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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan 

total panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah 

pesisir yang relatif sempit, tetapi memiliki potensi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan 

serta lingkungan (Arbi, 2008 dalam Baransano & C. Mangimbulude, 2011). Wilayah pesisir 

merupakan daerah peralihan laut dan daratan yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut 

dengan keanekaragaman ekosistem, baik ekosistem mangrove, terumbu karang maupun padang 

lamun serta potensi sektor perikanan dan sektor keindahan alam lingkungan pesisir (Hastuti, 2012 

dalam Pinto, 2015). Dengan adanya potensi daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya 

buatan manusia, maka wilayah pesisir tersebut dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata.  

Menurut Kuhaja (2014), adanya pariwisata pada suatu daerah dapat membuka 

kesempatan bagi masyarakat lokal terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan 

pariwisata. Pengembangan pariwisata yang merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat 

dan pariwisata juga diharapkan ikut terlibat karena pariwisata merupakan hal yang sangat kompleks 

sehingga perlu melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Pemerintah dan masyarakat 

dapat saling membantu dan bekerja sama dalam pengembangan wisata sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian wilayah (Prasetya & Rani, 2014) 

Pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dapat dilakukan jika wilayah tersebut 

memiliki potensi yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pengembangan wilayah pesisir menjadi 

tujuan wisata bertujuan untuk menambah pendapatan masyarakat lokal sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir untuk 

kegiatan pariwisata perlu melibatkan masyarakat lokal (Masud et al., 2017). Masyarakat ikut serta 

dalam pengembangan dan pengelolaan wisata agar dapat mempengaruhi kehidupan mereka 

(McGlashan dan Williams, 2003 dalam Prabhakaran et al., 2014).  

Masyarakat lokal yang merupakan elemen dasar dalam pariwisata karena berperan dalam 

menyediakan akomodasi, warung makan, informasi, fasilitas transportasi dan memberikan 

pelayanan kepada pengunjung wisata. Adanya lingkungan alam, bangunan, masyarakat lokal, 

budaya dan sejarah, semuanya dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi para wisatawan. Keterlibatan 

masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Pemerintah juga memainkan peran penting dalam penyediaan pengembangan pariwisata dalam hal 
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perencanaan, promosi wisata , pembangunan, atraksi wisata, infrastruktur, pendanaan, transportasi 

dan lain-lain. Pemerintah menyediakan kendaraan yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk 

berkeliling objek wisata seperti taksi, bus, angkutan umum, dan lainnya. Pariwisata merupakan 

salah satu pendapatan utama di dunia, dalam hal ini pemerintah tidak hanya membangun rencana 

jangka panjang, tetapi juga menerima ide dari pihak swasta dalam mengembangkan pariwisata. 

Sektor swasta juga harus memainkan peran penting dalam mengelola pariwisata sehingga dapat 

mencapai tujuan pariwisata. Perlu adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan dan 

pengelolaan pariwisata (Begum et al., 2014).  

Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis 

merupakan kota pesisir, memiliki potensi wisata pantai  yang indah dan bersih serta pulau-pulau 

yang berdekatan dan sektor perikanan. Karakteristik kegiatan pariwisata mempunyai keterkaitan 

erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan 

pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019).  

Berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2014-2019 

keinginan dan cita-cita Pemerintah Kota Padang yaitu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah 

satu ujung tombak bagi peningkatan perekonomian dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui penciptaan peluang kerja dan mampu memberdayakan masyarakat lokal secara 

optimal. Salah satu wisata pantai yang terdapat di Kota Padang yang paling menarik untuk 

dikunjungi yaitu Pantai Air Manis. Objek wisata Pantai Air Manis ber lokasi di Kecamatan Padang 

Selatan, Kota Padang. Pantai dengan pasir yang berwarna putih kecoklatan ini memiliki daya tarik 

wisata berupa pemandangan alam yang indah. Selain itu juga terdapat prasasti Malin Kundang 

yang merupakan legenda mengenai anak durhaka yang berubah menjadi batu. Prasasti tersebut 

berupa batu dari puing-puing bekas kapal dan jasad Malin Kundang. Jika air laut sedang surut, 

pengunjung dapat berjalan sejenak menuju Pulau Pisang, sebuah pulau kecil dengan luas sekitar 1 

hektar yang berada tidak jauh dari tepian Pantai Air Manis. Pengunjung dapat menuju pulau 

tersebut dengan berjalan kaki. Namun pengunjung tidak dapat berlama-lama berada di pulau 

tersebut karena beberapa jam kemudian air laut akan berangsur-angsur naik sehingga pengunjung 

tidak dapat kembali ke tepian pantai.  

Berdasarkan potensi-potensi tersebut maka wisata Pantai Air Manis dapat dikembangkan 

sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan Renstra Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, program pengembangan destinasi pariwisata bertujuan 

untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata dengan mewujudkan objek wisata yang aman 

dan nyaman. Salah satu objek wisata yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah yaitu Pantai Air 

Manis dan Batu Malin Kundang yang merupakan salah satu dari program pengembangan destinasi 
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pariwisata berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2014-2019. 

Pariwisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan menjaga keamanan wisatawan 

merupakan program yang perlu diprioritaskan. Cita-cita Pemerintah Kota Padang untuk 

menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak bagi peningkatan perekonomian dapat diwujudkan 

dengan adanya peran pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata.  

Pengembangan wilayah menjadi objek wisata memerlukan adanya berbagai jasa 

pelayanan yang diberikan bagi wisatawan sehingga perlu adanya kerjasama antara pihak 

pemerintah, swasta dan masyarakat (Raharjana, 2012 dalam Hilman, 2017). Prinsip 

penyelenggaraan tata kelola pariwisata yang baik yaitu dengan adanya koordinasi antar pemangku 

kepentingan dan adanya pelibatan partisipasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat 

setempat (Bambang Sunaryo, 2013 dalam Yeti, 2014). Oleh karena itu, peran stakeholder seperti 

pemerintah, masyarakat maupun swasta di perlukan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor 

pariwisata sehingga dapat meningkatkan keberhasilan suatu objek wisata.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis merupakan 

kota pesisir. Kota Padang memiliki potensi wisata pantai dan bahari, serta memiliki potensi pada 

sektor perikanan. Akan tetapi, Kota Padang merupakan kota yang rawan bencana seperti tsunami 

dan abrasi (sumbarprov.go.id, 2013).  

