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ABSTRAK 

Pariwisata memiliki andil terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Strategi 
pengembangan diperlukan dalam sebuah wisata agar dapat mempertahankan dan meningkatkan 
jumlah pengunjung. Untuk membuat strategi yang tepat sasaran sebelumnya diperlukan pengetahuan 
mengenai karakteristik pengunjung. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik 
pengunjung ekowisata Pantai Taman Kili Kili. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif 
untuk mendeskripsikan karakteristik pengunjung secara demografis, fisiologis dan pola perjalana. Data 
diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden. Dari hasil analisis 
menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik demografis, pengunjung didominasi oleh laki-laki, 
rentang usia 15-25 tahun, tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi, dan pekerjaan sebagai 
wiraswasta serta memiliki pendapatan sebesar Rp2.500.000 – Rp5.000.000. Berdasarkan karakteristik 
fisiologis diketahui lama kunjungan kurang dari 12 jam. Berdasarkan karakteristik pola perjalanan, 
sebagian responden adalah mereka yang memiliki motif perajalanan untuk berwisata atau rekreasi, 
semua pengunjung lebih menyukai untuk merencanakan perjalanan secara pribadi. Adapun moda 
transportasi yang digunakan pengunjung untuk mencapai lokasi ekowisata didominasi oleh kendaraan 
pribadi sepeda motor. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan pengelola dalam 
melakukan perencanaan pengembangan. Sehingga dapat membantu dalam meningkatkan jumlah 
pengunjung. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu mengenai perbaikan akses masuk ke lokasi 
ekowisata, dikarenakan kemudahan akses akan memberikan dampak positif terhadap penambahan 
pengunjung. 

Kata kunci: Ekowisata, Karakteristik, Pantai Taman Kili Kili, Pengunjung 

PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) (Mardianis & Syartika, 2018). Dimana pada tahun 2014 sektor pariwisata telah berkontribusi 
pada PDRB Jawa timur sebesar 15,67% atau sebanyak 101,97 triliun (Adhikrisna et al., 2016). Menurut  
Saputra & Zulkifli, (2018), besaran kontribusi pendapatan akan dipengaruhi oleh jumlah kunjungan. 
Sementara adanya daya tarik wisata akan mempengaruhi pengunjung untuk berkunjung ke suatu lokasi 
wisata (Basiya & Rozak, 2012). Provinsi Jawa Timur memiliki potensi daya tarik wisata yang beragam. 
Dimana daya tarik tersebut terbagi dalam tiga kategori yaitu alam, minat khusus dan budaya (Hartini et 
al., 2020). Pantai Taman Kili Kili merupakan salah satu ekowisata yang memiliki daya tarik wisata alam 
di Jawa Timur.  

Ekowisata sendiri diartikan oleh Adharani et al., (2020), sebagai pariwisata berbasis masyarakat, 
bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Pantai Taman Kili Kili sendiri 
berada di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pantai ini memiliki potensi 
besar untuk dikembangkan karena memiliki berbagai daya tarik seperti deburan ombak, pasir pantai, 
mangrove pandan, konservasi penyu dan sebagai tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Namun 
selama pandemi Covid-19 sangat terdampak dan menyebabkan turunnya jumlah wisatawan. Untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan diperlukan konsep pengembangan yang sesuai guna mampu menarik 
dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Agar konsep pengembangan dapat tepat sasaran, 
maka sebelumnya diperluka analisis karakteristik wisatawan terlebih dahulu (Yorika et al., 2021). 
Perencanaan pengembangan wisata memerlukan pemahaman mengenai tipologi dan karakteristik 
wisatawan. 

Oleh karena hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik pengunjung 
Pantai Taman Kili Kili. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk 
mendeskripsikan karakteristik. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan 
pengelola Pantai Taman Kili Kili dalam melakukan perencanaan pengembangan. Sehingga dapat 
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membantu dalam meningkatkan jumlah pengunjung. Untuk itu, sebelumnya perlu dikaji mengenai 
karakteristik pengunjung berdasarkan karakteristik baik secara demografis, fisiologis dan pola 
perjalanan. 

