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Bab IV Hasil dan Pembahasan 

 

 

 

IV.1 Tipologi Nilai Ekonomi Kawasan 

Berdasarkan analisis tipologi nilai ekonomi total kawasan, peneliti melakukan 

pengklasifikasian terhadap jenis manfaat ekonomi kawasan pada Pantai Parangtritis, 

Bantul, Yogyakarta. Pantai Parangtritis ini merupakan jenis kawasan wisata alam. Jenis 

manfaat ekonomi Pantai Parangtritis antara lain :  

1. Manfaat Nilai Keberadaan   

Nilai keberadaan Pantai Parangtritis sangat tinggi karena sangat bermanfaat untuk 

lingkungan sekitarnya. Oleh pengelola Pantai Parangtritis dimanfaatkan sebagai 

obyek wisata rekreasi yang mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung. 

Selain memperoleh nilai material dari uang masuk, keberadaan obyek wisata 

tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjajakan barang dan jasa 

bagi para pengunjung.  

2. Manfaat Wisata   

Keberadaan Pantai Parangtritis merupakan salah satu pilihan utama masyarakat 

untuk berwisata ketika berada di Yogyakarta. Selain masyarakat Yogyakarta, 

banyak juga masyarakat dari luar Yogyakarta yang berwisata di pantai ini.  

3. Manfaat Pengetahuan   

Pantai Parangtritis memiliki manfaat pengetahuan dimana pantai ini merupakan 

salah satu basis perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Soedirman di 

jaman kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan Jendral Soedirman dan 

masyarakat yang ikut dalam perang tersebut dibangunlah Monumen Jendral 

Soedirman di Parangtritis. Hal ini membuktikan bahwa kawasan tersebut 

memiliki manfaat nilai pengetahuan yang sangat tinggi baik melalui nilai 

sejarah masa lalu maupun nilai pengetahuan.  

4. Manfaat Keindahan  

Pantai Parangtritis memiliki keindahan dan keunikan tersendiri, di samping 

nilai historikal dan mistis yang terkandung di dalamnya. Pantai ini juga 

memiliki pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah untuk dinikmati.  
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Jenis manfaat ekonomi berdasarkan tipologi nilai ekonomi total dapat dilihat pada 

tabel IV.1 berikut :  

 

Tabel IV.1 Tipologi Nilai Ekonomi Pantai Parangtritis 

Jenis Kawasan Rekreasi dan 

Situs Budaya 

Tipologi Nilai Ekonomi Total (TEV) 

DUV IUV OV BV EV 

Manfaat Nilai Keberadaan     √ 

Manfaat wisata √     

Nilai EV Rp. 32.875.953.030,- 

Nilai DUV Rp. 24.768.055.550.000,- 

Nilai TEV Rp. 24.800.931.503.030,-  

 

Pantai Parangritis memiliki harga tiket masuk sebesar Rp. 5000 untuk semua 

wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung yang 

datang ke Pantai Parangtritis tercatat sebanyak 2.229 125 orang. Dari data tersebut, nilai 

penjualan tiket Pantai Parangtritis pada tahun 2016 dapat diketahui sebesar Rp. 

11.145.625.000.  

Hasil perhitungan penjualan tiket pada tahun 2016 senilai Rp. 11.145.625.000 

berbeda jauh terhadap nilai DUV yang sebesar Rp. 24.787.757.507.150. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi hal tersebut adalah tidak dihitungnya biaya perjalanan, lama waktu 

dalam menikmati Pantai Parangtritis, dan tidak dihitungnya frekuensi kunjungan yang telah 

dilakukan setiap wisatawan setiap tahunnya. 

 

IV.2 Penilaian Ekonomi Kawasan 

Nilai yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas nilai manfaat keberadaan, manfaat 

penyedia pengetahuan, dan manfaat keindahan, serta nilai ekonomi kawasan Pantai 

Parangtritis berdasarkan fungsinya sebagai penyedia wisata. 

