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ABSTRAK 

 

NUR ASNI PUSPITA SARI. 1214511032. Kajian Kesesuaian Wisata Selam 

dan Snorkeling di Perairan Tulamben, Karangasem, Bali (Pembimbing : I 

Dewa Nyoman Nurweda Putra dan I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa) 

Desa Tulamben yang berada di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten 

Karangasem, telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata bahari 

khususnya wisata selam dan snorkeling di Pulau Dewata. Situs penyelaman kapal 

karam USAT Liberty merupakan destinasi utama bagi para wisatawan nusantara 

maupun mancanegara. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Bali, rata-rata jumlah wisatawan yang datang ke Tulamben pada tahun 

2012-2014 mencapai 94.253 wisatawan. Kondisi ini menjadikan pariwisata yang 

telah berkembang menjadi penunjang utama perekonomian masyarakat lokal di 

Desa Tulamben. Pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi dengan rencana pengelolaan 

yang tepat tentunya akan menghasilkan dampak negatif terhadap sumberdaya 

pesisir dan laut yang menjadi aset utama bagi pertumbuhan tersebut. Berbagai 

bentuk pengelolaan yang memungkinkan untuk diterapkan telah diidentifikasi 

dalam upaya untuk mendukung keberlangsungan nilai ekologi, ekonomi dan 

sosial budaya masyarakat. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian 

wisata selam dan snorkeling, identifikasi karang dikaji menggunakan metode LIT 

(Line Intercept Transect) sedangkan kelimpahan jenis ikan karang dikaji 

menggunakan metode underwater visual cencus (UVC). Analisis data yang 

digunakan adalah analisis potensi terumbu karang dan kesesuaian lahan. 

Penentuan tingkat kesesuaian kawasan sebagai kawasan wisata selam dan 

snorkeling menggunakan analisis matriks kesesuaian kawasan 

mempertimbangkan parameter kondisi ekologis dan kondisi kualitas perairan 

dengan empat klasifikasi. Tutupan komunitas karang hidup di Perairan Tulamben 

berkisar antara 16,26% -52,48% dengan keragaman jenis ikan karang berkisar 

antara 11-44 jenis. Indeks kesesuaian wisata (IKW) kategori snorkeling dan selam 

termasuk dalam kategori tidak sesuai (N) dan sesuai (S2). 

 

Kata kunci : kesesuaian wisata, selam, snorkeling, perairan Tulamben. 

  



ABSTRACT 

 

 

NUR ASNI PUSPITA SARI. 1214511032. Suitability Study for Diving and 

Snorkeling Tourism on Tulamben, Karangasem, Bali (Supervisor : I Dewa 

Nyoman Nurweda Putra and  I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa) 

Tulamben village located in the district of Kubu, Karangasem regency, has 

developed into one of the maritime destination, especially diving and snorkeling. 

Dive site of USAT Liberty shipwreck is a major destination for tourists. Based on 

data from the Department of Culture and Tourism of Bali, the average number of 

tourists coming to Tulamben in 2012-2014 reached 94,253 tourists. This condition 

makes the tourism has grown into a major economic support local communities in 

the Tulamben. Economic growth without being accompanied by an appropriate 

management plan will certainly produce a negative impact on coastal and marine 

resources to be a major asset for the growth. Various forms of management that 

allows to be applied has been identified in an effort to support the sustainability of 

the ecological, economic and socio-cultural community. This study was conducted 

to analyze the suitability of diving and snorkeling, coral identification were 

examined using LIT (Line Intercept Transect) methods while the abundance of reef 

fish species assessed using visual underwater cencus (UVC). Analysis of the data 

used is the analysis of the potential reef and suitability. Determination of the 

suitability of the area as a tourist diving and snorkeling analysis using matrix 

parameters to consider the appropriateness of the ecological conditions and water 

quality conditions of the four classifications. Cover of live coral communities 

ranged between 16.26% -52.48% with a diversity of reef fish species ranged 

between 11-44 types. Tourism suitability index (IKW) category snorkeling and 

diving are included in the category is not appropriate (N) and the corresponding 

(S2). 
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RINGKASAN 

 

 