Berdasarkan PP No 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 

165,35 Km². Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui adanya 

penambahan luas administrasi yaitu menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan luas wilayah 

lautan/perairan seluas 720,00 Km². Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki 

pantai sepanjang 68,126 Km² (Padang.go.id, 2016). Salah satu obyek wisata pantai di Kota 

Padang yaitu Pantai Air Manis di Kelurahan Air Manis yang terletak di pesisir Kota Padang. 

Obyek wisata pantai ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Beberapa 

fasilitas yang terdapat di objek wisata seperti toilet, parkir, penginapan, musholla dan warung-

warung. Kondisi wilayah pesisir Pantai Air Manis dapat dilihat pada gambar 1.1.  
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Sumber: Hasil Observasi, 2018 

 
Gambar 1. 1  

Kondisi Pesisir Pantai Air Manis  

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa adanya gazebo-gazebo dan warung-

warung sebagai fasilitas dari wisata tersebut. Selain itu juga dapat dilihat bagaimana kondisi dari 

batu jasad serta puing-puing kapal Malin Kundang yang merupakan ikon objek wisata pesisir 

Kota Padang yang menjadi daya tarik wisata sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung. Objek wisata ini telah di lengkapi dengan sarana prasarana wisata seperti toilet, 

musholla, gazebo, warung makan, parkir dan tempat sampah. Selain itu juga terdapat penginapan 

yang berada tidak jauh dari lokasi objek wisata.  

Pada objek wisata ini juga terdapat daya tarik wisata berupa batu jasad dan puing-puing 

kapal Malin Kundang yang merupakan icon dari objek wisata pesisir Kota Padang. Masyarakat 

sekitar juga menyediakan jasa foto di lokasi batu Malin Kundang tersebut maupun di lokasi 

pantai. Pengunjung dapat mengunjungi sebuah pulau kecil dengan luas sekitar 1 hektar yang 

berada tidak jauh dari tepian Pantai Air Manis. Jika air laut sedang surut, pengunjung dapat 

menuju pulau tersebut dengan berjalan kaki. Namun pengunjung tidak dapat berlama-lama berada 

di pulau tersebut karena beberapa jam kemudian air laut akan berangsur-angsur naik sehingga 

pengunjung tidak dapat kembali ke tepian pantai.  

Beberapa fasilitas umum yang dapat digunakan oleh pengunjung objek wisata yaitu toilet, 

parkir dan musholla. Fasilitas toilet dan musholla di kelola oleh dua pihak yaitu Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dengan melibatkan masyarakat lokal. Oleh karena itu 

hasil pendapatan dari biaya toilet dan musholla tersebut dibagi dua yaitu untuk pihak dinas 

pariwisata maupun bagi masyarakat lokal. Selain itu juga terdapat warung yang dikelola oleh 

masyarakat lokal dengan menyediakan fasilitas makan dan minum kepada pengunjung. 

Masyarakat lokal juga menyediakan penginapan dan jasa foto bagi wisatawan yang berkunjung 

ke lokasi wisata. Penginapan ini berada tidak jauh dari lokasi objek wisata yaitu sekitar lebih 
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kurang 200 meter dari pintu masuk lokasi wisata. Pada lokasi wisata ini masyarakat juga 

menyediakan fasilitas penyewaan motor ATV yang digunakan oleh wisatawan untuk berkeliling 

pantai.  

Masyarakat lokal memfasilitasi moda transportasi berupa ojek yang dapat digunakan oleh 

wisatawan objek wisata Pantai Air Manis. Selain itu moda transportasi lain yang dapat digunakan 

untuk menuju ke lokasi wisata Pantai Air Manis yaitu angkot. Namun angkutan umum tersebut 

tidak dapat mengantarkan pengunjung hingga pintu masuk objek wisata pantai. Akan tetapi 

wisatawan dapat menggunakan ojek jika ingin melanjutkan perjalanan hingga sampai pada lokasi 

pantai. Transportasi online seperti gojek juga sering digunakan oleh wisatawan yang berkunjung 

ke lokasi wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tengah melakukan promosi 

terkait dengan objek wisata Pantai Air Manis dan batu Malin Kundang yang merupakan  icon dari 

wisata pantai di Kota Padang karena wisata ini merupakan salah satu objek wisata sebagai 

penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah Kota Padang.  

Pantai Air Manis yang memiliki potensi wisata baik dari pemandangan alam yang indah 

maupun adanya prasasti jasad dan puing-puing kapal Malin Kundang yang merupakan ikon dari 

pantai yang terdapat di Kota Padang sehingga wisata ini banyak didatangi oleh wisatawan, 

terutama saat hari libur. Pada saat hari libur jumlah kunjungan wisatawan dapat mencapai hingga 

sekitar 20 ribu orang (sumbar.antara.news, 2018). Dengan banyaknya jumlah wisatawan yang 

datang mengunjungi wisata Pantai Air Manis maka dapat menambah pendapatan asli daerah 

(PAD) Kota Padang dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Masyarakat yang 

membuka usaha dan jasa sehingga dapat memperoleh keuntungan dengan banyaknya jumlah 

pengunjung.  

 

 

  

       Sumber: Hasil Observasi, 2018 

 

Gambar 1. 2  

Kondisi Fasilitas Wisata 



 

6 
 

 

Pada lokasi wisata masih terdapat beberapa fasilitas pendukung wisata yang kurang  

terawat, seperti prasasti Malin Kundang, tempat sampah, toilet umum dan gazebo. Prasasti Malin 

Kundang dan puing-puing kapal Malin Kundang yang merupakan salah satu tujuan wisatawan 

untuk berkunjung ke Pantai Air Manis. Prasasti tersebut dari waktu ke waktu kondisinya semakin 

kurang baik dikarenakan faktor alam sehingga perlu adanya perawatan dan pengelolaan secara 

khusus terhadap aset dari objek wisata tersebut. Selain itu, pada lokasi wisata belum terdapat pos 

pusat informasi dan tempat parkir khusus bagi pengunjung sehingga pengunjung yang membawa 

kendaraan pribadi akan memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.  

Berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2014-2019 

Pantai Air Manis dan Batu Malin Kundang merupakan salah satu wisata yang sedang 

dikembangkan. Namun pada objek wisata tersebut terdapat masalah seperti fasilitas pendukung 

yang kurang terawat serta adanya beberapa fasilitas yang belum tersedia pada objek wisata. 

Fasilitas pendukung dapat dikatakan kurang terawat jika fasilitas tersebut kondisinya kurang baik 

dan kurang bersih. Beberapa fasilitas yang belum tersedia pada objek wisata Pantai Air Manis 

seperti area permainan anak-anak, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan peran 

stakeholder dalam mengelola wisata Pantai Air Manis yang kurang optimal sehingga pentingnya 

kajian mengenai peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis. Dengan adanya 

peran stakeholder yang kurang optimal dalam kegiatan wisata dapat menjadi indikator dalam 

perumusan masalah, karena pariwisata dapat dilihat berdasarkan 4 prinsip pariwisata yaitu atraksi, 

akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi. Dengan demikian rumusan masalah penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah  peran stakeholder dalam mengelola atraksi pada lokasi wisata Pantai 

Air Manis? 

2. Bagaimanakah peran stakeholder dalam memberikan akses bagi wisatawan untuk 

berkunjung ke lokasi wisata Pantai Air Manis?  

3. Bagaimanakah peran stakeholder dalam pengelolaan fasilitas bagi wisatawan yang 

berkunjung ke wisata Pantai Air Manis? 

4. Bagaimanakah peran stakeholder dalam melakukan promosi dan menyediakan 

informasi terkait objek wisata Pantai Air Manis?  

  

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1   Tujuan 

Penelitian ini disusun bertujuan untuk mengetahui peran stakeholder dalam pengelolaan 

wisata Pantai Air Manis berdasarkan 4 prinsip pariwisata yaitu atraksi, akomodasi, aksesibilitas, 
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informasi dan promosi.  

 

1.3.2 Sasaran 

1) Identifikasi karakteristik objek wisata Pantai Air Manis  

2) Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis  

3) Analisis tipologi peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis  

4) Analisis perbandingan peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis 

5) Kesimpulan dan rekomendasi 

 

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini di bedakan menjadi ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi. Penentuan ruang lingkup ini di gunakan untuk membatasi lokasi dan materi dalam 

penelitian.  

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah merupakan cakupan wilayah yang menjadi kawasan penelitian. 

Wilayah yang digunakan yaitu Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang 

dengan luas 1,19 Km². Ruang lingkup wilayah penelitian di batasi hanya mencakup satu kelurahan 

yaitu Kelurahan Air Manis karena lokasi wisata Pantai Air Manis dan Batu Malin Kundang terletak 

pada kelurahan ini. Batas-batas wilayah Kelurahan Air Manis: 

 Sebelah utara     : Kelurahan Bukit Gado-gado 

 Sebelah selatan  : Kelurahan Teluk Bayur, Samudera Indonesia 

 Sebelah timur     : Kelurahan Mata Air, Kelurahan Rawang 

 Sebelah barat     : Samudera Indonesia 
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Sumber: Bappeda Kota Padang, 2017 

 
     Gambar 1. 3 

        Peta Administrasi Kelurahan Air Manis 

 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Batasan aspek yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu kajian literatur mengenai 

pariwisata, peran, stakeholder, pengelolaan, prinsip wisata pesisir yang terdiri dari atraksi, 

akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari seluruh rangkaian penelitian dan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai karakteristik objek wisata 

pantai, stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata, serta peran stakeholder dalam 

pengelolaan wisata.  

2. Dapat di jadikan sebagai informasi dan acuan bagi yang akan melakukan penelitian 
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selanjutnya mengenai peran stakeholder dalam pengelolaan wisata pantai. 

3. Dapat di jadikan sebagai pertimbangan dan acuan bagi pemerintah dalam pengembangan 

dan pengelolaan wisata guna meningkatkan perekonomian wilayah. 

 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

      Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji peran stakeholder dalam 

pengembangan dan pengelolaan wisata. Sebelum dilakukan penelitian ini, telah terdapat penelitian 

yang hampir mirip namun terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Adapun perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat terlihat dalam tabel berikut:  

 

TABEL I. 1  

KEAS LIAN PENELITIAN 

 

PENELIT

I 

JUDUL 

PENELITIAN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

METODE 

PENELIT

IAN 

OUTPUT 

PENELITIAN 

LOKAS I 

PENELITI

AN 

Resky 

Sirupang 

Kanuna 

(2014) 

Peranan 

pemerintah daerah 

dalam 

pengelolaan 

potensi pariwisata 

di Kabupaten 

Toraja Utara  

Mengidentifikasi 

peran pemerintah 

daerah (Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata), 

kontribusi sektor 

pariwisata terhadap 

PAD serta faktor-

faktor  yang 

mempengaruhi 

pengelolaan potensi 

sektor wisata 

Deskriptif 

kualitatif 

Peran 

pemerintah 

daerah, besar 

kontribusi, dan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pengelolaan 

potensi wisata 

Kabupaten 

Toraja Utara  

Zahrotul 

Khasanah 

(2015) 

Peran Dinas 

Pariwisata Kulon 

Progo dalam 

Pengembangan 

potensi Goa 

Kiskendo 

Mengetahui peran 

Dinas Pariwisata 

Kulon Progo dalam 

mengembangkan 

objek wisata dan 

mengetahui dampak 

peran Dinas 

Pariwisata Kulon 

Progo dalam 

pengembangan objek 

wisata Goa Kiskendo 

Deskriptif 

kualitatif 

Peran Dinas 

Pariwisata dan 

dampak peran 

Dinas 

Pariwisata 

dalam 

pengembangan 

objek wisata 

Goa Kiskendo 

Goa 

Kiskendo, 

Kulon 

Progo, 

Yogyakarta 

Rizky Dwi 

Gustina 

(2018) 