IV.2.1 Nilai Kegunaan Langsung (Direct Use Value, DUV) 

Nilai kegunaan langsung dari objek wisata Pantai Parangtritis sebagai penyedia objek 

wisata dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap biaya perjalanan yang 

dikeluarkan pada kawasan tersebut. Metode penilaian keberadaan Pantai Parangtritis 

dilakukan dengan teknik TCM.  
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Hasil regresi berganda menunjukkan beberapa parameter, sehingga membentuk 

fungsi sebagai berikut : 

V=-1,8×10-7.X1 + 0,102053.X2 – 0,08598.X3 – 3,7×10-8.X4 – 0,39477.X5 + 

0,950377.X6 + 0,444911.......................................................................................(4.1) 

Dengan memasukkan beberapa nilai rataan karakteristik responden, yaitu umur (X2), 

tingkat pendidikan (X3), pendapatan per bulan (X4), lama kunjungan (X5), dan alternatif 

lokasi (X6), maka diperoleh fungsi permintaan terhadap biaya perjalanan sebagai berikut : 

V = 1,8×10-7. X1 + 0,950377.X6 + 0,861731780.................................................(4.2) 

Dari fungsi diatas dapat diperoleh kurva permintaan terhadap biaya perjalanan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Gambar IV-1 Kurva Permintaan Pantai Parangtritis 

 

Dengan memasukkan nilai rata-rata variabel bebas (V, X2,…,X6) dan koefisien hasil 

regresi linear berganda (β0,…, β6) pada Software Maple 17, maka diperoleh Travel Cost 

maksimum dikurangi Travel Cost rata-rata dan dikalikan setengah dari frekuensi kunjungan 

rata-rata (V) sehingga didapat surplus konsumen sebesar Rp 11.111.111,- yang kemudian 

dikalikan dengan jumlah pengunjung tahun 2016 sebanyak 2.229.125 dan dibagi dengan luas 

58,1 Ha, diperoleh nilai manfaat kawasan tersebut berdasarkan fungsinya sebagai penyedia 

jasa adalah sebesar Rp. 426.300.439.800,- per hektar. Dengan demikian, total benefit (TB) 

atau nilai guna langsung (DUV) Pantai Parangtritis berdasarkan hasil perhitungan TCM 

sebesar Rp. 24.787.757.507.150,- 
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IV.2.1.1 Pengujian Model TCM  

Survei penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, ditujukan kepada 50 responden 

yaitu pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi Pantai Parangtritis. Responden rata-

rata berusia 26,66 tahun dan tingkat pendidikan rata-rata tamat D2 dengan pendapatan 

responden rata-rata sebesar Rp5.542.000,- perbulan. Hasil survei penelitian jumlah 

kunjungan rata-rata responden sekitar 2 jam per satu kali kunjungan dengan koefisien rata-

rata 1,98, dan tidak merencanakan kunjungan ke tempat objek wisata lain sebesar 1,30. 

Untuk menentukan nilai t tabel, ditentukan dengan rumus (Amir dkk, 2009) seperti 

berikut : 

Df = n - k ............................................................................................................(4.3) 

Keterangan : 

Df = derajat bebas 

n = banyak observasi 

k = banyak variable 

Berdasarkan titik tabel distribusi t dengan jumlah sampel akhir 50, nilai Df 43 dan 

selang kepercayaan 0,05 maka t tabel  sebesar 2,017. Jika T hitung pada summary output 

hasil  regresi > 2,017, maka variabel  bebas mempengaruhi  keinginan seseorang untuk 

membayar demi mempertahankan keberadaan Pantai Parangtritis. 

Tabel IV.2 Hasil Uji T TCM 

Variabel t-status Nama Variabel 

V 0,417 Frekuensi kunjunngan 

X1 -0,837 Total biaya 

X2 5,397 Umur 

X3 -1,532 Pendidikan 

X4 -1,362 Pendapatan 

X5 -2,057 Lama kunjungan 

X6 3,231 Alternatif lokasi 

 

Hasil analisis T hitung sebesar 5,397 menunjukkan bahwa variabel umur  

mempengaruhi fungsi kawasan, kemudian hasil T hitung selanjutnya sebesar 3,231 

menunjukkan bahwa variabel alternatif lokasi juga mempengaruhi fungsi kawasan. Dengan 

demikian terdapat dua variabel yang mempengaruhi fungsi kawasan karena T hitung lebih 

besar dari T tabel yaitu 2,017.  Dari hasil uji T dapat diketahui bahwa rata-rata umur 
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pengunjung parangtritis yang masih muda memberi pengaruh yang cukup tinggi bagi 

frekuensi pengunjung pantai parangtritis. Nilai alternatif  lokasi juga berpengaruh, walaupun 

nilai rata-rata menunjukan pantai ini bukan pilihan utama wisata tapi di setiap kunjungan 

wisata ke Yogyakarta pada umumnya mengunjungi Pantai Parangtritis. 