NUR ASNI PUSPITA SARI. 1214511032. Kajian Kesesuaian Wisata Selam 

dan Snorkeling di Perairan Tulamben, Karangasem, Bali (Pembimbing : I 

Dewa Nyoman Nurweda Putra dan I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa) 

Desa Tulamben yang berada di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten 

Karangasem, telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata bahari utama 

khususnya wisata selam dan snorkeling di Pulau Dewata. Situs penyelaman kapal 

karam USAT Liberty merupakan destinasi utama bagi para wisatawan nusantara 

maupun mancanegara. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Bali, rata-rata jumlah wisatawan yang datang ke Tulamben pada tahun 

2012-2014 mencapai 94.253 wisatawan. Kondisi ini menjadikan pariwisata yang 

telah berkembang menjadi penunjang utama perekonomian masyarakat lokal di 

Desa Tulamben. Tujuan penelitian ini adalah (a) Mengetahui kondisi ekosistem 

terumbu karang sebagai sumber daya laut dan pesisir Perairan Tulamben, (b) 

Menganalisa kesesuaian wisata selam dan snorkeling di Perairan Tulamben. 

Metode pengukuran tutupan terumbu karang yang digunakan adalah metode 

LIT (Line Intercept Transect) mengikuti English et al. (1997), dengan beberapa 

modifikasi. Pengukuran tutupan karang dengan metode LIT didasarkan pada 

bentuk pertumbuhan  terumbu karang. Pengukuran jenis dan jumlah ikan karang 

dikaji menggunakan metode underwater visual census (UVC). Metode 

pengambilan data jenis dan jumlah ikan karang dilakukan sepanjang 50 meter 

pada kedalaman yang sama dengan pengambilan data tutupan terumbu karang. 

Pengukuran data parameter lingungan kualitas perairan meliputi kecepatan arus, 

kedalaman perairan, suhu, salinitas dan kecerahan. Penentuan tingkat kesesuaian 

kawasan sebagai kawasan wisata selam dan snorkeling menggunakan analisis 

matriks kesesuaian kawasan mempertimbangkan parameter kondisi ekologis 

meliputi tutupan karang, jenis bentuk pertumbuhan dan jenis ikan karang serta 

kondisi kualitas perairan yaitu kecerahan perairan, kecepatan arus dan kedalaman 

terumbu karang, dengan empat klasifikasi. Hasil IKW selanjutnya dikelompokan 

dalam tiga kategori yaitu S1 (Sangat sesuai, dengan IKW 83-100%), S2 (Sesuai, 

dengan IKW 50-<83%) dan N (Tidak sesuai, dengan IKW<50%). 

Kondisi terumbu karang di kawasan Perairan Tulamben termasuk dalam 

kategori rusak hingga baik dimana persentase tutupan karang sebesar 16,26%-

52,48%. Berdasarkan pengamatan terhadap keberadaan ikan di terumbu karang 

dengan metode underwater visual census (UVC) dijumpai sebanyak 100 jenis 

ikan karang yang termasuk dalam 25 suku. Hasil analisis kesesuaian wisata 

snorkeling menunjukkan, dari 3 dive site yang sering dikunjungi wisatawan, 

stasiun 1 yang berlokasi di Shipwreck termasuk dalam kategori N atau tidak 

sesuai untuk kawasan wisata snorkeling dengan nilai 38,89 sedangkan Coral 

Garden dan Drop Off termasuk dalam kategori S2 atau sesuai sebagai kawasan 

wisata snorkeling dengan masing-masing nilai sebesar 74,07 dan 59,26. Hasil 

yang sama ditunjukkan pada kesesuaian wisata selam, dimana Coral Garden dan 

Drop Off sesuai untuk kegiatan wisata selam dengan nilai masing-masing 61,11 

dan 55,56 sedangkan Shipwreck mendapatkan nilai sebesar 40,74 yang artinya 

tidak sesuai untuk kegiatan wisata selam.  
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I  PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Desa Tulamben yang berada di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten 

