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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang merupakan produk observasi di
lapangan. Hasil ini disusun berdasarkan urutan variabel permasalahan yang terdiri
atas perilaku kegiatan nelayan, potensi alam pantai permukiman nelayan, jaringan
jalan, iklim lingkungan permukiman nelayan, penampilan bangunan, bahan
bangunan, saluran drainase dan air bersih, dan hasil wawancara responden
penghuni dan responden wisatawan pantai Kenjeran. Berikut ini merupakan
penjabaran dari masing-masing variabel yang dimaksud.

4.1 Perilaku Kegiatan Nelayan

Berdasarkan mata pencaharian masyarakat nelayan yang ada di

RW II, Desa Kejawan Lor dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

nelayan, nelayan sekaligus pedagang, nelayan sekaligus pedagang dan

pengrajin. Masing-masing kategori tersebut mempunyai perilaku yang

spesifik. Untuk perilaku masyarakat nelayan, mempunyai alur

sebagaimana terlihat pada diagram dibawah ini.
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merebus kerang diteruskan dengan pembuatan

kerajinan dari hasil laut lalu menuju ke penjualan

produk kerajinan.

Gambar berikut merupakan ragam perilaku

penghuni dalam memproses hasil laut yang

diperoleh melalui pengamatan lapangan. Adapun

secara statistik perilaku penghuni tersebut dapat

dicermati pada tabel 1.

Gambar 1 :

Perilaku/kebiasaan masyarakat dalam menempatkan hasil laut

berada dibelakang rumah, area membersihkan dan pengasinan ikan

disamping rumah, pengeringan (jemur) ikan berada didepan rumah,

Z. ^

I
Gambar 2 :

Tempat meletakkan hasil laut di depan kanan rumah, serta area

membersihkan/pengasinan ikan berada di halaman depan rumah dan di

samping tempat penngeringan (jemur) ikan.

-^f^ *

Gambar 3 :

Tempat meletakkan hasil laut berada di belakan rumah dekat

dengan area membersihkan/pengasinan ikan. Area pengeringan (jemur)

ikan berada di halaman belakang rumah.

AnitaAndriyani/98 512180 ~~ T7



•TUDI <EG'ATAN NELAYAN PADA PERMUKIMAN D, PANTA, KENJERAN-SURABAYA SEBAGA,
3endukung Atraksi Wisata

.-•:.- r-asus PermuKrman Nelayan RW II-Desa Kejawan Lor

oao IVJiasil (Penelitian...

i

Legenda :
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Tabel 1

Letak Perilaku Nelavan Dalam Rumah Tinggal

Gambar (1)

Gambar (2)

Gambar (3)
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Jumlah

Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Karena hanya memiliki halaman rumah yang kecil dan terkadang

petak rumah yang dimiliki hanya cukup untuk mendirikan rumah tinggal

maka mereka mengerjakan secara berkelompok dalam bangunan tidak

permanen. Bangunan ini didirikan di pinggir laut dan menjadi area

pengolahan secara berkelompok dengan kapasitas +10-15 orang.

Gbr 19: Bangunan tidak permanen dalam wilayah permukiman
Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Bangunan menggunakan kolom dari

bambu dan menggunakan atap

rumbia/genteng dan jarang yang

menggunakan dinding untuk

menghindari hawa panas yang masuk

berasal dari sinar matahari dan panas

dari tungku api pengolahan. Terletak

menyebar pada permukiman untuk

melakukan pengolahan secara

berkelompok.

Gbr 20: Bentuk bangunan untuk pengolahan
secara berkelompok
Sumber: Hasil survey, Mei 2003
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Gbr 21 : Pengolahan di depan rumah Gbr 22: Kegiatan membuat jaring di depan
rumah

Untuk perilaku masyarakat nelayan sekaligus pedagang tidak berbeda

dengan masyarakat nelayan. Sebenarnya berdagang adalah pekerjaan

sampingan utama nelayan untuk menambah penghasilan. Perbedaannya

pada letak tata ruang yang ditambah dengan kios/warung. Sementara

yang tidak memiliki kios/warung di rumah, mereka membuka kios di jalan

kolektor, berjualan di pasar atau membuka toko/kios/warung di luar

wilayah permukiman.