Untuk menentukan nilai F tabel, ditentukan dengan rumus (Amir dkk, 2009) seperti 

berikut : 

Df1 = k - 1 ...........................................................................................................(4.4) 

Df2 = n - k ...........................................................................................................(4.5) 

Keterangan : 

Df = derajat bebas 

n = banyak observasi 

k = banyak variable 

Berdasarkan tabel titik persentase distribusi F dengan jumlah sampel 50, jumlah 

variabel 7 dan selang kepercayaan 0,05, maka F tabel sebesar 2,32. Jika F hitung pada 

summary output hasil regresi > 2,32, maka variabel bebas memberikan pengaruh terhadap 

variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung TCM Pantai Parangtritis 

adalah 9,185 yang menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

IV.2.2 Nilai Bukan Kegunaan (Non Use Value, NUV) 

Nilai bukan kegunaan dari Pantai Parangtritis yang telah dihitung adalah 

berdasarkan fungsi keberadaan (EV) menurut masyarakat yang memanfaatkan langsung dari 

kawasan tersebut. Metode keberadaan kawasan ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

CVM. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui persentase jenis pekerjaan 

masyarakat. Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang dalam wawancara ini sebesar 

46,67%, jasa bendi sebesar 11,6%, petugas SAR sebesar 10%, jasa foto sebesar 8,3%, tukang 

parkir sebesar 6,67%, sewa tikar sebesar 6,67%, wiraswasta sebesar 6,67%, dan persewaan 

ATV sebesar 3,33%. 

Dengan memasukkan rata-rata variabel bebas (X1, … ,X9) dan koefisien hasil 

regresi linier berganda kedalam fungsi WTP, maka rata-rata  keinginan membayar untuk 

mempertahankan keberadaan kawasan objek wisata Pantai Parangtritis berada pada kisaran 

Rp 25.000 – Rp 50.000 atau tepatnya Rp 33.840,-. Kemudian dengan perhitungan 

menggunakan Software Maple 17 menggunakan data jumlah populasi di Kecamatan Kretek 

sebesar 971.511 orang dengan luas kawasan 58.1 Ha, maka diperoleh nilai ekonomi manfaat 
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keberadaan Pantai Parangtritis sebesar Rp 565.851.170,- per hektar. Dengan demikian, total 

nilai keberadaan (EV) Pantai Parangtritis berdasarkan perhitungan CVM sebesar Rp. 

32.875.953.030,-.  

IV.2.2.1 Pengujian Model CVM 

Survei penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, ditujukan kepada 0 responden 

yaitu masyarakat sekitar yang memperoleh manfaat  Pantai Parangtritis. Responden rata-rata 

berusia 39,49 tahun dan tingkat pendidikan rata-rata tamat SLTP dengan jumlah anggota 

keluarga rata-rata 4, dan pendapatan responden rata-rata sebesar Rp19.981.132,- pertahun. 

Hasil survei penelitian sebagian besar responden berpendapat bahwa keberadaan Pantai 

Parangtritis sangat perlu dipertahankan dengan koefisen rata-rata (4,64) dan berpendapat 

sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan koefisien rata-rata (4,62). Selain itu 

responden berpendapat bahwa kawasan tersebut sangat penting keberadaanya dengan 

koefisien rata-rata (4,7) dan tidak setuju jika kawasan tersebut di konversi menjadi 

peruntukkan lain dengan koefisien rata-rata (4,53) serta bersedia untuk berpastisipasi untuk 

mempertahankan, memelihara dan mengelola kawasan tersebut dengan koefisien rata-rata 

(4,53). Hasil wawancara dengan responden kemudian diolah dan dihitung melalui regresi 

linier berganda menggunakan Ms.Excel. 