Pariwisata sendiri dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan, proses dan hal-hal yang berkaitan 
dengan persinggaahan orang-orang dari luar tempat tinggalnya dan bukan bertujuan untuk 
mencari nafkah. Kepariwisataan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan oleh dunia 
usaha, masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk menyiapkan atau menata kebutuhan 
perjalanan dan persinggahan (Asdar, 2019). Menurut UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata dengan 
berbagai macam fasilitas serta layanan-layanan yang didukung dan disediakan oleh masyarakat 
sekitar, pelaku usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapat lain menurut Indriani & 
Rahmini (2019), mengartikan pariwisata menjadi suatu sektor yang dapat memberi manfat bagi 
daerah yang mampu melakukan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dengan optimal 
sehingga dapat menghasilkan nilai bagi ekonomi yaitu dengan cara menjadikan sebuah wisata 
sebagai tempat yang dapat menarik pengujung. Selain dapat menghasikan nilai bagi ekonomi, 
pariwisata juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bangsa karena adanya rasa 
bangga kepada bangsa. Sedangkan ekowisata adalah sebuah kegiatan wisata yang didalamnya 
berisi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, memperkenalkan pendidikan mengenai 
lingkungan serta mempromosikan masyarakat lokal agar mendapatkan manfaat dari adanya 
kegiatan ekowisata (Zulia & Yanuwiadi, 2015).  

Ekowisata memiliki konsep yaitu sebuah wisata yang menonjolkan pendidikan dan konservasi 
lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal serta menghargai budaya-budaya lokal (Waja et al, 
2019). Kegiatan ekowisata berhubungan dengan obyek daya tarik wisata (ODTW) sebagai upaya 
melestarikan populasi dan habitat fauna dan flora juga masyarakat yang menjadi pelaku utama 
(Fikri, 2021). Pantai Taman Kili Kili adalah sebuah pantai yang mempunyai konsep ekowisata. Pantai 
ini berada di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pantai Taman Kili Kili 
mempunyai luas 54,4 ha yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani. Serta dibawah pengawasan 
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Dongko. Pantai Taman Kili Kili berbatasan langsung 
dengan Samudera Hindia dibagian Selatan, Sungai Gedangan dibagian timur, lahan sawah dan tambak 
masyarakat dibagian utara serta kawasan hutan produksi dibagian barat.  

Wisatawan merupakan orang yang menjalani sebuah perjalanan baik dalam negeri yang bukan negeri 
bukan meupakan domisilinya dalam kurun waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan. Menurut Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009, wisatawan merupakan orang-orang yang melaksanakan sebuah 
kegiatan wisata. Seluruh orang yang menjalani perjalanan wisata dengan berbagai tujuan dapat disebut 
wisatawan (Tarida, 2015). Adapun pendapat Smith (1995) ; Yorika et al., (2021) karakteristik wisatawan 
dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu karakteristik berdasarkanSosio-Demografis yaitu jenis karakteristik 
paling banyak dipakai untuk kebutuhan analisis pariwisata yang meliputi perencanaan dan pemasaran, 
kharakteristik berdasarkan sosio-demografis yaitu meliputi umur,  jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
kelas sosial, status perkawinan, pekerjaan, ukuran keluarga atau jumlah anggota keluarga dan lain-
lain. Selanjutnya karakteristik berdasarkan psikografis yaitu mengelompokkan wisatawan ke dalam 
beberapa kelompok yang berhubungan dengan life-style, kelas sosial dan karakteristik personal. 
Karakteristik wisatawan yang didasarkan pada psikografi lebih menonjolkan pada motivasi apa yang 
melatarbelakangi wisatawan melakukan perjalanan. Sedangkan (Liyushiana, 2019) sebagai kerangka, 
struktur dan alur perjalanan dari sautu tititk ke titik wisata yang mengandung berbagai informasi untuk 
mempengaruhi keputusan melakukan perjalanan.  