Gbr(1) Gbr (2)

Letak/posisi warung terhadap hunian dikelompokkan dalam 2

kategori, yaitu (l)perletakkan tempat warung di bagian depan rumah,

(2)perletakkan tempat warung di halaman rumah. Dalam penempatan

warung tersebut di dasarkan pada kepentingan dan keinginan mereka.

Misalnya, letak warung yang berada di halaman rumah, selain mudah

dilihat pembeli, diharapkan aktivitas yang terjadi di warung tersebut tidak

tercampur dengan rumah induknya, dan mereka masih memiliki beberapa
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sisa dari petak rumah yang ada. Warung yang menyatu dengan rumah
induknya selain menghemat ruang dan biaya juga memudahkan dalam
mengawasi segala aktivitas yang ada di rumah serta menghemat petak
tanah rumah untuk kegiatan mengolah hasil laut. Penduduk yang memiliki
kios/warung yang terietak pada rumah tinggal dan di jalan kolektor dapat
dicermati pada tabel 2 dan 3.

Warung-warung tersebut mempunyai ukuran yang relatif kecil
dengan pelayanannya yang hanya mencakup RW II pada umumnya.
Ragam bentuk yang dijual sebagian besar meliputi kebutuhan sehari-hari,
seperti makanan kecil, minuman botol, keperluan dapur, dan keperluan
mandi. Sedangkan pada warung/kios yang terietak di sepanjang jalan raya
menjual makanan khas laut hasil olahan penduduk sendiri, ini ditujukan
untuk para wisatawan yang datang ke area wisata pantai dan untuk
masyarakat kota Surabaya yang datang kedaerah tersebut.

Tabel 2

Letak Kios Pada Rumah Tinggal

Gambar (1)

Gambar (2)

Letak kios/warung pada

rumah tinggal

Menyatu dengan rumah

tinggal

Di halaman depan rumah

tinggal

Jumlah

kios/warung

Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Tabel 3

Pem,,jk ttK»/Waning Pada Rumah Tinggal Dan Jalan Kolektor
I IlimlnU ».__L. iJ_ _ •Jumlah rumahtinggal

Gambar (1)

Gambar (2)

Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Berdasarkan pengamatan letak/posisi warung/kios yang terietak di
jalan kolektor pola tata ruangnya dapat dikelompokkan dalam dua
kategori, yaitu : (l)perletakkan tempat warung yang jadi satu bangunan
dengan tempat pengolahan hasill laut, (2)perletakkan warung yang tidak
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menyatu dengan tempat pengolahan hasil laut. Secara statistik pola tata

ruang pada kios/warung di jalan kolektor dapat dicermati pada tabel 4.

Gbr(i) Gbr (2)

Tabel 4

Pola Tata Ruang Kios/Warung Di Jalan Kolektor
Macam Perilaku

Nelayan Dalam
Kios/Warung

Letak Pengolahan
Hasil Laut Pada

Kios/Warung

Jumlah

Kios/Warung

Gambar (1)

- Satu bangungan

dengan area

pengolahan hasil

laut

• Tempat hasil
laut

• Area

pengolahan
hasil laut

- Kios/Warung
• Ruang

kosong

Menyatu dengan
area pengolahan
hasil laut

Di ruang samping
kios/warung

Di ruang depan
Di belakang ruang
kios/warung

1

Gambar (2)

- Pisah dengan

area pengolahan

hasil laut

• Tempat hasil
laut

• Area

pengolahan
hasil laut

Kios/Warung
• Ruang

kosong

Di belakang ruang
kios/warung
Di luar (samping)
bangunan

Di ruang depan

1

Jumlah 2

Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Bagi kelompok penghuni yang termasuk kategori nelayan sekaligus

pedagang dan pengrajin. Sedikit sekali masyarakat yang memiliki

pekerjaan sampingan sebagai pengrajin. Mereka seringkali mengerjakan

itu sebagai pekerjaan sampingan yang tidak harus dikerjakan di rumah

dan kalau tidak dikerjakan tidak masalah. Kegiatan nelayan pada kategori

ini tidak berbeda dengan masyarakat kategori nelayan sekaligus

pedagang. Adapun tipologi sebaran penggunaan lahan di lingkungan
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rumah sebagai area kerja pengrajin dipilah menjadi 4 (empat) kategori,
(1)halaman rumah dekat penjemuran ikan, (2)memanfaatkan lahan
kosong yang masih tersisa, (3)mengerjakan di ruang tamu,

(4)mengerjakan di ruang belakang. Data statistik letak area pengrajin

dapat dicermati pada tabel 5.

