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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Dalam era globalisasi saat ini, bidang wisata pantai merupakan salah satu kegiatan atau hal yang mempunyai peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dan berimplikasi positif dalam menunjang pendapatan daerah dan masyarakat sekitarnya, khususnya bagi daerah-daerah yang memang memiliki potensi wisata yang layak untuk dikembangkan. Kemudian, penentuan lokasi prioritas wisata pantai ini akan berimbas kepada perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas-fasilitas umum, dan elemen-elemen transportasi dan komunikasi lainnya.
Mengingat sedemikian pentingnya sektor pariwisata ini untuk dikelola dan dikembangkan, maka pemerintah menetapkan Undang–Undang guna mengaturnya agar menjadi salah satu kegiatan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi positif yang baik secara sosial maupun ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha”. Dalam kata lain, “pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap (Wahab dalam Oka A Yoeti, 1994:116).” Kemudian lebih jauh Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000: 46-47) juga menjelaskan bahwa “Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan tamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam lainnya.” Jadi, dapat dipahami bahwa kegiatan pariwisata merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia.
Kegiatan sektor wisata pantai merupakan salah satu hal yang penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat dalam proses pengembangan pembangunan daerah. Karena melalui pengembangan wisata, tentunya masyarakat sekitar dan pemerintah daerah mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata yang dikelola. Sehingga diharapkan perkembangan sektor wisata di daerah Kabupaten Bangka Barat bisa berimbas kepada sektor lain untuk ikut berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri wisata tersebut, seperti sektor kerajinan rakyat, perikanan, pertanian, perkebunan, bahkan meningkatkan peluang lapangan kerja, dan juga sektor-sektor lainnya. Mata rantai perkembangan yang terkait dengan industri wisata tersebut diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitarnya. Karena di Kabupaten Bangka Barat, sektor wisata memang belum tersentuh secara maksimal. Padahal, masyarakat di daerah Bangka Barat ini termasuk masyarakat yang gemar melakukan perjalanan wisata ke pantai-pantai. Kemudian mengingat pentingnya sektor ini dikembangkan lagi secara maksimal, maka sudah selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat bergegas memfasilitasi masyarakat sekitar untuk bersama-sama menggerakkan sektor wisata ini agar segenap potensi yang ada tersebut tidak terabaikan. Keinginan tersebut tentunya tidaklah berlebihan mengingat daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kelautan yang setiap sisinya secara geografis memang dikelilingi oleh laut.
Secara geografis, Kabupaten Bangka Barat terletak di antara 105o 00’ – 106o 00’ BT dan 01o 00’ – 02o 10’ LS dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka (Lakip Bangka Barat, 2012). Sehingga, secara geografis, hampir seluruh wilayah Bangka Barat berbatasan dengan wilayah kelautan. Oleh sebab itu, dengan kondisi geografis yang cukup mendukung tersebut, maka sudah selayaknya sektor wisata ini dikembangkan guna memaksimalkan segenap potensi alam yang ada yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 wilayah Kabupaten Bangka Barat terdiri atas 6 kecamatan, yaitu: Muntok, Simpang Teritip, Kelapa, Jebus, Parittiga dan Tempilang. Kemudian luas wilayah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan data BPS Tahun 2012 adalah sekitar 2.884,15 km2 atau 288.415 Ha. Dengan acuan peta digital Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 dan Bakosurtanal tahun 2002 yang dipakai dalam penyusunan RT/RW Kabupaten Bangka Barat ini, diperoleh perhitungan luas wilayah secara digitasi yaitu 2.851,01km² atau 285.101 ha, dan luas wilayah laut kewenangan 1.723,55 km² atau 172.355 ha. 
Melalui pemetaan administratif oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat tahun 2012 sebagaimana yang dipaparkan di atas, Kecamatan Parittiga memang berpeluang lebih baik untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan wisata pantai dari sejumlah kecamatan yang tersebar di beberapa titik yang ada di Kabupaten Bangka Barat, sebab hampir semua sisinya dikelilingi oleh wilayah pantai. Dalam hal ini, sebelah Timur dan Selatan Kecamatan Parittiga terdapat Pantai Tanjung Ru, Teluk Limau dan Pantai Stasiun Cupat, di sebelah Utara terdapat Pantai Siangau, Penganak dan Jebu Laut dan di sebelah Barat terdapat Pantai Unar.
Sebaran kawasan pantai yang terdapat hampir di tiap sisi yang ada di sejumlah wilayah Kecamatan Parittiga menyimpan banyak potensi wisata bahari yang meliputi keanekaragaman hayati, keindahan bentang alam, dan potensi wisata pantai lainnya. Sampai saat ini, potensi wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun luar daerah sebagai tujuan wisata. Namun, potensi tersebut belum tereksplorasi dan tertata dengan baik. Sehingga, pemanfaatannya belum tercapai secara maksimal. Padahal, wisata pantai yang terbentang di wilayah Kecamatan Parittiga menghadirkan daya tarik yang cukup menjanjikan sebagai alternatif kunjungan wisata. 