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 - 30 November 2021 di Pantai Taman Kili Kili yang masuk 
Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Penentuan lokasi dilakukan secara 
sengaja (purposive) dengan alasan belum pernah ada penelitian dengan judul atau topik sejenis pada 
lokasi tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif guna 
mengetahui kharakteristik pengunjung Ekowisata Pantai Taman Kili Kili Kabupaten Trengglek. Sumber 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari 
hasil wawancara tertutup dengan menggunakan kuisioner kepada pengunjung yang terpilih sebagai 
responden. Responden yang digunakan adalah sebanyak 70 sampel. Jumlah ini dirasa telah memadai 
karena menurut Sugiyono (2015) jumlah sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah 
berjumlah antara 30-500 sampel sehingga jumlah ini telah sesuai dengan teori tersebut. Data skunder 
didapatkan dari monograph, kajian pustaka, buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang terkait. 
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Pemilihan responden dilakukan dengan metode accidental sampling yaitu siapa saja yang ditemui oleh 
peneliti di lokasi ekowisata dan dirasa cocok akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Ketentuan 
pemilihan responden yaitu telah berusia 17 tahun karena usia 17 tahun dianggap telah mampu 
memahami pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Ketentuan selanjutnya yaitu 
setidaknya pernah berkunjung ke Pantai Taman Kili Kili minimal satu kali.  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik 
pengunjung Ekowisata Pantai Taman Kili Kili berdasarkan demografis, fisiologis dan pola perjalanan. 
Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 
data yang telah dikumpulkan dari responden apa adanya data tersebut tanpa membuat sebuah 
kesimpulan yang berlaku secara general atau umum (Purwanto, 2007). Data pada penelitian ini 
disajikan dalam bentuk tabel kemudian dideskripsikan dengan jelas. Kharakteristik pengunjung 
berdasarkan demografis meliputi indikator seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan 
pendapatan. Data-data tersebut dikelompokkan dan dihasilkan besaran presentase sehingga diketahui 
kharakteristik pengunjung berdasarkan demografis yang mendominasi. Kharakteristik pengunjung 
berdasarkan fisiologis diukur dengan indikator lama kunjungan ke Ekowisata Pantai Taman Kili Kili. 
Lama kunjungan dikelompokkan menjadi 3 kriteria yaitu < 12 jam, 12 – 48 jam dan > 48 jam. Setelah 
dikelompokkan dalam kriteria tersebut maka akan diketahui presentase besaran lama kunjungan 
wisatawan yang mendominasi. Demikian dengan kharakteristik pengunjung berdasarkan pola 
perjalanan diukur dengan indikator seperti tujuan atau motif perjalanan, penyelenggara perjalanan 
wisata dan moda transportasi. Data dikelompokkan dalam kriteria tersebut dan dihitung presentasenya 
sehingga diketahui kharakteristik pengunjung yang mendominasi berdasarkan pola perjalanan. 
Berdasarkan deskripsi dari ketiga aspek tersebut maka dapat diketahui khrakteristik pengunjung 
Ekowisata Pantai Taman Kili Kili Kabupaten Trenggalek secara jelas dan rinci. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Lokasi 

Pantai Taman Kili Kili berada di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Secara 
kewilayahan, Pantai Taman Kili Kili memiliki luas 54,4 ha yang terletak di wilayah kerja Perum Perhutani 
dibawah. Tepatnya di petak 76b (seluas 10,30 ha) dan pada petak 76c (seluas 44,10 ha). Pantai Taman 
Kili Kili berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dibagian Selatan, Sungai Gedangan dibagian 
timur, lahan sawah dan tambak masyarakat dibagian utara serta kawasan hutan produksi dibagian 
barat. 

Pantai Taman Kili Kili memiliki objek daya tarik wisata natural dimana pantai tersebut terdapat atraksi 
wisata berupa deburan ombak, pasir putih, pantai, mangrove, pandan, perbukitan kars, konservasi 
penyu dan pada bulan-bulan tertentu terdapat penyu yang naik untuk bertelur. Sementara unsur 
amenitas di sekitar Pantai Taman Kili Kili sangat mudah ditemukan. Dalam radius 5 km, dapat 
ditemukan fasilitas umum seperti SPBU, bank, minimarket, café, warung makan, masjid, tempat 
bermain anak dan rumah sakit. Namun, untuk fasilitas pendukung pariwisata perlu penambahan dan 
peningkatan kualitas. Terutama toilet umum, tempat parkir dan tempat pengelolaan sampah disekitar 
Pantai Taman Kili Kili. 