Gbr (3) Gbr (4)

Tabel 5

Letak Ruangan Kerja Pengrajin
Letak Area Pengrajin Jumlah Rumah Tinggal

Gambar (1) Di halaman depan dekat
area penjemuran ikan

1

Gambar (2) Di halaman belakang rumah
tinggal

1

Gambar (3) Di ruang depan rumah
tinggal (ruang tamu)

1

Gambar (4) Di ruang belakang rumah
tinggal (dapur)

1

Jumlah 4

Sumber: Hasil survey, Mei 2003
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Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa,

perilaku kegiatan masyarakat pada dasarnya tergantung area/lahan
kosong yang tersedia. Jika area/lahan kosong yang tersedia berada pada
halaman rumah sekitar, maka kegiatan masyarakat (mengolah sampai

dengan menjemur hasil laut) dilakukan di halaman rumah yang
merupakan lahan kosong atau dilakukan bersama-sama dalam bangunan

tidak permanen.

Gbr 23: Pengolahan bersama Gbr 24: Pengeringan ikan di area kosong di
teoi pantai

4.2 Kawasan Pantai/Laut Pada Permukiman Nelayan

Berdasarkan pengamatan terhadap pantai pada permukiman

nelayan desa Kejawan Lor, daratan berpasir yang dulu merupakan

daratan berpasir halus sudah tidak ada lagi karena penduduk telah

banyak mendirikan bangunan tidak permanen di sepanjang tepian pantai.

Bangunan-bangunan tersebut dibiarkan begitu saja tidak terawat dan ada

yang digunakan sebagai gudang penyimpanan jaring penangkap ikan

ataupun barang-barang yang tidak terpakai. Sepanjang tepian pantai

digunakan untuk menambatkan perahu-perahu nelayan dan pembuangan

sampah di pinggir pantai, meskipun tersedia bak-bak sampah, tidak setiap

rumah terdapat bak sampah. Apabila waktu air laut surut penduduk

banyak yang mencari kerang yang terdampar di daratan pantai.
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Gbr 25: Penambatan perahu Gbr 26: Bangunan tidak terpakai

Tipe gelombang laut pada pantai Kenjeran adalah tipe spilling atau

melimpah yang cocok untuk kegiatan berperahu, memancing, dan

menikmati keindahan bawah laut, menurut masyarakat permukiman

nelayan sendiri gelombang yang terdapat di pantai Kenjeran cenderung

tenang tidak bergelombang. Hal ini juga karena pengaruh angin yang

berhembus dengan tekanan sedang. Kondisi tersebut dibuktikan oleh

adanya area wisata pantai yang menyediakan fasilitas kegiatan berperahu

dan memancing. Hal ini didukung dengan banyaknya yang mengerjakan

pekerjaan sampingan sebagai jasa wisata penyewaan perahu oleh

penduduk desa. Air laut pantai Kenjeran yang berwarna keruh dan

kecoklatan tidak cocok untuk dinikmati keindahan bawah lautnya. Karena

bukan merupakan perairan samudera maka tidak pernah ada gelombang

tsunami pada pantai Kenjeran, semua masyarakat merupakan nelayan

tradisional dan jarang sekali menggunakan kapal besar dan menggunakan

peralatan menangkap ikan modern, hanya kadang-kadang singgah

nelayan yang menggunakan kapal modern untuk menawarkan hasil

tangkapan mereka. Sekedar untuk kegiatan jual-beli hasil laut dan

dilakukan pada desa nelayan yang berbeda-beda.

Pada pantai Kenjeran mengalami pasang surut campuran yang

condong ke harian tunggal yaitu setiap harinya terjadi satu kali pasang

dan satu kali surut, tetapi kadang-kadang untuk sementara terjadi dua kali

pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan waktu yang berbeda, ini

terbukti pada sebagian penduduk yang pergi melaut pada sekitar pukul

AnitaAndriyani/98 512 180
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18.00-24.00 karena air laut mulai pasang pada waktu itu, dan itu

digunakan oleh para nelayan untuk pergi menangkap ikan.