Sebagaimana yang dipaparkan di atas, beberapa wilayah yang dapat dijadikan sebagai alternatif potensial sentra kunjungan dan kegiatan wisata pantai yang ada di Kecamatan Parittiga meliputi wisata Pantai Tanjung Ru, Pantai Teluk Limau, Pantai Siangau, Pantai Penganak, Pantai Jebu Laut, dan Pantai Cupat. Dari kesemua kawasan wisata pantai tersebut, belum satupun yang diprioritaskan dan dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat karena mengingat banyaknya daerah kawasan pantai yang potensial untuk dikembangkan di sejumlah wilayah. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam menentukan lokasi prioritas untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai. Sedangkan Kecamatan Parittiga merupakan wilayah kelautan yang banyak memiliki keindahan pantai yang sesungguhnya dapat dikembangkan sebagai sentra kegiatan wisata. Namun hingga hari ini penentuan lokasi prioritas sentra kegiatan wisata belum juga terwujudkan. Belum lagi persoalan pelayanan dalam bentuk sarana dan prasarana pada sejumlah kawasan wisata pantai di yang juga belum disediakan secara layak. Akibatnya, peluang akselerasi pengembangan sentra kegiatan dan promosi kunjungan wisata belum bisa diwujudkan dan dipetakan karena belum tertata dan terkelola sebagaimana mestinya. Padahal masyarakat sekitar sangat mendambakan satu sentra wisata yang dapat dijadikan ikon bagi daerah lainnya yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga, melalui beberapa permasalahan di atas, maka perlu ditetapkan prioritas penentuan lokasi utama sebagai sentra kegiatan wisata.
Pentingnya penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ini sangat berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai upaya pelestarian nilai-nilai kepribadian, pengembangan budaya daerah dan peningkatan kesejahteraan sosial serta pemetaan wilayah dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam yang tersedia, khususnya pemanfaatan potensi objek-objek wisata yang ada di sekitar daerah pantai. Disamping itu penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai juga bisa menarik wisatawan nasional maupun mancanegara dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat pasca tambang timah, sehingga dengan dikembangkan wisata pantai yang ada dikecamatan parittiga, bisa menyerap banyak tenaga kerja dan memberi peluang besar memperdayakan sumber daya manusia menajdi lebih kreatif.
Penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai disini lebih mengarah kepada konsentrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi satu daya tarik kunjungan wisata. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki daerah selayaknya dikelola secara lebih maksimal dan profesional. Tentunya, hal ini mesti menjadi prioritas tersendiri bagi Kabupaten Bangka Barat yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara profesional dan proporsional. 
Ada beberapa alasan mendasar mengapa penentuan lokasi prioritas sektor wisata di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ini diharapkan agar dapat segera direalisasikan dan dikembangkan. Pertama, wilayah Kecamatan Parittiga yang menjadi bagian dari  Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dikelilingi oleh perairan Laut Natuna dan Selat Bangka. Kedua, sebagai kabupaten yang tergolong masih baru, Bangka Barat belum maksimal dalam mengelola dan menentukan  prioritas sentra kunjungan wisata di tiap-tiap kecamatan yang memang memiliki potensi wisata pantai. Ketiga, pasca penambangan Timah, sumber mata pencaharian masyarakat semakin berkurang karena cadangan bahan tambang yang semakin menipis. Keempat, semakin berkurangnya hutan yang dapat dijadikan lahan pertanian dan perkebunan karena kebijakan pemerintah daerah mengundang para investor untuk berinvestasi di bidang perkebunan di Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu, dengan ditentukannya lokasi prioritas wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, maka sektor wisata pantai bisa diharapkan menjadi magnet bagi wisatawan untuk berwisata dan juga menjadi kesempatan alternatif dalam menunjang perekonomian masyarakat sekitarnya. 
Dikarenakan belum adanya kebijakan yang strategis dalam hal prioritas penentuan pengembangan wisata untuk wilayah pantai yang ada di Kecamatan Parittiga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, akibatnya wilayah pantai ini belum dikelola secara professional dan terkesan diabaikan. Sehingga dari berbagai permasalahan yang ada, prioritas penentuan  pengembangan wilayah pantai ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun rencana pengelolaan dan strategi pengembangannya. Bertolak dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan satu penelitian tentang  “Kajian Penentuan Lokasi Prioritas Pengembangan Wisata Pantai Di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.”