Peran stakeholder 

dalam 

pengelolaan 

wisata pantai di 

Kelurahan Air 

Manis, 

Kecamatan 

Mengetahui peran 

stakeholder (Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata, dan 

masyarakat lokal) 

dalam pengelolaan 

wisata pantai  

Deskriptif 

kualitatif 

Peran 

stakeholder 

(Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata, dan 

masyarakat 

lokal) dalam 

Pantai Air 

Manis di 

Kelurahan 

Air Manis, 

Kecamatan 

Padang 

Selatan, 
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Padang Selatan pengelolaan 

wisata  

Kota Padang 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018 

 

1.7 Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 

Perencanaan wilayah dan kota mempelajari dua substansi yaitu perencanaan wilayah dan 

perencanaan kota. Pariwisata termasuk kedalam perencanaan wilayah yang didalam suatu wisata 

terdapat kegiatan pariwisata. Suatu pariwisata memerlukan adanya stakeholder yang terlibat dan 

berperan dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     Sumber: Analisis Penyusun, 2018  

Gambar 1. 4  

Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pentingnya peran stakeholder dalam  

pengelolaan wisata. Stakeholder yang akan dilihat yaitu pihak pemerintah yaitu Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Padang serta masyarakat lokal. Pemilihan wilayah studi Pantai Air Manis ini 

karena berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2014-2019 

Peran stakeholder dalam 

pengelolaan pariwisata 

Perencanaan 

wilayah 

Perencanaan kota 

Pariwisata 

Kegiatan 

pariwisata 

Perencanaan 

Wilayah dan Kota 

Pengembangan 

dan pengelolaan 

pariwisata 

Stakeholder 
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Pantai Air Manis merupakan salah satu wisata yang sedang dikembangkan dan memiliki potensi 

wisata pantai dengan legenda batu Malin Kundang, namun fasilitas di wisata tersebut kurang 

terawat dan masih terdapat beberapa fasilitas yang belum tersedia yang menunjukkan peran 

stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata kurang optimal. Tujuan penelitian ini yaitu 

menganalisis peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis. Berikut merupakan 

gambaran pemikiran studi mulai dari latar belakang, permasalahan, research question, tujuan, 

analisis dan output sesuai dengan judul penelitian yang kemudian dijabarkan pada gambar 1.5 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1. 5  

Kerangka Pikir 

 

Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata 

Pantai Air Manis 

Analisis peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air 

Manis 

Kesimpulan dan Rekomendasi Output 

Identifikasi karakteristik objek wisata pantai 
Analisis 

Peran stakeholder kurang optimal 

Kelurahan Air Manis merupakan kelurahan yang memiliki 

potensi wisata yaitu Pantai Air Manis dan batu Malin 

Kundang  

Input 

Kota Padang merupakan kota pesisir 

Bagaimana peran stakeholder dalam pengelolaan  atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi 

dan promosi pada wisata Pantai Air Manis? 

Melakukan kajian peran stakeholder dalam pengelolaan wisata (atraksi, akomodasi, 

aksesibilitas, informasi dan informasi)  

Analisis perbandingan peran stakeholder dalam pengelolaan 

wisata Pantai Air Manis 

Kondisi objek wisata beserta fasilitas yang tersedia kurang baik dan kurang terawat  Permasalahan 

Research 

Question 

Tujuan 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian terdiri dari empat bagian, yaitu definisi operasional, pendekatan 

penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan kerangka analisis metode analisis 

data. Berikut penjelasan dari masing-masing bagian, yaitu:  

 

1.8.1 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pengertian dari beberapa kata kunci dalam penelitian. 

Definisi operasional bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca 

mengenai suatu hal yang berkaitan dengan peran stakeholder pengelolaan wisata Pantai Air Manis, 

dengan penjelasan sebagai berikut:   

1. Peran 

Peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam 

suatu kegiatan (Poerwadarminta, 1995 dalam Qodir, 2011).   

2. Stakeholder 

Menurut Fairuza (2017), stakeholder adalah individu dan/atau kelompok yang berkaitan 

dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus kajian dan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh adanya suatu kegiatan. Stakeholder juga dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki 

kepentingan dan dapat memberikan pengaruh terhadap suatu objek (Rahman & Prakoso, 2012). 

Stakeholder primer yaitu stakeholder yang langsung terkena dampak darri adanya suatu 

kegiatan dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan suatu kegiatan, seperti masyarakat, sedangkan 

stakeholder kunci yaitu stakeholder yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan 

bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, seperti dinas ataupun instansi yang berkaitan langsung 

terhadap suatu kegiatan (Maryono, 2005 dalam Handayani & Warsono, 2017).  

3. Wisata 

Atraksi wisata bertujuan untuk memberikan aktivitas dan kesenangan bagi pengunjung 

wisata (Gunn & Var, 2002). Atraksi dapat berupa keindahan alam, budaya lokal, bentuk bangunan 

dan gaya hidup masyarakat lokal (WTO, 2007 dalam Abdillah, 2015). Menurut Kotler et al (1993) 

dalam Suharso (2009) menjelaskan bahwa akomodasi adalah layanan atau fasilitas yang 

mendukung wisata, seperti penginapan, toilet, parkir, dan fasilitas makan dan minum serta fasilitas 

lainnya yang dapat digunakan pengunjung. Aksesibilitas merupakan kemudahan bagi wisatawan 

untuk bekunjung ke lokasi wisata seperti moda transportasi, sedangkan informasi dan promosi pada 

wisata bertujuan untuk memberikan layanan mengenai informasi dan gambaran wisata kepada 

pengunjung wisata.  
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1.8.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholder yang terlibat dalam 

pengelolaan wisata pantai. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan 

yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondis i objek, dimana pengambilan 

narasumber dilakukan secara purposive dan snowball, analisis data bersifat kualitatif dan 

menekankan generalisasi (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

untuk mengetahui peran stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata pantai.  