Karangasem, telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata bahari utama 

khususnya wisata selam dan snorkeling di Pulau Bali. Melalui program Kajian 

Cepat Kondisi Kelautan Provinsi Bali (Marine rapid Assessment Program atau 

MRAP) yang dilaksanakan pada tahun 2011, kawasan perairan di sepanjang 

wilayah pesisir Kabupaten Karangasem diidentifikasi memiliki nilai konservasi 

yang tinggi. Kekayaan sumberdaya pesisir dan laut karangasem merupakan aset 

penting bagi pembangunan daerah yang pemanfaatannya didominasi oleh aktivitas 

perikanan tangkap maupun budidaya serta aktivitas pariwisata dan lalu lintas laut 

yang sangat bergantung kepada jasa lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali, rata-rata jumlah wisatawan yang datang 

ke Tulamben pada tahun 2012-2014 mencapai 94.253 wisatawan. Kondisi ini 

menjadikan pariwisata yang telah berkembang menjadi penunjang utama 

perekonomian masyarakat lokal di Desa Tulamben. 

Pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi dengan rencana pengelolaan yang tepat 

tentunya akan menghasilkan dampak negatif terhadap sumberdaya pesisir dan laut 

yang menjadi aset utama bagi pertumbuhan tersebut. Berbagai bentuk pengelolaan 

yang memungkinkan untuk diterapkan telah diidentifikasi dalam upaya untuk 

mendukung keberlangsungan nilai ekologi, ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat. Bentuk pengelolaan tersebut diantaranya adalah sebagai kawasan 

strategis pariwisata, kawasan konservasi, cagar budaya bawah laut dan ekowisata. 

Diperlukan sebuah upaya kolaboratif dan terintegrasi untuk mendorong masing-

masing inisiatif tersebut agar mampu menjawab tantangan pengelolaan kawasan 

di Tulamben yang mampu mendukung aktivitas pengembangan pariwisata dengan 

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sesuai dengan pernyataan Tomboelu 

et al., (2000) mengatakan bahwa dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang 

untuk kegiatan wisata bahari harus adanya keseimbangan antara konservasi dan 
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ekonomi, sehingga tidak terjadi konflik yang mengakibatkan kerusakan sumber 

daya terumbu karang. 

Kegiatan pengembangan kawasan Perairan Tulamben sebagai tujuan utama 

wisata selam dan snorkeling yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Karangasem tentu saja akan membutuhkan data dan informasi dalam 

pengembangannya agar kegiatan pariwisata yang dilakukan berjalan dengan baik 

dan tanpa merusak lingkungan. Data dan informasi yang dibutuhkan yakni data 

dan informasi tentang kondisi ekosistem terumbu karang dan kesesuaiannya untuk 

wisata selam dan snorkeling. Untuk itu penelitian mengenai kajian kesesuaian 

wisata selam dan snorkeling ini penting untuk dilakukan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kondisi sumberdaya terumbu karang yang semakin menurun dikarenakan 

adanya tekanan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang untuk kegiatan 

wisata selam dan snorkeling 

2. Bagaimana kesesuaian sumberdaya pesisir dan laut untuk wisata selam dan 

snorkeling di Perairan Tulamben, dengan pendekatan indeks kesesuaian 

wisata. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang sebagai sumber daya laut 

dan pesisir Perairan Tulamben 

2. Menganalisa kesesuaian wisata selam dan snorkeling di Perairan Tulamben 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai kondisi dan kesesuaian ekosistem terumbu 
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karang di Perairan Tulamben, Kabupaten Karangasem, Bali 

2. Merupakan bahan acuan dan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait 

sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan pengelolaan wisata 

selam dan snorkeling secara berkelanjutan. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perairan Desa Tulamben dengan batas panjang 

area sesuai dengan batas administratif wilayah Desa Tulamben. Pengambilan data 

dilakukan pada musim kemarau saat kondisi pasang. Karena adanya pelepasan 

energi gelombang di pantai hingga kedalaman 3 meter, maka pengambilan data 

dilakukan pada kedalaman 5 meter untuk kategori snorkeling dan 10 meter pada 

kategori selam. Kondisi parameter lingkungan yang diambil di perairan Tulamben 

hanya meliputi kecerahan perairan, tutupan komunitas karang, jenis bentuk 

pertumbuhan karang, jenis spesies ikan karang, kecepatan arus dan kedalaman 

terumbu karang. 

 