Rumusan Masalah
Dalam menghadapi tantangan penerapan Otonomi Daerah saat ini, setiap pemerintahan daerah dituntut untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada agar daerahnya bisa berkembang secara maksimal. Salah satu diantaranya adalah pengembangan di bidang wisata, khususnya wisata pantai. Meskipun demikian, pengembangan objek wisata pantai tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan tersebut berupa unsur-unsur sediaan dan permintaan di daerah tujuan wisata. Adapun permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
	Mengingat banyaknya daerah kawasan pantai yang potensial untuk dikembangkan di sejumlah wilayah yang ada di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam menentukan lokasi prioritas untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai. Sedangkan Kecamatan Parittiga merupakan wilayah kelautan yang banyak memiliki keindahan pantai yang sesungguhnya dapat dikembangkan sebagai daya tarik sentra kegiatan wisata. Namun hingga hari ini penentuan lokasi prioritas sentra kegiatan wisata belum juga terwujudkan;
	Mempertimbangkan pelayanan dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang di kawasan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang belum dikembangkan dengan baik guna mendukung kemudahan wisatawan dalam melakukan kegiatan dan atraksi wisata pantai, dan;
	Mempertimbangkan beberapa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan sentra kegiatan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan kemudian menemukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dari pemasalahan tersebut di atas maka pertanyaan penelitian yang bisa peneliti ajukan adalah sebagai berikut :
	Jenis–jenis kegiatan dan atraksi apakah yang dapat dikembangkan di lokasi prioritas  pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat?
	Apa saja kendala yang dihadapi di lokasi prioritas pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat?
	Dengan banyaknya alternatif pilihan yang tersedia, pantai manakah yang bisa dijadikan prioritas untuk ditentukan sebagai lokasi prioritas pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat?