 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian terbagi kedalam teknik pengumpulan data 

teknik sampling dan kebutuhan data, yaitu sebagai berikut:  

 

1.8.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

a. Pengumpulan data primer 

Pada pengumpulan data primer di lakukan dengan memperoleh data langsung berasal dari 

narasumber ataupun dari kegiatan survei lapangan. Sumber data primer adalah pejabat Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, pejabat Kelurahan Air Manis, dan masyarakat lokal yang 

terlibat dalam kegiatan wisata Pantai Air Manis.  

Berikut ini merupakan cara yang dilakukan dalam pengumpulan data primer ini, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang di lakukan dengan mengamati 

objek penelitian secara langsung di lapangan dan di dukung dengan pengambilan dokumentasi 

berupa foto, gambar untuk mendukung objek penelitian. Observasi di lakukan di Pantai Air Manis, 

Kelurahan Air Manis terkait pengelolaan wisata pantai untuk mengetahui kondisi lingkungan 

pesisir, karakteristik objek wisata dan sarana prasarana pendukung objek wisata pantai.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu metode dalam memperoleh data dan informasi yang di 

lakukan dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber. Pertanyaan yang di siapkan dapat 

berupa pertanyaan terbuka atau tertutup yang di sesuaikan dengan kebutuhan. Wawancara ini 

ditujukan kepada key person yang mengerti tentang wisata Pantai Air Manis serta mengerti tentang 

peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis. Hasil wawancara yang telah 

direkam akan diubah kedalam bentuk tulisan, sehingga nantinya hasil wawancara tersebut dapat 

dikelompokkan dan dilakukan pengkodingan sesuai dengan kategori yang sama. 
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b. Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder di lakukan dengan cara telaah dokumen untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang di butuhkan dalam penelitian, seperti profil wilayah, 

ketersediaan sarana dan prasarana, karakteristik objek wisata pantai, dan literatur. Informasi 

tersebut diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, internet, instansi terkait dan media cetak lainnya.  

 

1.8.3.2 Teknik Sampling  

Penentuan sampel perlu dilakukan untuk meminimalkan biaya, tenaga, dan waktu. 

Penelitian ini teknik sampling yang digunakan dalam memilih informan yaitu snowball sampling. 

Adapun kriteria narasumber yang dijadikan sebagai subyek penelitian yang di pilih dapat di lihat 

pada tabel di bawah ini.  

 

TABEL I. 2  

KRITERIA NARASUMBER 

 
NO. NARAS UMBER  KRITERIA 

1. Pemerintah Kelurahan Air Manis - Menduduki jabatan tertentu dalam instansi 

- Mengetahui informasi mengenai pengelolaan 

wisata pantai 

- Terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata 

pantai 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Padang 

- Menduduki jabatan tertentu dalam instansi 

- Mengetahui informasi mengenai pengelolaan 

wisata pantai 

- Terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata 

pantai 

4. Masyarakat Kelurahan Air Manis - Terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata 

pantai 

- Masyarakat asli kelurahan 

- Lama tinggal > 5 tahun 

 Sumber: Analisis Penyusun, 2018 

 

Pemilihan informan dilakukan menggunakan metode snowball sampling. Teknik 

snowball sampling dimulai dengan melakukan wawancara kepada seseorang yang dianggap kunci, 

kemudian menanyakan dan meminta rekomendasi kepada narasumber 1 tersebut mengenai pihak 
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yang dapat dijadikan sebagai narasumber 2, dan dilakukan secara terus menerus hingga 

memperoleh jawaban yang sama. Metode tersebut digunakan dalam memperoleh narasumber setiap 

stakeholder untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan wisata. 

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pihak Lurah Kelurahan Air Manis dan Sekretaris Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. Gambar dibawah ini merupakan alur proses snowball sampling yang 

digunakan dalam wawancara pada penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Gambar 1. 6  

Skema Alur Snowball Sampling  
 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling pada setiap pihak  

yang berperan dalam kegiatan wisata pantai Air Manis. Wawancara dilakukan pada 6 informan 

antara lain pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, pejabat Kelurahan Air Manis, 

dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis seperti pelaku usaha 

warung makan dan pelaku usaha souvenir. Berdasarkan kriteria responden tersebut, maka 

narasumber yang terpilih yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Ludi  

Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  

Pak Miswar 

Kepala Kelurahan Air 

Manis 

Pak W ilman 

Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  

Bu Ida 

Masyarakat lokal 

Bu Imelya 

Masyarakat lokal 

Bu Ratna 

Masyarakat lokal 

Key person  
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TABEL I. 3  

NARASUMBER PENELITIAN 
 

NO. KATEGORI 

NARAS UMBER  

NAMA KETERANGAN 

1. Pemerintah Kelurahan    

 01 Miswar Lurah Kelurahan Air Manis  

2. Pengelola    

 02 Ludi Anwar Sekretaris Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  

 03 Wilman Muchtar Kabid Destinasi dan Industri 

Pariwisata 

3. Masyarakat   

 04 Imelya Pelaku usaha warung makan/kantin 

 05 Ratna Pelaku usaha souvenir 

 06 Ida Pelaku usaha warung makan/kantin 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018  

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 kategori narasumber yang 

digunakan dalam penelitian ini. Kategori narasumber yang pertama yaitu pihak Kelurahan Air 

Manis. wawancara dilakukan kepada pihak Lurah Kelurahan Air Manis. Kategori narasumber yang 

kedua yaitu pihak pengelola wisata Pantai Air Manis dimana wisata ini dikelola oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Pihak yang dijadikan sebagai narasumber dalam kategori 

ini yaitu Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Kabid Destinasi dan Industri 

Pariwisata. Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber yaitu 

masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan wisata.  Pihak yang terlibat yang dijadikan 

sebagai narasumber yaitu pelaku usaha warung makan dan minum serta pelaku usaha souvenir.  
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1.8.3.3 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data disusun berdasarkan pada sasaran penelitian yang sudah ditentukan. Berikut merupakan data yang di perlukan dalam 

melakukan penelitian ini, dapat di jabarkan melalui tabel dibawah ini.  