Tabel IV.3 Hasil Uji T CVM 

Variabel t-status Nama Variabel 

WTP 0,119 Kesediaan membayar 

X1 -1,135 Keberadaan 

X2 -1,225 Umur 

X3 2,833 Pendidikan 

X4 0,754 Keluarga 

X5 2,517 Pendapatan 

X6 3,079 Manfaat 

X7 -0,26 Kepentingan 

X8 -2,716 Konversi 

X9 1,447 Pertisipasi 

 

Berdasarkan titik tabel distribusi dengan jumlah sampel sebanyak 53, nilai Df 43, 

dan selang kepercayaan 0,05 maka T tabel  sebesar 2,017. Jika T hitung pada summary output 

hasil  regresi > 2,017, maka variabel  bebas mempengaruhi  keinginan seseorang untuk 

membayar sebagai penyedia jasa di Pantai Parangtritis. Dengan demikian masyarakat dapat 
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memanfaatkan langsung keberadaan Pantai Parangtritis dan bersedia untuk berkontribusi 

dalam menjaga, melestarikan, dan mempertahankan eksistensi obyek wisata tersebut. Hasil 

analisis T hitung sebesar 0,119 menunjukan bahwa variabel manfaat kurang memberi 

pengaruh fungsi kawasan, analisis t hitung sebesar 2,833 menunjukan variabel pendidikan 

mempengaruhi fungsi kawasan, analisis T hitung sebesar 2,517 menunjukan variabel 

pendapatan mempengaruhi fungsi kawasan, analisis T hitung sebesar 3,079 menunjukkan 

bahwa variabel manfaat mempengaruhi fungsi kawasan karena T hitung lebih besar dari nilai 

mutlak T tabel yaitu 1,99444. Variabel pendidikan menunjukan pendidikan warga yang 

memanfaatkan keberadaan pantai rata-rata tamatan SMP mempengaruhi kecilnya nilai WTP. 

Variabel pendapatan berbanding lurus dengan pendidikan, rendahnya nilai pendidikan 

menyebabkan pendapatan warga yang tergolong kecil,hal ini menyebabkan kecilnya nilai 

WTP.  Variabel manfaat menjadi variabel dengan nilai pengaruh paling tinggi karena banyak 

warga yang memanfaatkan Pantai Parangtritis sebagai tempat bekerja walaupun begitu 

pekerjaan yang dilakukan tidak memberikan pendapatan yang besar hal ini juga yang 

mempengaruh kecilnya nilai WTP. 

Berdasarkan tabel titik persentase distribusi F dengan jumlah sampel 53, jumlah 

variabel 10 dan selang kepercayaan 0,05, maka F tabel sebesar 2,11. Jika F hitung pada 

summary output hasil regresi > 2,11, maka variabel bebas memberikan pengaruh terhadap 

variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung CVM Kawasan Pantai 

Paragtritis adalah 6,733 yang menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

 

IV.3 Uji Statistik 

Data survei penelitian yang sudah diolah kemudian dilakukan pengujian alat ukur 

kuisioner dengan melakukan uji validitas dan uji reabilitas. Apabila data sudah valid maka 

penelitian dapat dilanjutkan. Namun jika data belum valid, maka alat ukur harus diukur 

kembali sampai valid. 

IV.3.1 Uji Validitas 

Proses Uji Validitas menggunakan software SPSS. Sampel data CVM yang digunakan 

dalam uji validitas 53. (df = 53 – 2) , nilai kritis pada tabel (r tabel) Product Moment yg 

digunakan sebesar (51 = 0,2706) karena nilai hitung (r hitung) Pearson lebih besar dari nilai 

kritis pada tabel (r tabel) Product Moment maka data tersebut dinyatakan valid. Hasil uji 

validitas dapat dilihat pada Tabel IV.4 
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Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas CVM 

Variabel WTP r-tabel Keterangan 

Kontribusi (WTP) 2,90 0,2706 VALID 

Keberadaan (X1) 0,441 0,2706 VALID 

Manfaat (X6) 0,359 0,2706 VALID 

Kepentingan (X7) 0,533 0,2706 VALID 

Konversi (X8) 0,523 0,2706 VALID 

Partisipasi (X9) 0,665 0,2706 VALID 

 