Tujuan dan Sasaran 
Pada bagian berikut ini, peneliti menetapkan tujuan dan sasaran utama penelitian ini dengan harapan agar menjadi lebih terarah dengan tujuan yang jelas. 
1.3.1	Tujuan
Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan kemudian menentukan lokasi prioritas pengembangan sentra kegiatan wisata di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. 
1.3.2	Sasaran
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran dari studi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
	Teridentifikasinya daya tarik dalam bentuk jenis kegiatan, atraksi dan karakteristik alami wisata pantai yang ada di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
	Teridentifikasinya kendala-kendala penghambat pengembangan sentra kegiatan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan;
	Teridentifikasinya kondisi pelayanan fisik dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
	Penentuan lokasi prioritas pengembangan sentra kegiatan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.


1.4	Ruang Lingkup 
Dalam penelitian ini, peneliti membahas ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah sebagai gambaran batas wilayah kajian di seputar wilayah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan juga ruang lingkup materi kajian penelitian tentang kepariwisataan, pengembangan wisata dan pelayanannya serta kendala-kendala yang dapat penghambat pengembangan sentra kegiatan wisata pantai.
Ruang Lingkup Wilayah
Secara Geografis, posisi  Kecamatan  Parittiga berada  pada  posisi “10500 – 106 00 Bujur Timur dan  01 00 – 02  10” Lintang  Selatan  dan  terletak  diujung Utara  Pulau Bangka Barat yang berbentuk Semenanjung. 
Batas wilayah Kecamatan Parittiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut : 
	Sebelah utara		:  Berbatasan dengan Laut Cina Selatan; 
	Sebelah selatan	:  Berbatasan dengan Desa Sinar Manik, Desa Air Kuang

   	   dan Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus 
	Sebelah barat 		:  Berbatasan dengan Ketap Kecamatan Jebus; 

Sebelah timur 		:  Berbatasan dengan Teluk Kelabat.
Wilayah Kecamatan Parittiga berada posisi  yang  strategis  (diantara  selat  Bangka dan Laut Cina Selatan) menjadikannya sebagai  kecamatan pesisir terluas di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga secara keseluruhan  wilayah  Kecamatan Parittiga seluas ± 32.485,54 Ha yang terdiri dari 10 Desa Defenitif. Adapun desa-desa yang ada di Kecamatan Parittiga terdiri dari Desa Sekar Biru, Desa Telak, Desa Cupat, Desa Bakit, Desa Puput, Desa Air Gantang, Desa Kelabat, Desa Kapit, Desa Semulut, dan Desa Teluk Limau. Untuk lebih jelasnya dapat pada peta Administrasi berikut ini :
Gambar 1.1 Peta Administrai Kabupaten Bangka Barat





















Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Parittiga 
  Ruang Lingkup Materi
Adapun Ruang lingkup materi pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi karakteristik objek wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang terdiri dari:
	Daya tarik wisata pantai;

	Keindahan Pantai
	Kenyamanan Alami
	Keselamatan/keamanan Pantai
	Jenis dan warna Pantai (subtrak)
	Variasi Kegiatan
	Kebersihan
	Lebar Pantai
	Flora dan Fauna

	Aksesibilitas;

	Jarak objek wisata dari ibu kota provinsi dan kabupaten
	Waktu tempuh dari ibu kota provinsi dan kabupaten
	Kondisi jalan
	Kualitas Jalan
	Jumlah angkutan

	Akomodasi

	Jenis akomodasi
	Jumlah akomodasi
	Harga sewa
	Jarak akomodasi

	Ketersediaan fasilitas penunjang, dan;

	Tempat makan
	Tempat makan
	Fasilitas belanja
	Toilet umum
	Mushola

	Faktor penghambat pengembangan sentra kegiatan wisata pantai.

	Sumber Daya Manusia yang masih rendah 
	Rendahnya investasi dan dukungan stakeholder
	Terbatasnya ketersediaan air bersih 
	Tingkat kebersihan pantai yang relatif kurang
	Tingkat pengawasan & keamanan yang minim
	Jauh dari pemukiman penduduk
	Pencemaran limbah pertambangan
	Tingkat sensitifitas tanah terhadap erosi lebih tinggi
	Pengaturan Pengunjung yang masih rendah
	Intensitas pemasaran dan promosi yang masih rendah
	Tanah pantai agak relatif lebih miring
	Tingkat kesiapan dan kesadaran perilaku para pelaku sektor informal yang masih rendah


Metodologi Penelitian
Dalam merumuskan tujuan dan sasaran dari studi ini maka dilakukan beberapa metodologi penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, teknik penarikan sampel, metode pengumpulan data, validasi data, dan metode analisis data.
Metodologi Pendekatan Penelitian
	Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Penelaahan terhadap pustaka yang berkaitan dengan konsep-konsep wisata pantai, karakteristik, jenis-jenis dan konsep pengembangan wisata pantai;
	Melakukan kajian deskriptif kualitatif terhadap peraturan dan kebijakan pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
	Mengidentifikasi objek dan daya tarik wisata pantai yang ada di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan;
	Menggambarkan potensi wilayah studi lokasi yang dapat diprioritaskan sebagai sentra pengembangan wisata pantai yang ada di Kecamatan Parittiga.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui data primer dan data sekunder.
Survey Primer
Data Survei primer merupakan survei yang dilakukan untuk memperoleh data langsung di lapangan untuk mengamati obyek yang menjadi sasaran studi. Adapun bentuk survey primer yaitu:
	Observasi lapangan, merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan atau dengan kata lain yaitu pengambilan data dengan cara mengamati langsung daerah yang di kaji. dimana data yang di observasi adalah berupa kondisi eksisiting wilayah pesisir, mengamati karakteristik objek dan daya tarik wisata pantai dan sarana prasarana pendukung dan lainnya. 