 

TABEL 1. 4  

KEBUTUHAN DATA 
NO. SASARAN VARIABEL KEBUTUHAN DATA  JENIS 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

SUMBER DATA 

1.  

 

Identifikasi 

karakteristik objek 

wisata Pantai Air 

Manis 

Atraksi wisata Jenis, lokasi dan kondisi objek wisata Primer 

 

Wawancara 

Observasi 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Padang 

Pemerintah Kelurahan Air 

Manis 

Masyarakat 

 

Sekunder Telaah dokumen 

Jenis atraksi utama (intangible, tangible) Primer 

 

Wawancara 

Observasi 

Sekunder Telaah dokumen 

Jenis atraksi pendukung (intangible, tangible) Primer 

 

Wawancara 

Observasi 

Sekunder Telaah dokumen 

Akomodasi Lokasi penginapan Primer Wawancara Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Padang 

Pemerintah Kelurahan Air 

Manis 

Masyarakat 

 

Kondisi penginapan Primer Observasi 

Jumlah penginapan Primer Observasi 

Fasilitas tempat parkir, kantin/ warung makan, gazebo/ 

tempat duduk, tempat penitipan barang, musholla, toilet, 

toko souvenir, tempat sampah 

Primer Wawancara 

 

Kondisi tempat parkir, kantin/ warung makan, gazebo/ 

tempat duduk, tempat penitipan barang, musholla, toilet, 

toko souvenir, tempat sampah 

Primer Observasi 

Ketersediaan fasilitas tempat parkir, kantin/ warung 

makan, gazebo/ tempat duduk, tempat penitipan barang, 

musholla, toilet, toko souvenir, tempat sampah  

 

Primer Observasi 

 

Aksesibilitas  Lebar jalan dan kondisi perkerasan jalan  Primer 

 

Observasi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Padang 

Pemerintah Kelurahan Air Jenis moda transportasi Primer Wawancara 
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 Manis 

Masyarakat 

 

Kondisi moda transportasi Primer Observasi 

Informasi dan 

promosi 

Jenis dan bentuk promosi dan publikasi Primer Wawancara 

Sarana prasarana Kondisi jalan, air bersih, jaringan listrik, fasilitas 

pelayanan kesehatan  

Primer Observasi 

2. Identifikasi 

stakeholder yang 

terlibat dalam 

pengelolaan wisata 

Pantai Air Manis 

Pemerintah 

Pengelola  

Masyarakat 

 

Pihak yang berperan dalam mengelo la atraksi wisata Primer Wawancara Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Padang 

Pemerintah Kelurahan Air 

Manis 

Masyarakat 

 

Peran pihak-pihak yang terlibat dalam mengelo la atraksi 

wisata 

Primer Wawancara 

Pihak yang berperan dalam mengelo la akomodasi wisata Primer Wawancara 

Peran pihak-pihak yang terlibat dalam mengelo la 

akomodasi wisata 

Primer Wawancara 

Pihak yang berperan dalam mengelo la aksesibilitas 

wisata 

Primer Wawancara 

Peran pihak-pihak yang terlibat dalam mengelo la 

aksesibilitas wisata 

Primer Wawancara 

Pihak yang berperan dalam mengelo la informasi dan 

promosi objek wisata 

Primer Wawancara 

Peran pihak-pihak yang terlibat dalam promosi dan 

informasi wisata 

Primer Wawancara 

3. Analisis peran 

stakeholder dalam 

pengelolaan wisata 

Pantai Air Manis 

Tenaga 

Uang/ barang 

Ide/ pendapat 

Keterampilan/ 

keahlian 

Stakeholder 

primer, kunci, 

sekunder 

Keterlibatan dalam mengelo la atraksi wisata Primer Wawancara 

Observasi 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Padang 

Pemerintah Kelurahan Air 

Manis 

Masyarakat 

 

Keterlibatan dalam mengelo la akomodasi wisata Primer Wawancara 

Observasi 

Keterlibatan dalam mengelo la aksesibilitas wisata Primer Wawancara 

Observasi Keterlibatan dalam mengelo la informasi dan promosi 

Sekunder Telaah dokumen Website/ internet 

4. Analisis perbandingan 

peran stakeholder 

dalam pengelolaan 

wisata  

Best practice 

Stakeholder 

dalam 

pengelolaan   

Stakeholder dalam pengelolaan atraksi, akomodasi, 

aksesibilitas, informasi dan promosi wisata 

Sekunder Telaah dokumen Website/internet 

Sumber: Analisis penyusun, 2018 
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1.8.4 Tahap Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah 

diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Proses analisis data 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran stakeholder yang terlibat dalam 

pengelolaan wisata Pantai Air Manis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan conclucion drawing/ verrification (Miles dan 

Huberman, 1992 dalam Sugiyono, 2005) 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting. Hasil 

dari survei lapangan yaitu hasil observasi dan wawancara dirangkum sebagai bahan analisis. 

Dengan menggunakan metode kualitatif dapat memperoleh informasi secara mendalam dari 

narasumber. Menurut Moleong (2007), reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data dan 

menggolongkan data, sehingga data yang tidak perlu dibuang dan data yang akan digunakan 

disusun sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.  

a. Kategorisasi 

Kategorisasi data dilakukan oleh peneliti untuk membuat kesimpulan dari kumpulan data 

dan melihat hubungan diantara fakta. Hubungan antara fakta tersebut mencerminkan bahwa data 

tersebut merupakan varian fakta yang sejenis sehingga dibuat kategorisasi (Mahpur, 2017).  Tahap 

kategorisasi, yaitu memilah-milah setiap satuan data hasil wawancara yang telah dirangkum yang 

memiliki kesamaan kedalam kategori, dan setiap kategori diberi nama yang disebut label. 

Kemudian kategorisasi dibedakan berdasarkan sasaran untuk menjawab sasaran penelitian.  

b. Interpretasi 

Interpretasi data yaitu pencarian pengertian yang lebih luas tentang data hasil penelitian 

(Hasan, 2002).  