Karakteristik Demografis 

Berdasarkan aspek demografis, karakteristik pengunjung pada ekowisata Pantai Taman Kili-Kili 
Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1. bisa dilihat bahwa pengunjung 
Ekowisata Pantai Taman Kili-Kili Kabupeten Trenggalek lebih di dominasi oleh pengunjung yang 
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 72% dibandingkan dengan pengunjung yang berjenis kelamin 
perempuan sebesar 28%. Hal ini dikarenakan pengunjung dengan jenis kelamin laki-laki cenderung 
lebih mudah tertarik pada wisata yang bersifat alami yang penuh dengan petualangan. Adapun 
pengunjung berjenis kelamin perempuan biasanya akan didampangi oleh pengunjung dengan jenis 
kelamin laki-laki karena khawatir akan keamanannya. Kemudian dilihat dari usia pengunjung yang 
terbanyak yaitu antara 15-25 tahun sebesar 42%, usia 26-35 tahun sebesar 28%, usia 36-45 tahun 
sebesar 15%, usia 46-55 tahun sebesar 13% dan sangat sedikit sekali pengunjung yang berusia 50 
tahun keatas yaitu hanya sebesar 2%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat usia tersebut 
lebih banyak menyukai kegiatan berwisata, dengan didominasi oleh usia yang tergolong muda yang 
memang masih menyukai tantangan atau petualangan. Kemudian pengunjung yang berusia dewasa 
biasanya mereka datang ke ekowisata Pantai Taman Kili-Kili bersama anggota keluarganya untuk 
berwisata mengisi waktu liburan. Berdasarkan pendidikan terakhir sebanyak 40% pengunjung telah 
menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sisanya berasal dari jenjang SMA sebesar 33%, SMP 
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sebesar 17%, dan SD sebesar 10%. Dari berbagai tingkat pendidikan, tingkat perguruan tinggi lebih 
dominan dari pada tingkat pendidikan yang lain. Hal ini dikarenakan biasanya seseorang yang memiliki 
tingkat pendidikan tinggi akan memiliki ketertarikan yang lebih terhadap kegiatan wisata alam 
(ekowisata) untuk kebutuhan psikologis.  

Tabel 1. Karakteristik demografis pengunjung 

Berdasarkan Kriteria Presentase (100%) 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 72% 