Vegetasi yang banyak terdapat pada permukiman nelayan adalah

pohon mangga, jambu, belimbing, semak (perdu), dan rumput gajah. Akan

tetapi jarang sekali terlihat karena petak tanah lebih banyak untuk

bangunan rumah tinggal.

4.3 Jaringan Jalan

Di lokasi pengamatan jaringan jalan yang ada dan yang digunakan

adalah transportasi darat yang berupa jalan utama yang telah diaspal

maupun jalan penghubung yang kondisinya berupa jalan yang telah di

beton Sedangkan transportasi laut berupa jalur perahu yang hanya

digunakan oleh penduduk setempat untuk mencari ikan di laut.

Gbr 27: Jalan kolektor Gbr 28: Jalan lokal berupa gang

Kondisi jalan lokal pada desa Kejawan Lor cukup baik dengan lebar

1 - 2 meter yang menghubungkan blok rumah bagian dalam dengan jalan

raya, dan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi. Pada jalan lokal

tersebut hanya sebagian saja yang dilengkapi saluran drainase dan air

bersih, ini terbukti kalau masyarakat mendapatkan sumber air dengan

membeli per liter untuk kebutuhan rumah.

Transportasi darat pada jalur jalan raya sebagai jalur kolektor

dengan lebar 5 meter yang menghubungkan desa Kejawan Lor dengan

kota Surabaya dengan menggunakan jasa angkutan umum. Jalan tersebut

hanya dapat dilalui oleh angkutan umum berupa mobil colt
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Legenda:

Angin Darat

Angin laut

Pergerakan
Matahari

•
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Hirarki jalan

Tabel 6
Lebar dan Material Jalan

Permukiman Nelayan di RW II-Desa Kejawan Lor
Lebar jalan

5 m

2-2,5 m

Material perkerasan jalan

Sumber: Hasil Survey, Mei 2003

Aspal

Paving Beton

Model jalan

Kolektor I

Gang

4.4 Iklim Lingkungan Permukiman Nelayan

Berdasarkan data dari RTRK Unit Distrik Pamurbaya tahun 2000,
daerah pantai Kenjeran pada umumnya merupakan dataran dengan
kemiringan tanah 0- 2% dan ketinggian dari permukaan air laut antara 1-
3 meter. Struktur tanah sebagian besar terdiri atas batuan karang dan
pasir yang tergolong bertekstur halus. Akan tetapi hampir tidak ada batuan
karang yang terdapat di pantai Kenjeran, meskipun ada oleh masyarakat
digunakan sebagai pembatas antara tepi pantai dengan perkampungan.

Kondisi iklim pada lokasi penelitian mempunyai curah hujan
tertinggi mencapai 532 mm selama 15 hari hujan yang terjadi pada bulan
Februari, curah hujan terendah 5 mm selama 3 hari hujan pada bulan
September, dengan temperatur suhu udara maksimum 35,2 Cpada bulan
Januari dan minimal 19 Cpada bulan September.

Areal hijau banyak terdapat diluar wilayah perkampungan
sedangkan pada permukiman yang banyak tertinggal hanya pohon pisang
mangga, jambu, dan belimbing. Tanaman bakau relatif tinggal sedikit dan
tumbuh di pantai Ria dengan keteba.an sekitar 30 meter dan panjang 50
meter.

4.5 Penampilan dan Bahan Bangunan

Bentuk dari bangunan memanjang kebelakang, dengan luas
bangunan ±40-150 m2. Penampilan bangunan di lokasi penelitian masih
terMang sederhana. Pada umumnya bangunan di perkampungan kota
Surabaya hanya memiliki lahan persil yang sangat kecil, ini karena faktor
maha/nya sepetak tanah untuk mendirikan bangunan rumah tinggal. Maka
Anita Andriyani/98 512 180 .
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masyarakat perkampungan benar-benar memanfaatkan tanah yang ada
dengan memberi ruang-ruang yang dapat berfungsi untuk melakukan
kegiatan apa saja.