	Wawancara, instrumen penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data non-kuantitatif dengan cara menentukan sampel yang akan dijadikan responden dengan menggunakan metode Purposive Sampling yang merupakan metode non-probability sampling (pengambilan sampling yang bersifat tidak acak) yaitu pemilihan sekelompok subjek yang mempunyai sifat-sifat populasi yang telah dikenal sebelumnya (Alwasilah, 2003: 145-148). Dalam hal ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian, jenis instrumen yang digunakan dan disesuaikan dengan analisis yang dipakai oleh peneliti. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai adalah mereka yang memang berkompeten di bidang wisata seperti instansi pemerintah yaitu dinas pariwisata, kalangan akademisi, tokoh masyarakat setempat, dan pihak-pihak yang berkompeten lainnya.
	Kuesioner, merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data utama yang dibutuhkan dalam proses analisis penelitian, khususnya dalam pemberian bobot tiap kriteria dari komponen penelitian. Dalam hal ini, kuesioner akan diisi oleh responden terpilih yang merupakan para pakar yang berkompeten di bidang pariwisata dan mengetahui objek studi penulis, dan juga sejumlah responden yang berkompeten lainnya yang berkepentingan dengan objek studi penelitian ini;
Survey Sekunder

Data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada dari instansi-instansi yang terkait. Melakukan studi literatur untuk mengetahui data dan metode analisis yang mempunyai korelasi dengan materi studi, seperti studi-studi terdahulu yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek yang terhubung dengan materi studi dan literature lainnya.

Cara Penarikan Sampel
Cara penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-random sampling atau non-probability sampling. Dalam hal ini, teknik pengambilan sampel secara purposive (purposive sampling) menjadi pilihan peneliti yang mana sampel yang diambil dianggap berkompeten dan berhubungan dengan masalah penelitian ini. Sehingga, penggunaan judgement purposive sampling menjadi pilihan yang tepat sebagai responden dalam penelitian ini (Joko Sulistyo, 2010: 29 & Alwasilah, 2003: 145-148). Oleh karena itu, peneliti mengambil secara purposive sebanyak 8 (delapan) orang responden yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang memungkinkan untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis yaitu metode kuantitatif dan metode qualitatif. Hal ini disebabkan ada dua jenis data yang dikumpulkan dari instrument penelitian yang berbeda, sehingga pendekatan kualitatif dan kuantitatif memang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun data kualitatif yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan interview dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah nomor satu dan nomor dua. Sedangkan data kuantitatif yang diperoleh melalui angket digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada rumusan masalah nomor tiga sebagaimana yang akan penulis jelaskan dibawah ini.
Data kuantitatif
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, langkah yang diambil dalam menentukan prioritas pengembangan objek wisata di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan “Metode AHP (Analitycal Hierarchy Prosess) sebagaimana yang disarankan oleh Saaty Thomas L. (1970) sebagai metode pengambilan keputusan yang komprehensif dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah multi objektif dan multi kriteria yang berdasar kepada perbandingan preferensi dari setiap faktor  dalam hirarki. Adapun langkah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Menentukan faktor -faktor penilaian atau kriteria dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan prioritas pengembangan wisata pantai;
	Menyusunan hirarki kepentingan faktor-faktor penilaian tersebut menurut pengelompokan faktor  yang bersangkutan. Kemudian kriteria penilaian yang digunakan mengacu kepada komponen-komponen pengembangan wisata menurut pakarnya dan disesuaikan dengan kondisi kepariwisataan di Kecamatan Parittiga yang kemudian dijabarkan kedalam bentuk hirarki analitik yang terdiri atas beberapa sub-kriteria;
	Pembobotan faktor-faktor penilaian terdiri dari perhitungan bobot prioritas setiap faktor dalam hirarki dengan menggunkan perbandingan berpasangan sebagai dasar dalam perhitungan bobot prioritas. Pemberian bobot tiap faktor  bersifat relatif terhadap faktor lain dalam satu hirarki untuk memberikan pengaruh terhadap factor pada hirarki diatasnya yang dilakukan berdasarkan subjektivitas responden yang telah ditetapkan berdasarkan kepakaran yang mereka miliki. Penilaian expert diatas berdasarkan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) atau disingkat dengan istilah AHP (Saaty Thomas L: 1970). Untuk penilaian setiap instansi atau stakeholders minimal satu expert dan maksimal dua expert, jika penilaian dilakukan lebih dari satu orang (kelompok) maka diambil nilai rata-rata geometriknya agar penilaian tersebut objektif (Saaty Thomas L.,1970: 65);
	Menghitung nilai bobot kepentingan faktor-faktor penilaian berdasarkan nilai perbandingan yang telah dikemukakan oleh responden dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process)dan bantuan program Expert Choice. Hasil pembobotan ini selanjutnya diuji konsistensinya pada batas toleransi < 0,1 atau nilai CR (Consistency Ratio) < 0,1 (10%). Jika rasio konsistensinya kurang dari 0,1 (10%), maka data penilaian tersebut dapat terus dipakai. Tetapi apabila rasio konsistensinya lebih dari 0,1 (10%), maka penilian tidak dapat digunakan dan proses penilaian atau pembobotan harus diulangi lagi;