Perempuan 28% 

Usia 

15 - 25 Tahun 42% 

26 - 35 Tahun 28% 

36 - 45 Tahun 15% 

46 - 55 Tahun 13% 

> 56 Tahun 2% 

Pendidikan 

SD/Sederajat 10% 

SMP/Sederajat 17% 

SMA/Sederajat 33% 

Perguruan Tinggi 40% 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 10% 

PNS/Pensiunan 18% 

Wiraswasta 27% 

Pegawai/Karyawan 22% 

Lainnya 23% 

Pendapatan 

< Rp.  500.000 3% 

Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 22% 

Rp. 1000.001 - Rp. 2.500.000 30% 

Rp. 2.500.001 - Rp. 5.000.000 32% 

> Rp. 5.000.000 13% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan pekerjaan rata-rata pengunjung yang datang ke ekowisata ini yaitu telah bekerja, 
sebanyak 27% pengunjung adalah wiraswasta, disusul pegawai/karyawan sebesar 23%, 
PNS/Pensiunan sebesar 18%, dan lainnya seperti petani, peternak, dan pedagang sebesar 23%, 
sedangkan sisanya 10% yaitu pengunjung dengan status pelajar/mahasiswa. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian yang kami lakukan bahwa kebanyakan pengunjung datang ke  ekowisata Pantai Taman 
Kili-Kili ketika hari libur atau weekend. Sementara untuk pendapatan pengunjung sebanyak 32% 
memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000, sebanyak 30% memiliki pendapatan Rp. 
1000.001 - Rp. 2.500.000, sebanyak 22% memiliki pendapatan sebesar Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000, 
sebanyak 13% memiliki pendapatan sebanyak > Rp. 5.000.000 dan sangat sedikit pengunjung yang 
berpendapatan kurang dari Rp. 500.000. hal ini dikarenakan tingkat pendapatan pengunjung biasanya 
akan berpengaruh terhadap pertimbangan pengalokasian anggaran wisata, termasuk transportasi, 
konsumsi, dan akomodasi serta juga pemilihan jenis atau objek wisata yang akan dikunjungi. Selain itu 
data pendapatan juga berbanding lurus dengan pekerjaan yang sebagian besar pengunjung 
merupakan wiraswasta dan pegawai/ karyawan yang memiliki penghasilan pribadi. 

Karakteristik Fisiologi  

Berdasarkan aspek fisiologis, karakteristik pengunjung pada ekowisata Pantai Taman Kili-Kili 
Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2. Karakteristik fisiologis pengunjung 

Berdasarkan Kriteria Presentase (100%) 

Lama Kunjungan  < 12 jam 
12 – 24 jam 
> 12 jam  

88% 
3% 
9% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa mayoritas wisatawan yang berkunjung ke ekowisata Pantai 
Taman Kili-Kili dengan lama kunjungan kurang dari 12 jam yaitu memiliki presentase sebesar 88%. 
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Sementara untuk lama kunjungan 12 – 24 jam sebanyak 3% dan lama kunjungan lebih dari 24 jam 
dengan presentase 9%. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung hanya berkunjung 
kurang dari 12 jam atau melakukan kunjungan pendek. Pengunjung yang datang dengan durasi 
kunjungan singkat mereka hanya mendatangi area konservasi untuk memenuhi rasa ingin tahunya 
mengenai penyu. Karena di lokasi konservasi terdapat media edukasi berupa penyu-penyu dan 
pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan penyu tersebut. Selain itu pengunjung juga biasanya 
beraktivitas lain seperti memancing. Ekowisata Pantai Taman Kili-Kili ini selain menawarkan keindahan 
alam juga bisa sebagai sarana memancing karena keanekaragaman ikan yang ada di lautnya. 
Sedangkan untuk pengunjung yang memiliki durasi kunjungan lebih dari 24 jam biasanya merupakan 
mahasiswa atau peneliti yang memang ada perlu terkait penelitianya yang mengharuskan mereka 
untuk singgah beberapa hari bahkan bulan untuk dapat menyelesaikan penelitiannya. Selain itu juga 
terdapat para pemacing yang berasal dari luar kabupaten trenggalek yang sengaja untuk singgah 
beberapa hari untuk memancing. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden mengalokasikan 
anggarannya untuk biaya transportasi, biaya konsumsi, dan biaya penginapan. Akan tetapi alokasi 
dana yang terbesar adalah untuk biaya transportasi. Sedangkan untuk memasuki kawasan ekowisata 
Pantai Taman Kili-Kili ini sendiri tidak membutuhkan biaya, karena memang tidak adanya pembayaran 
untuk tiket masuk, hanya saja terdapat biaya donasi apabila ingin masuk ke kawasan konservasi penyu.  

Pola Perjalanan  

Hasil penelitian terkait karakteristik pengunjung ekowisata Pantai Taman Kili-Kili Kabupaten 
Trenggalek berdasarkan pola perjalanan dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3. karakteristik pola perjalanan pengunjung 

Berdasarkan Kriteria Presentase (100%) 