IV.3.2 Uji Reliabilitas 

Proses uji reabilitas menggunakan software SPSS. Menurut Kaplan dan Saccuzo 

(1993) nilai minimum  Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0,7. Jika rα > 0,7 maka variabel 

tersebut dikatakan valid dan jika rα < 0,7 maka variabel tersebut tidak vaild. Hasil uji 

reabilitas menyatakan bahwa kuisioner CVM Kawasan Pantai Parangtritis valid karena 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,729. Berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas 

kuisionernya. 

Tabel IV.5 Hasil Uji Reliabilitas CVM 

CVM 

Pantai Parangtritis 

Reliability Statistics 
Keterangan 

Alpha Cronbach (rα) N of item 

0,729 6 RELIABEL 

 

IV.4 Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi linier memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi agar 

menghasilkan estimasi parameter yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Jenis uji 

asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini ada empat, yaitu Uji Normalitas, Uji 

Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Autokorelasi. 

IV.4.1  Uji Normalitas 

Pada dasarnya normalitas sebuah data dapat dikenali atau didektesi dengan melihat 

persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik histogram. Dikatakan berdistribusi 

normal jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, jika data 

menyebar menjauhi garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal dikatakan tidak 

berdistribusi normal. Hasil pengolahan uji kenormalan menggunakan software SPSS sebagai 

berikut : 
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Gambar IV-2 Hasil Uji Normalitas CVM 

 

Gambar IV-3 Hasil Uji Normalitas TCM 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dari uji normalitas, data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis, sehingga model regresi terdistribusi secara normal. 

IV.4.2  Uji Heteroskedastisitas 

 Heterokedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan 

varians (homoskedastis) yang tidak konstan, yaitu varians error bernilai sama untuk setiap 

kombinasi tetap dari X1, X2, X3, …, Xp. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika varians-nya berbeda, disebut 

Heteroskedastisitas. 
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Gambar IV-4 Hasil Heteroskedastisitas CVM 

 

Gambar IV-5 Hasil Heteroskedastisitas TCM 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dari uji heteroskedastisitas, probabilitas 

signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau diatas 0,05, dapat disimpulkan model 

regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Cara memprediksi ada tidak heteroskedastisitas pada suatu model juga dapat dilihat 

dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak heteroskedastistas jika :  

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0  

2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja  

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar 

kemudian menyempit dan melebar sekali   

4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola   
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Gambar IV-6 Hasil Plot Uji Heteroskedastisitas CVM 

 

Gambar IV-7 Hasil Plot Uji Heteroskedastisitas TCM 

 

Berdasarkan hasil plot dinyatakan tidak terdapat heteroskesdastisitas apabila 

penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi tidak membentuk suatu pola 

tertentu.   

IV.4.3  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui terjadi korelasi atau tidaknya pada 

residual yang menyebabkan tidak bebasnya residual dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-

Watson. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

 Jika nilai DW dibawah 0 sampai 1,5 berarti ada autokorelasi positif  

  Jika nilai DW dibawah 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi  

 Jika nilai DW dibawah 2,5 sampai 4 berarti ada autokorelasi negative  
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Gambar IV-8 Hasil Uji Autokorelasi CVM 

 

Gambar IV-9 Hasil Uji Autokorelasi TCM 

Berdasarkan hasil yang didapat dari uji autokorelasi nilai Durbin-Watson CVM 

sebesar 1,786, sedangkan nilai Durbin-Watson TCM 1,583. Keduanya berada diantara nilai 

1,5 – 2,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi pada residual yang 

menyebabkan tidak bebasnya residual dari satu observasi ke observasi lainnya. 

IV.4.4  Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen yang tinggi. Tingginya nilai korelasi antar variabel 

independen dapat mengganggu hubungan antara variabel independen dan dependen. 

 Jika nilai VIF untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10 dan nilai tolreansi 

kurang dari 0,1 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala Multikolinieritas, namun jika 

nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 maka tidak 

memiliki gejala Multikolinieritas. 