Pengukuran nilai objek dan daya tarik wisata berdasarkan 3 kriteria keputusan yang telah ditetapkan. Ukuran yang didapat pada dasarnya bersifat kuantitatif dan dimensi dari masing-masing objek dan daya tarik wisata menurut kriteria yang digunakan juga akan berbeda-beda, karena perbedaan dimensi kriteria. Pada algoritma AHP akan mengubah ukuran-ukuran kuantitatif yang berbeda tersebut yang dikonversikan kedalam skala pertimbangan atau kualitatif relatif yaitu tinggi, sedang, dan rendah yang kemudian dengan menetapkan skala prioritas pengembangan wisata melalui konversi besaran kualitatif relatif menjadi besaran skala prioritas.

Gambar 1.3
Contoh Bentuk Hirarki Variabel Pertimbangan
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	    Sumber : Saaty (1993) dalam Nasution (2013:72)

Data kualitatif
Data yang bersumber dari interview, dokumentasi dan observasi akan dinarasikan melalui pendekatan kualitatif melalui tahapan-tahapan yang meliputi pengkodean data, kategorisasi data, reduksi data, pemaparan data, interpretasi data, dan pendiskusian serta pembandingan data terhadap kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Alwasilah, 2003: 155-166 & 229-256). Data kualitatif ini diperoleh dari hasil jawaban rumusan masalah nomor dua dan tiga. Adapun data yang diperoleh secara kualitatif itu berkenaan dengan jenis-jenis kegiatan dan atraksi serta kendala–kendala yang dihadapi dalam mengembangkan sentra kegiatan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
1.5.5 	Validitas Data
Data yang terkumpul selayaknya diverifikasi guna mendapatkan tingkat validitas yang semestinya. Validasi data ini akan membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti memang sejalan dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lokasi penelitian dan membuktikan apakah penjelasan yang diberikan mengenai diskripsi permasalahan penelitian ini sebenarnya nyata ataukah tidak.
Salah satu cara peneliti dalam menetapkan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan melakukan proses triangulasi. Proses triangulasi ini sangat diperlukan sebab teknik ini dapat membantu peneliti dalam memeriksa keabsaban dengan memanfaatkan dan membandingkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2002: 178). Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi seperti yang disarankan oleh Denzin (1978) sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong (2002) bahwa ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyelidik dan teori.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dari instrumen penelitian yang berbeda yaitu angket, dokumentasi, interview dan observasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan atau data yang sama dari informan dari sumber data yang berbeda. Disamping itu, pengecekan data yang diperoleh dengan meminta klarifikasi ulang kepada informan dan membandingkannya dengan kondisi eksisting di lapangan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas bobot data yang diperoleh (Alwasilah, 2003: 150-151 & 185-187).





