2. Penyajian data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, 

tetapi yang paling sering digunakan yaitu teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2005). Penyajian 

data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai subnya masing-masing. Pengelompokan data 

bertujuan untuk membagi data kedalam kategori, pengelompokan tersebut akan dilakukan dengan 

coding (pengkodean) dan hasilnya wawancara bersifat deskriptif. Kode-kode deskriptif tidak 

memberikan interpretasi, tetapi sebagai tanda suatu kategori gejala pada suatu penggalan teks 

(Miles, B. Mathew, 1992). Pengkodean hasil wawancara tersebut adalah KW (Karakteristik 

Wisata), PT (Pihak yang Terlibat), PS (Peran Stakeholder). Selanjutnya informasi tersebut akan 

dilengkapi kodenya berdasarkan siapa narasumbernya, tanggal melakukan wawancara dan 

tempatnya. Berikut merupakan contoh keterangan pengkodean hasil wawancara:  
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AB/01.1/01 

Keterangan: 

AB :Klasifikasi informasi sesuai sasaran (KW, PT, PS) 

01.1 :Nomor narasumber wawancara, urutan baris ke 1 dalam verbatim 

01 :Nomor urutan dalam kategorisasi data  

Data pengkodean tersebut akan disusun dalam kartu informasi dengan format sebagai 

berikut: 

 

No. Cuplikan Wawancara Kode 

 ................................................................................................ 

.................................................................................. 
AB/01.1/01 

 

3. Conclusion Drawing/Verification (Simpulan/Verifikasi) 

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data. 

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Dalam penelitian  ini 

penulisan simpulan dengan kualitatif dan merupakan temuan baru. Temuan ini berupa deskripsi 

yang menjelaskan masing-masing sasaran penelitian.  

 

1.8.5 Metode Analisis 

Teknik analisis yang di gunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif 

untuk menganalisis data hasil wawancara dan observasi. Berikut penjelasan dari masing-masing 

teknik analisis yang digunakan setiap sasaran penelitian.  

1. Identifikasi karakteristik objek wisata Pantai Air Manis 

Sasaran pertama yaitu identifikasi karakteristik objek wisata Pantai Air Manis. Pada 

sasaran ini terdapat dua hal yang di kaji yaitu kegiatan wisata yang terdapat pada lokasi wisata. 

Data yang digunakan pada sasaran pertama diperoleh dari telaah dokumen, observasi, dan 

wawancara. Dari telaah dokumen diketahui bahwa prinsip pariwisata terdiri dari atraksi, 

akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi. Variabel tersebut digunakan untuk melihat 

atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi apa saja yang terdapat pada lokasi wisata.  

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati secara langsung mengenai kondisi 

dari setiap atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi serta fasilitas pendukung wisata 

yang terdapat pada objek wisata. Selain itu observasi juga dilakukan untuk mengamati secara 

langsung daya tarik wisata serta bagaimana kondisi lingkungan wisata. Pada sasaran identifikasi 

karakteristik objek wisata Pantai Air Manis juga dilakukan metode pengumpulan data dengan 
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melakukan wawancara dan telaah dokumen. Wawancara di lakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi terkait jenis atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi serta 

fasilitas pendukung yang tersedia pada lokas i objek wisata baik. Data yang digunakan dalam 

sasaran 1 juga diperoleh dari telaah dokumen. Dokumen dikumpulkan untuk mencari data yang 

berasal buku, jurnal, dokumen, artikel maupun internet terkait dengan objek wisata.  

Metode pengumpulan data yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik 

snowball sampling untuk mewawancarai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata, 

seperti Pemerintah Kelurahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang merupakan 

pengelola objek wisata dan masyarakat lokal. Pertama-tama peneliti menentukan informan kunci 

yang akan diwawancarai. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada seseorang yang 

dianggap sebagai informan kunci, kemudian meminta rekomendasi kepada informan kunci tersebut 

mengenai pihak selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai narasumber, dan begitu seterusnya 

hingga diperoleh jawaban yang sama. Data hasil wawancara yang telah direkam diubah ke dalam 

bentuk tulisan sehingga nantinya dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang sama dan 

kemudian dapat dilakukan analisis terhadap data yang telah dikelompokkan tersebut. Dengan 

demikian dapat diperoleh output dari sasaran 1 yaitu mengenai karakteristik objek wisata Pantai 

Air Manis yang terdiri dari jenis dan kondisi atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi dan 

promosi beserta sarana dan prasarana.  

 

 

 

 

 

 

 
        

  Sumber: Analisis penyusun, 2018 

Gambar 1. 7 
Kerangka Analisis Sasaran 1 

 

2 Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis  

Sasaran kedua yaitu identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata 

Pantai Air Manis pada setiap prinsip pariwisata yaitu atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi 

dan promosi. Sasaran ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan wisata dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh masing-

INPUT PROSES OUTPUT 

Atraksi wisata 

Akomodasi 
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masing stakeholder. Data yang digunakan untuk mencapai sasaran 2 diperoleh dari telaah 

dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang akan digunakan untuk mencapai sasaran 2 

diperoleh dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait stakeholder yang 

terlibat dalam mengelola kegiatan wisata serta memperoleh informasi mengenai bagaimana 

pengelolaan yang dilakukan. Selain itu juga dilakukan observasi dengan tujuan untuk mengamati 

secara langsung mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola kegiatan wisata sehingga 

dapat digunakan sebagai pendukung data hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling dengan 

mewawancarai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Stakeholder tersebut terdiri 

dari pemerintah kelurahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang selaku pengelola objek 

wisata Pantai Air Manis, serta masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan wisata. Pertama-tama 

peneliti menentukan informan kunci yang akan diwawancarai. Selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara kepada seseorang yang dianggap sebagai informan kunci, kemudian meminta 

rekomendasi kepada informan kunci tersebut mengenai pihak selanjutnya yang dapat dijadikan 

sebagai narasumber dan begitu seterusnya hingga diperoleh jawaban yang sama  

Data hasil wawancara yang telah direkam diubah ke dalam bentuk tulisan sehingga 

nantinya dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang sama dan kemudian dapat dilakukan 

analisis terhadap data yang telah dikelompokkan tersebut. Selain wawancara dan observasi, juga 

dilakukan metode pengumpulan data dengan telaah dokumen untuk  memperoleh data dari buku, 

jurnal, dokumen, artikel maupun internet terkait dengan pengelolaan objek wisata Pantai Air 

