  wisatawan  dalam  berwisata alam?  

b. Bagaimanakah persepsi dan aspirasi para pelaku wisata (khususnya wisatawan, pedagang di 

dalam TWA dan pengelola) terhadap kelestarian pariwisata TWA Telaga Warna - Telaga 
Pengilon? 

c. Bagaimana strategi para pengambil kebijakan terhadap pengembangan dalam pengelolaan 

kawasan TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon? 

 

Penilaian Daya Dukung  
(fisik:potensi abiotik, potensi biotik, luas 

area, kelerengan) 

Pengelolaan TWA 

(Kelembagaan) 

Rekomendasi Strategi Dalam Pengembangan Pengelolaan TWA 

PCC, RCC, ECC Kajian Persepsi wisatawan, Petugas, Pedagang di dalam 

TWA 

 