Atap pelana dengan kemiringan 45 derajat, dan penggunaan
dinding dari bahan batubata, papan kayu, ataupun anyaman bambu.
Bangunan permanen menggunakan bahan bangunan untuk dinding dari
batubata, kombinasi antara batubata dengan papan kayu, sedangkan
bangunan tidak permanen menggunakan dinding dari papan kayu dan
anyaman bambu. Pada gubug-gubug tempat pengolahan terbuat dari
papan kayu, dan pada kios/warung yang terietak di jalan kolektor juga
menggunakan bahan bangunan sederhana seperti papan kayu dan
anyaman bambu. Bahan atap bangunan menggunakan atap rumbia dan
seng gelombang, serta kolom terbuat dari bambu dan kayu.

Gbr 29: Kios/warung Gbr 30: Rumah tidak permanen

Untuk jendela pada rumah tinggal masyarakat menggunakan
jendela dari kaca tembus cahaya dan berbentuk memanjang yang bisa
dibuka dari bagian bawah terietak pada ruang tamu. Jendela berbentuk
persegi panjang agak kecil terietak hampir mendekati atap terietak pada
kamar tidur dan kamar mandi. Jenis pintu yang dipakai adalah pintu dari

bahan kayu dan tidak bermotif.

Menurut kualitas konstruksi, permukiman nelayan di RW ll-desa

Kejawan Lor terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu permanen, semi
permanen, dan tidak permanen. Rumah permanen dalam hal ini adalah
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rumah yang dibangun dengan dinding menggunakan bahan dari batubata
Rumah semi permanen adalah rumah dimana dindingnya terdiri dari
susunan batubata pada bagian bawah setinggi 1-1,5 meter dan atasnya
berupa susunan kayu/papan, sedangkan rumah tidak permanen adalah
rumah yang dindingnya hanya tersusun dari papan atau dari anyaman
bambu. Untuk rumah dengan konstruksi permanen, semi permanen, dan
tidak permanen dapat dilihat dalam tabel 7dibawah ini.

Tabel 7

^-—-BymahJjnMaiMenunrt^^
Jems kontruksi rumah ^Jurnlahltjn^^rr^r^^w^4^i;

Rumah Permanen

Semi Permanen

Tidak Permanen

Jumlah rumah menurut konstruksi I

6
3

Jumlah
21

Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Rumah tmgga, jenis permanen cenderung lebih dominan dibanding
dengan jenis rumah semi permanen dan tidak permanen, namun kuaMas
rumah-rumah permanen minim sekali untuk pencahayaan dan sirkulasi
udara. Sedangkan secara statural, bangunan semi permanen dan tidak
permanen tersebut relatif sanga, adapti, dan responsif terhadap topografi
dan khmatologi di lingkungan. Rumah Sdak permanen yang menggunakan
bahan bangunan papan kayu dan anyaman bambu sanga. rawan
erhadap pengaruh kondisi topografi dan kebakaran ini semua karena

keerbatasan sumber daya dan pengetahuan. Sementara kegiatan
nelayan yang pengeijaannya banyak menggunakan aoi untuk kebutuhan
merebus dan memanggang hasil laut. Oleh karena itu, semua bangunan
yans ada harus dibongkar ulang, agar penataan se,anjutoya menjadi lebih

Tern 1 7 56rta d3Pa' men9°P,imalkan ™n°™S ™ -•semua d„akukan untuk mendukung pariwisata dan meningkatkan
.ahteraan penduduk. Menurut penduduk sendiri

bahan bangunan tersebut dikarenakan mahalnya bahan kontruksi
dnmlhmakrreka mSn"Unakan bahan S6derhana ™*~dan mudah mendapatkannya.
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Gbr 31 : Rumah permanen Gbr 32: Rumah Semi Permanen

4.6 Saluran Drainase dan Air Bersih

Saluran drainase pada desa Kejawan Lor menggunakan rioling

terbuka dikiri kanan jaringan jalan yang ada. Saluran drainase tersebut

dipakai untuk pembuangan air limbah rumah tangga yang akan disalurkan

menuju ke laut yang mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kotor,

kumuh, dan tidak sehat.