Manis. Dengan demikian dapat diperoleh output dari sasaran 2  yaitu mengetahui stakeholder yang 

terlibat dalam pengelolaan wisata dan bagaimana pengelolaan yang dilakukan dalam mengelola 

wisata.  
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Gambar 1. 8 
Kerangka Analisis Sasaran 2 
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3. Analisis peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis 

Sasaran ketiga yaitu analisis peran stakeholder dalam pengelolaan wisata Pantai Air 

Manis. Sasaran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran masing-masing stakeholder 

yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis, baik atraksi, akomodasi aksesibilitas, 

serta informasi dan promosi wisata. Selain itu sasaran ini juga bertujuan untuk mengetahui tipologi 

peran masing-masing stakeholder dalam mengelola wisata. Data yang digunakan untuk mencapai 

sasaran ini diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui peran stakeholder 

yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Selain itu, data yang digunakan untuk mencapai sasaran ini 

juga diperoleh dari literatur berupa jurnal untuk membandingkan peran stakeholder dalam 

pengelolaan wisata Pantai Air Manis dengan peran stakeholder dalam mengelola wisata lainnya.  

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling kepada 

narasumber yaitu pemerintah kelurahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pengelola wisata 

Pantai Air Manis, dan masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Peneliti 

menentukan informan kunci yang akan diwawancarai. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 

kepada seseorang yang dianggap sebagai informan kunci, kemudian meminta rekomendasi kepada 

informan kunci tersebut mengenai pihak selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai narasumber, dan 

begitu seterusnya hingga diperoleh jawaban yang sama.  

Data hasil wawancara yang telah direkam diubah ke dalam bentuk tulisan sehingga 

nantinya dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang sama dan kemudian dapat dilakukan 

analisis terhadap data yang telah dikelompokkan tersebut. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data dan informasi dari narasumber mengenai peran dari masing-masing stakeholder 

dalam pengelolaan wisata. Informasi lain yang diperoleh dari kegiatan wawancara untuk mencapai 

sasaran 3 yaitu bentuk peran dari masing-masing stakeholder dan sejauh mana peran stakeholder 

dalam pengelolaan wisata. Dengan demikian dapat diperoleh output dari sasaran 3 yaitu 

mengetahui peran stakeholder serta tipologi stakeholder dalam mengelola wisata baik itu atraksi, 

akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi serta fasilitas pendukung wisata lainnya.  
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Gambar 1. 9 
Kerangka Analisis Sasaran 3 
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output dari sasaran 4 yaitu mengetahui perbandingan peran stakeholder  dalam mengelola wisata 
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lainnya.  
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Gambar 1. 10 
Kerangka Analisis Sasaran 4 
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1.8.6 Kerangka Analisis 

Berikut merupakan kerangka analisis dalam penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Analisis penyusun, 2018 

 

Gambar 1. 11 

Kerangka Analisis 

 

DATA PROSES OUTPUT 

Sasaran 1 

Sasaran 2 

Sasaran 3 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Atraksi wisata 

Akomodasi 

Aksesibilitas 

Informasi dan promosi 

 

Sa 

 

Identifikasi 

karakteristik objek 

wisata Pantai Air 

Manis 

Karakteristik objek 

wisata Pantai Air 

Manis  

Pemerintah 

Pengelola 

Masyarakat 

Identifikasi 

stakeholder yang  

terlibat dan proses 

keterlibatan dalam 

pengelolaan wisata 

 

Stakeholder yang 

terlibat dalam 

pengelolaan wisata  

 

Pemerintah 

Pengelola 

Masyarakat 

Tenaga 

Uang/barang 

Ide/pendapat 

Keterampilan/keahlian 

 

Analisis peran 

stakeholder dalam 

mengelola Pantai 

Air Manis 

 

 

Peran stakeholder 

serta tipologi 

stakeholder dalam 

mengelola wisata 

Pantai Air Manis  

 

 

 

 

 

Best practice 

Stakeholder  

pengelolaan wisata  

atraksi, akomodasi, 

aksesibilitas, informasi 

dan promosi 

 

Sasaran 4 

Analisis 

perbandingan 

stakeholder 

pengelolaan wisata 

 

 

Mengetahui 

perbandingan , 

kelebihan dan 

kekurangan dalam 

mengelola atraksi, 

akomodasi, 

aksesibilitas, 

informasi dan 

promosi 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

1.9 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini memiliki beberapa substansi meliputi:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah berkaitan dengan 

kondisi wilayah studi berdasarkan judul yang telah diambil. Kemudian tujuan, sasaran 

dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terbagi menjadi ruang lingkup 

wilayah dan materi, keaslian penelitian, posisi penelitian, metode penelitian, kerangka 

pemikiran dan sistematika penulisan.  

 

BAB II PERAN STAKEHOLDER DALAM MENDUKUNG KEGIATAN WISATA 

Bab ini berisikan mengenai materi terkait pariwisata, peran, stakeholder, pengelolaan, 

prinsip wisata pesisir yang terdiri dari atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi dan 

promosi.  

 

BAB III KARAKTERISTIK WISATA PANTAI AIR MANIS 

Bab ini berisi mengenai gambaran pada wilayah studi yaitu Wisata Pantai Air Manis, 

Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. 

 

BAB IV ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN WISATA 

PANTAI DI KELURAHAN AIR MANIS, KECAMATAN PADANG SELATAN 

Bab ini merupakan bab pembahasan yang mengkaji berbagai analisis untuk mencapai 

tujuan penelitian. Analisis dimulai dengan membahas bagaimana karakteristik dan 

kondisi wisata pantai, stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata, peran 

stakeholder serta tipologi peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan wisata.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan rekomendasi 

yang dapat diberikan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata, penelitian selanjutnya 

dan masyarakat.  

 