 
Gambar IV-10 Hasil Uji Multikolonieritas CVM 
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Gambar IV-11 Hasil Uji Multikolonieritas TCM 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dari uji multikolonieritas, nilai tolerance lebih besar 

dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi 

yang tinggi antar variabel independen. 

 

IV.5 Validasi Model TCM dan CVM 

Validasi model adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut 

telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan 

dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran 

datanya. Hal ini diperlihatkan dari nilai RMSE, semakin nilai RMSE mendekati nol maka 

data semakin baik 

1. Validasi model TCM 

Berdasarkan Hasil RMSE yang didapat dari TCM adalah 0,091061337. Nilai TCM 

lebih besar dari 0,06 menunjukan bahwa model yang dihasilkan belum cukup baik. 

2. Validasi model CVM 

Berdasarkan Hasil RMSE yang didapat dari CVM adalah 0,066100981. Nilai CVM 

lebih besar dari 0,06 menunjukan bahwa model yang dihasilkan belum cukup baik. 

 

IV.6  Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan 

Setelah melakukan penelitian dan penilaian ZNEK Pantai Parangtritis, maka produk 

yang dihasilkan ada empat buah peta yang terdiri dari Peta Nilai Guna Langsung (DUV), 

Peta Keberadaan (EV), Peta Total Nilai Ekonomi (TEV), dan Peta Fasilitas umum Pantai 

Parangtritis.  

IV.6.1 Peta Nilai Guna Langsung (DUV)  

Berdasarkan Peta DUV pada Gambar IV.12, Pantai Parangtritis memiliki nilai 

fungsi kawasan sebesar Rp 24.768.055.550.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil 
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kuisioner terhadap responden yaitu pengunjung yang mengeluarkan biaya perjalanan untuk 

sampai pada objek  wisata Pantai Parangtritis. 

 

Gambar IV-12 Peta Nilai Guna Langsung Pantai Parangtritis 

IV.6.2 Peta Nilai Keberadaan (EV)  

Berdasarkan Peta EV pada Gambar IV.13, Pantai Parangtritis memiliki nilai fungsi 

kawasan sebesar Rp 32.875.953.030,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil kuisioner 

terhadap responden yaitu masyarakat yang memanfaatkan langsung keberadaan objek  

wisata Pantai Parangtritis. 

 

Gambar IV-13 Peta Nilai Keberadaan Pantai Parangtritis 

 

IV.6.3 Peta Total Nilai Ekonomi (TEV)  

Total Nilai Ekonomi (TEV) diperoleh dari hasil penjumlahan Nilai Guna Langsung 

(DUV) dan Nilai Keberadaan (TEV). Berdasarkan Peta TEV pada Gambar IV.14 dapat 
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diketahui bahwa total nilai ekonomi objek wisata Pantai Parangtritis sebesar Rp 

24.800.931.503.030,-. 

 

Gambar IV-14 Peta Nilai Ekonomi Total Pantai Parangtritis 

 

IV.6.4  Peta Utilitas Pantai Parangtritis 

Peta Utilitas digunakan untuk mengetahui kondisi suatu kawasan dari segi 

aksesbilitas dan fasilitas umumnya. Sehingga untuk lebih mengetahui kondisi dari Pantai 

Parangtritis maka dibuat Peta Utilitas seperti pada Gambar IV-15.  

 

 Gambar IV-15 Peta Utilitas Pantai Parangtritis 

 

1. Loket Pantai Parangtritis 

Loket pembelian tiket untuk masuk ke Pantai Parangtritis memiliki empat lajur, dua 

diantaranya untuk melayani pembelian tiket bagi kendaraan roda dua dan roda 
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empat dan lajur lainnya sebagai pintu keluar. Jarak loket menuju Pantai Parangtritis 

kurang lebih 4,5 kilometer.  

 

Gambar IV-16 Loket Karcis Pantai Parangtritis 

 

2. Lahan Parkir 

Pantai Parangtritis memiliki lahan parkir yang sangat luas. Lokasi parkir bus sangat 

strategis karena berada di dekat lokasi souvenir dan warung makan. Lokasi parkir 

mobil disediakan disepanjang  jalan menuju pantai. Untuk lokasi parkir motor hampir 

seluruh kawasan pantai menyediakannya.   