Kebutuhan air bersih pada desa Kejawan Lor yang menggunakan

PDAM hanya sebagian kecil, mayoritas penduduk membeli air per liter dari

penduduk yang menggunakan air PDAM, sedangkan yang memanfaatkan

air tanah dengan membuat sumur hanya digunakan untuk mandi, jenis air

pada permukiman berwama kecoklatan jadi mereka cenderung membeli
untuk keperluan rumah.

Fasilitas yang ada berupa MCK umum dan masjid, sebagian besar
kondisi dari MCK umum yang ada dalam keadaan rusak.

Gbr 33: MCK Umum dengan kondisi rusak

Anita Andriyani/98512 180
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Legenda :

Saluran Air Bersih

Saluran Drainase

Area Buang sampah
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Garis sempadan
Pantai (GSP)

Bangunan
Permukiman
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Pete 8: Potongan Kawasan
Sumber:

- Hasil Survey
2003
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61,9% jumlah penghuni dalam satu rumah sebanyak 3-6 orang, dan 2 dari
21 responden atau 9,5% jumlah penghuni dalam satu rumah adalah 7-9

orang. Tidak ada responden yang berjumlah lebih dari 9 orang dalam satu
rumah.

2. Produk rutin yang dihasilkan

Produk rutinyang dihasilkan

S Ikan segar

Q Ikan yg sudah diolah

D Kerang

D Kerang yg sudah
diolah

• Laiolatn

Grafik 2 : Produk rutin yangdihasilkan

Produk rutin yang dihasilkan dari 12 dari 21 responden atau 57,1%
berupa ikan segar, 4dari 21 responden atau 19% menghasilkan ikan yang
sudah diolah, sedangkan 3 dari 21 responden atau 14,2% adalah
menghasilkan kerang , 2dari 21 responden atau 9,5% kerang yang sudah
diolah, tidak ada responden yang menghasilkan hasil laut lainnya.

3. Banyaknya perahu yang dimiliki

Perahu yang dimiliki

B 1 buah

m 2-3 buah

D 3-4 buah

D Lebih dari 4

Grafik 3 : Banyaknya perahu yang dimiliki

Sebanyak 15 dari 21 responden atau 71,4% memiliki perahu
sebanyak 1 buah, dan 4 dari 21 responden atau 19% memiliki perahu
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sebanyak 2-3 buah, sedangkan 2 dari 21 responden atau 9,5% memiliki

perahu sebanyak 3-4 buah. Tidak ada responden yang memiliki perahu
lebih dari 4 buah.

4. Pekerjaan sampingan

10

0J

I

Pekerjaan sampingan

• Pedagang

• Warung

O Pengrajin
Bka

SI ? •?

Bri_Jft>T
D Kuli/buruh/tukang

kayu
8 Jasa w isata

Grafik 4 : Pekerjaan sampingan

Pekerjaan sampingan yang dilakukan 10 dari 21 responden atau
47,6% adalah pedagang, 6 dari 21 responden atau 28,5% pekerjaan
sampingannya adalah buka warung/kios, untuk pengrajin yang melakukan
hanya 1 dari 21 responden atau 4,7%, sedangkan 2 dari 21 responden
atau 9,5% memilih pekerjaan sampingan sebagai kuli/buruh/tukang
kayu/tukang batu. Jasa wisata yang memilih sebanyak 2 dari 21
responden atau 9,5%. Tidak ada responden yang memilih pekerjaan
sampingan yang lainnya.

5. Kedatangan dari kegiatan melaut

%
c

10

Kedatangan dari kegiatan melaut

tiy y

B 06.00-12.00

O 12.00-18.00

D 18.00-24.00

O 24.00-06.00

Grafik 5 : Kedatangan dari kegiatan melaut
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Sebanyak 10 dari 21 responden atau 47,6% kegiatan melaut

datang pada pukul 06.00 - 12.00, 4 dari 21 responden 19% kegiatan

melaut datang pada pukul 12.00 - 18.00, sedangkan 7 dari 21 responden

atau 33,3% datang dari kegiatan melaut pada pukul 18.00 - 24.00. Tidak

ada responden yang datang dari kegiatan melaut pada pukul 24.00 -
06.00.