Kerangka Pemikiran
Gambar 1.4
LATAR BELAKANG
Bangka Barat belum maksimal dalam mengelola dan menentukan  prioritas sentra kunjungan pariwisata di tiap-tiap kecamatan yang memang memiliki potensi wisata pantai
	Belum adanya kebijakan yang strategis dalam hal prioritas pengembangan wisata untuk wilayah pantai yang ada di Kecamatan Parittiga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat 

Kerangka Pemikiran
RUMUSAN MASALAH
Jenis–jenis kegiatan dan atraksi apakah yang dapat dikembangkan di sentra kegiatan wisata di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat? 
Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan di sentra kegiatan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat?
Dengan banyaknya alternatif pilihan yang tersedia, pantai manakah yang bisa dijadikan prioritas untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan wisata di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat? 


KEBIJAKAN
RTRW Kabupaten Bangka Barat 
RIPDA Kabupaten Bangka Barat 
	UU No. 10 Tahun 2009 (Mengenai Kepariwisataan)







INPUT



TUJUAN :
Mengkaji dan menentukan lokasi prioritas pengembangan sentra kegiatan wisata Pantai
SASARAN :
Mengidentifikasi daya tarik dalam bentuk jenis kegiatan, atraksi dan karakteristik wisata pantai yang ada di Kecamatan Parittiga
Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengembangan sentra kegiatan wisata pantai di Kecamatan Parittiga, dan;
Menentukan lokasi prioritas pengembangan sentra kegiatan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat









Inventarisasi Aset
Metode Deskriptif
Menganalisis atau mengelolah hasil observasi, Dokumentasi  dan wawancara langsung yang berkaitan dengan kondisi eksisting yang ada dikawasan pantai di Kecamatan Parittiga 

	Daya Tarik Wisata

Aksesibilitas
Akomodasi
	Fasilitas pelayanan/prasrana pendukung


Analisis AHP

Daya Tarik Wisata
Aksesibilitas
Akomodasi
Fasilitas pelayanan/prasrana pendukung





PROSES


OUTPUT

Prioritas Pengembangan Sentra Kegiatan Wisata Pantai 



Kesimpulan dan Rekomendasi


Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah memahami isi laporan ini, berikut ini adalah sistematika penyusunan laporan yang meliputi:
Bab I	      Pendahuluan
Bagian ini berisikan hal-hal umum yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan laporan penelitian.
Bab II      Tinjauan Teori Pengembangan Wisata
Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari teori-teori yang mendukung dasar penelitian yang akan dilakukan dan juga kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, dasar-dasar teori pendukung yang akan di kaji meliputi definisi pariwisata, jenis pariwisata, komponen-komponen wisata, wisata pantai, daya tarik wisata, strategi pemasaran wisata, strategi pengelolaan dan pengembangan wisata, teknik analisis AHP untuk penilaian potensi objek wisata pantai dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan kajian masalah penelitian.
Bab III     Kondisi Kepariwisataan Kecamatan Parittiga 
Pada bab ini menjelaskan secara deskriptif mengenai gambaran wilayah studi dan karakteristik kawasan wisata pantai Kecamatan Parittiga, kondisi eksisting wisata, jumlah pengunjung dan gambaran umum fisik buatan serta kondisi sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Bab IV     Kajian Penentuan Lokasi Prioritas Pengembangan Wisata Pantai 
di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat
Bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian yang meliputi temuan penelitian mengenai analisis lokasi prioritas pengembangan wisata yang potensial dengan menggunakan metode AHP (Analysis Hirarki Proses) dengan bantuan Expert Choice. Dalam analisis ini, sejumlah analisis data juga dilakukan oleh peneliti seperti analisis potensi daya tarik wisata dan analisis faktor-faktor penghambat berupa kendala yang dihadapi seperti kondisi aksesibilitas, akomodasi, fasilitas pelayanan/prasarana pendukung dan faktor-faktor lainnya yang ada di wilayah pantai Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. 
Bab V      Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini. Pada bab ini, peneliti menguraikan kesimpulan akhir penelitian, rekomendasi bagi kegiatan pengembangan lokasi prioritas wisata pantai, kelemahan studi dan beberapa saran untuk studi lanjutan.












	