Tujuan/motif 
perjalanan 

Berwisata/rekreasi 

Pendidikan/penelitian 

Memancing  

Lainnya 

63% 

3% 

17% 

17% 

Penyelenggara 
perjalanan wisata 

Diatur sendiri 

Diatur biro perjalanan 

100% 

0% 

Moda transportasi Kendaraan pribadi 

Kendaraan umum 

Kendaraan sewa/carteran 

Kendaraan milik instansi 

85% 

0% 

3% 

12% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 3, bisa dilihat bahwa mayoritas pengunjung yang datang ke ekowisata Pantai Taman 
Kili-Kili dengan tujuan atau motif perjalanan yaitu untuk berwisata atau rekreasi sebesar 63%. Motif lain 
pengunjung yaitu untuk memancing dan lainnya seperti adanya perkumpulan, tugas dari kantor masing-
masing 17%. Sedangkan motif pendidikan atau penelitian hanya sebesar 3%. Ekowisata Pantai Taman 
Kili-Kili menawarkan keindahan alam pantai yang dikelilingi tanaman mangrove dan pohon kelapa serta 
terdapat perbukitan karts sehingga sangat cocok untuk dijadikan destinasi untuk berwisata untuk 
mengusir kepenatan dari aktivitas bekerja atau yang lainnya. Mayoritas pengunjung sengaja 
berkunjung pada Ekowisata Pantai Taman Kili-Kili sebagai tujuan utama karena tertarik dengan 
pemandangan baik laut, pantai dan daratan serta adanya konservasi penyu. Selain itu juga terdapat 
aktivitas memancing yang menjadi salah satu motif kunjungan wisatawan datang ke ekowisata Pantai 
Taman Kili-Kili. Pada lokasi tersebut memiliki berbagai fasilitas yang cuup memadai seperti adanya 
toilet, mushola, gazebo dan juga terdapat tempat atau ruang terbuka (joglo) yang biasanya sering 
dimanfaatkan berbagai pihak pemerintahan saat melakukan kunjungan dan sebagai sarana untuk 
berkumpul antara kalangan masyarakat dengan instansi pemerintahan sehingga biasanya mereka 
datang dengan tujuan karena adanya kegiatan seperti sosialisasi. Berdasarkan penelitian wisatawan 
yang berkunjung lebih memilih untuk merencanakan perjalanannya sendiri dibandingkan dengan 
menyerahkanya kepada biro perjalanan, hal ini dapat terlihat dari presentase sebesar 100% untuk 
penyelenggaraan wisata yang diatur sendiri. Moda transportasi yang digunakan pengunjung untuk 
mendatangi lokasi wisata kebanyakan dengan menggunakan kendaraan pribadi sebesar 85%, 
kendaraan milik instansi sebesar 12%, kendaraan sewa atau carteran sebesar 3% dan tidak adanya 
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yang menggunakan kendaraan umum 0%. Mayoritas pengunjung menggunakan kendaraan pribadi 
yang rata-rata menggunakan moda transportasi sepeda motor. Hal ini dikarenakan akses jalan masuk 
ke lokasi hanya bisa dijangkau oleh kendaraan roda dua. Adapun pengunjung yang ingin berkunjung 
ke ekowisata Pantai Taman Kili-Kili menggunakan mobil maka mereka harus melewati kawasan pantai 
pelang. Untuk mencapai ekowisata Pantai Taman Kili-Kili memang tidak ada kendaraan umum khusus 
yang bisa langsung menuju kedalam lokasi sehingga kendaraan pribadi lebih dominan. Adanya 
kendaraan milik instansi biasanya digunakan oleh pejabat pemerintahan yang sedang melakukan 
kegiatan sosialisasi di ekowisata Pantai Taman Kili-Kili.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik demografis, pengunjung didominasi 
oleh laki-laki, rentang usia 15-25 tahun, tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi, dan pekerjaan 
sebagai wiraswasta serta memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000. Berdasarkan 
karakteristik fisiologis diketahui lama kunjungan kurang dari 12 jam. Berdasarkan karakteristik pola 
perjalanan, responden memiliki motif perajalanan untuk berwisata atau rekreasi, dan lebih menyukai 
untuk merencanakan perjalanan secara pribadi. Dengan dominasi transportasi kendaraan pribadi 
sepeda motor. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan pengelola dalam melakukan 
perencanaan pengembangan. 
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Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar serta teman-teman 
yang telah mendukung penulisan artikel ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 
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