6. Tempat penyimpanan perahu

o

%

30

20

10

0

Ternpat penyimpanan perahu

H Di rumah sendiri

<;Mz

LtS^

• Ada tempat
penyimpanan
khusus

D Ditambatkan di

pinggir laut

D Lain-lain

Grafik 6 : Tempat penyimpanan perahu

Tidak ada responden yang menyimpan perahu di rumah sendiri

atau tempat penyimpanan khusus. Dan tidak ada responden menyimpan
perahu pada tempat yang lain. Responden menyimpan perahu yang
ditambatkan di pinggir laut sebanyak 21 dari 21 responden atau 100%.

4.8 Hasil Wawancara Responden Wisatawan

Hasil wawancara terhadap para wisatawan pantai Kenjeran juga
diperoleh melalui kuesioner. Jumlah dari responden yang digunakan
sebanyak 21 responden. Nama dan jumlah responden diambil secara
acak, untuk kemudian dilakukan sampling untuk meneliti minat dan
kegiatan yang sering dilakukan para wisatawan yang datang ke pantai
Kenjeran.

Data hasil survey lapangan dan wawancara tersebut kemudian
dikompilasikan dengan cara perhitungan-perhitungan melalui program
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excel yang ada pada komputer. Adapun hasil wawancara melalui
kuesioner tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

1. Motivasi berkunjung ke pantai Kenjeran

Motivasi berkunjung ke pantai Kenjeran

B Menikmati
pemandangan pantai

OIngin memanfaatkan
fasittas pantai

O Memancmg

q Lain-lam

Grafik 6 •Motivasi berkunjung ke pantai Kenjeran
Hasil yang diperoleh 15 dari 21 responden atau 71,4% datang ke

pantai Kenjeran untuk menikmati pemandangan pantai, 4 dari 21
responden atau 19% mereka datang ingin memanfaatkan fasilitas pantai,
dan 2dari 21 responden atau 9,5% datang untuk memancing. Tidak ada
responden ingin melakukan kegiatan yang lainnya.

2. Waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi pantai Kenjeran
Waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi pantai

Kenjeran

15

10

5

0

B Kurang dari 2
jam

El 3-6 jam

D Lebih dari 7 jam

D Menginap

Grafik 7:Waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi pantai Kenjeran
Sebanyak 6 dari 21 responden atau 28,5% datang ke pantai

Kenjeran kurang dari 2 jam, 12 dari 21 responden atau 57,1% datang
sekitar 3-6 jam, dan 2dari 21 responden 9,5% datang lebih dari 7 jam,
sedangkan keinginan sampai menginap 1dari 21 responden atau 4,7%.
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3. Yang paling menarik dari pantai Kenjeran

Yang paling menarikdari pantai Kenjeran

10
c

<D

i *
at

0*

A$g
*&

l*-

<*" '•*

O Kegiatan nelayan

D Pantai

D Fasilitas w isata

• Iain-Iain

Grafik 8 : Yang paling menarik dari pantai Kenjeran

Dari 8 dari 21 responden atau 38% mereka memilih kegiatan
nelayan, dan 10 dari 21 responden atau 47,6% mereka memilih pantai
sebagai sesuatu yang paling menarik dari pantai Kenjeran, sedangkan 3
dari 21 responden atau 14,2% memilih fasilitas wisata. Tidak ada

responden yang memilih sesuatu yang menarik lainnya di pantai Kenjeran.

4. Macam kegiatan nelayan yang dianggap paling menarik

Macam kegiatan nelayan yang dianggap paling
menarik

15

I 10^

rr

0 4-

• Pengolahan hasil
laut
Penjualan hasil
laut
Pengrajin kerang

Lain-lain

Grafik 9 : Macam kegiatan nelayan yang dianggap paling menarik

Kegiatan nelayan yang dianggap paling menarik yang dipilih 8 dari
21 responden atau 38% memilih pengolahan hasil laut, dan 11 dari 21
responden atau 52,3% memilih penjualan hasil laut, sedangkan yang
memilih pengrajin kerang sebanyak 2 dari 21 responden atau 9,5%. Tidak
ada responden yang memilih kegiatan nelayan yang lainnya.
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