 

Gambar IV-17 Tempat Parkir Kendaraan Pantai Parangtritis 

 

3. Penginapan 

Pantai Parangtritis menyediakan banyak penginapan untuk wisatawan yang ingin 

bermalam disana. Penginapan yang berada di Pantai Parangtritis bermacam – 

macam, mulai dari losmen, hingga hotel tersebar diberbagai lokasi pantai. 

Penginapan yang ada pada umumnya tersebar di sekitar jalan utama Bantul 

Gunungkidul, namun beberapa warung atau toko souvenir juga ada yang 
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menyediakannya. Untuk biaya sewanya mulai mulai dari Rp. 100.000,- permalam 

tergantung dari jenis dan fasilitas yang dimiliki penginapan tersebut. 

 

Gambar IV-18 Penginapan di Pantai Parangtritis 

4. Posko SAR 

Pantai Parangtritis memiliki posko SAR sebagai pemantau keselamatan bagi 

wisatawan yang berkunjung saat menikmati pantai. Posko SAR di Pantai Parangtritis 

juga memiliki empat pos penjagaan yang terdapat di sepanjang bibir pantai. Jarak 

antar pos penjagaan berkisar antara 150 sampai 220 meter antara satu dan yang lain 

dan jarak pos dengan bibir pantai sekitar 100 meter. Adanya pos penjagaan tentu 

dapat membantu pemantauan terhadap keselamatan pengunjung, namun 

keberandaan pos penjagaan perlu ditambah karena jumlahnya yang sedikit dan 

persebaran pos penjagaan yang hanya ada di pusat Pantai Parangtritis. Penambahan 

pos penjagaan diperlukan pada bagian timur pantai yang sama sekali tidak terdapat 

pos penjagaan guna pemantauan keselamatan yang berjalan lebih efektif. 

 

Gambar IV-19 Posko SAR dan Pos Penjagaan SAR di Pantai Parangtritis 
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5. Warung dan Souvenir 

Warung makanan dan toko souvenir tersebar di seluruh area Pantai Parangtritis. 

Warung makan yang tersebar di Pantai Parangtritis menjual berbagai jenis makan 

ringan maupun berat, selain itu kebanyakn warung makan juga menjual kelapa muda 

sebagai daya tarik utama. Untuk toko souvenir, kebanyakan menjual kaos, topi, dan 

kacamata. Beberapa dari toko souvenir juga menjual oleh-oleh berupa manisan dan 

makanan khas Yogyakarta. Pada umumnya warung dan toko souvenir yang berada 

dekat bibir pantai menyediakan fasilitas tambahan berupa toilet umum. 

  

Gambar IV-20 Warung dan Toko Souvenir di Pantai Parangtritis 

 
 

6. Mushola 

Parangtritis memiliki dua buah Mushola sebagi tempat beribadah. Lokasinya berada 

di dekat tempat parkir bus dan toko souvenir. Lokasi yang sangat strategis ini sangat 

memudahkan wisatawan yang akan beribadah. Kedua Mushola ini berjarak sekitar 

300 meter dari bibir pantai dan jarak antar mushola ini juga kurang lebih 300 meter. 

  

Gambar IV-21 Mushola di Pantai Parangtritis 

 

7. Terminal Pantai Parangtritis 

Terminal Pantai Parangtritis terletak di jalan utama yang menghubungkan Bantul dan 

Gunungkidul berhadpan dengan monumen Jendral Soedirman. Terminal ini 
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merupakan sub terminal yang melayani transportasi bus umum berjenis Angkutan 

Pedesaan. Terminal Parangtritis berjarak 500 meter dari bibir pantai. 

 

Gambar IV-22 Terminal Pantai Parangtritis 

8. Rest Area 

Rest area di Pantai Parangtritis terdapat disepanjang pantai. Kebanyakan berlokasi 

dibawah pohon rindang dimana warga menyewakan tikar atau bangku untuk 

beristirahat. Selain itu terdapat tempat istirahat bag para supir dan kru perjalanannya 

di dekat lokasi parkir bus. 

 
Gambar IV-23 Rest area Pantai Parangtritis 


