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Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi terumbu Karang,  
memetakan sebaran terumbu karang dan menganalisis arahan 
pemanfaatan ekowisata di Pulau Gili Labek. Metode yang 
dipergunakan untuk mengetahui kondisi terumbu 
karangdengan metode transek foto bawah air, kesesuaian 
lahan untuk ekowisata dengan analisis daya dukung kawasan 
dan daya dukung pemanfaatan. Hasil penelitian mendapatkan 
kondisi terumbu karang dengan metode Transek Foto Bawah 
Air untuk terumbu karang hidup seluas 41,9% dan terumbu 
karang mati seluas 58%. Sebaran terumbu karang hasil 
ekstraksi citra satelit LDCM  mencapai 66 ha. Hasil analisis 
kesesuaian untuk ekowisata menunjukkan bahwa Pulau gili 
labek Sesuai untuk ekowisata selam, dengan  daya dukung 
kawasan mencapai 1.328 orang/hari dan daya dukung 
pemanfaatan mencapai 133 orang/hari. 

 

Keywords: Terumbu Karang, Foto Bawah Air, Gili Labek, 
Ekowisata. 

I. PENDAHULUAN 

Kabupaten dengan pulau terbanyak di Jawa Timur adalah 

Kabupaten sumenep, dengan jumlah pulau 126 pulau (48 

pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni) 

(Peraturan Bupati Sumenep nomor 11 tahun 2006). Kabupaten 

Sumenep terdiri dari 25 Kecamatan dan 331 desa. Luas total 

Kabupaten Sumenep 212.410,2 Ha. Luas kabupaten Sumenep 

mempunyai terumbu karang dan mangrove terluas di jawa 

Timur dengan kondisi yang masih baik dibandingkan dengan 

kabupaten lain di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan wilayah 

Kabupaten Sumenep  memiliki potensi sumberdaya alam yang 

besar yang belum termanfaatkan. Keunikan ekosistem pesisir 

dan kekayaan sumberdaya alam tersebut merupakan modal 

yang besar bagi pembangunan Madura, apabila dikelola secara 

bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya.  

Kabupaten Sumenep dengan potensi terumbu karang dan 

mangrove dan jumlah pulau terbesar di Jawa Timur merupakan 

kabupaten yang mempunyai sumberdaya alam sangat potensial 

untuk dimanfaatkan. Luas hutan mangrove di kabupaten 

sumenep mencapai 11.742 Ha dan luas terumbu karang 

mencapai 47.760 Ha (Muhsoni dkk, 2011).   

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten kepulauan yang 

mempunyai potensi yang sangat besar yang belum 

dikembangkan. Dengan jumlah pulau yang berpenghuni 

mencapai 48 pulau dan 78 pulau tidak berpenghuni. Data 

diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pulau-pulau yang 

ada tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak berpenghuni. 

Kabupaten Sumenep juga mempunyai potensi sumberdaya 

pesisir (terumbu karang dan mangrove) dan wilayah perairan 

yang terluas di propinsi Jawa Timur.  

Dengan disusunnya arahan pemanfaatan wilayah pesisir, 

maka potensi di area wilayah ini yang belum dikembangkan 

dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan 

kelestarian sumberdaya alam. Sehingga akan membuka 

peluang usaha bagi masyarakat pesisir dan kepulauan untuk 

mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan 

peruntukannya. Dengan terbukanya berbagai peluang untuk 

mengembangkan potensi yang ada maka harapannya akan 

dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat pesisir dan 

kepulauan. 

Tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui kondisi terumbu 

Karang di Pulau Gili Labek, Memetakan sebaran terumbu 

karang di Pulau Gili Labek dan menganalisis arahan 

pemanfaatan ekowisata di Pulau Gili Labek.  

mailto:firmanfaridmuhsoni@gmail.com
mailto:firman_fmm@yahoo.com.sg


II.  KAJIAN LITERATUR  

Giyanto (2010) Melakukan evaluasi terumbu karang 

dengan metode transek bawah air. Penelitian  ini 

mengevaluasi penggunaan metode Transek Foto Bawah Air 

(Underwater Photo Transect = UPT) sebagai metode alternatif 

untuk menilai kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu 

Jakarta pada Agustus 2008. Pada penelitian ini dibandingkan 

dengan metode Tansek Sabuk (Belt Transect =  BT) dan  

Transek Garis Intersep  (Line Intercept Transect  =  LIT). 

Hasilnya menunjukkan ketiga metode (BT, LIT dan UPT) 

menghasilkan nilai yang  relatif  sama untuk menduga 

persentase tutupan semua kelompok biota dan substrat 

(Karang keras = HC, Karang mati = DS,  Alga = ALG, Fauna 

lain = OF, dan Abiotik = ABI) dalam terumbu karang. 

Efisiensi dan akurasi analisis foto dengan metode UPT 

menunjukkan analisis foto dengan teknik pemilihan 10 sampel 

titik acak dapat digunakan untuk mengetahui persentase 

tutupan karang keras (HC), sedangkan teknik pemilihan 30 

sampel titik acak dapat digunakan untuk mengetahui 

persentase tutupan semua kelompok biota dan substrat 

sekaligus.  

Penginderaan jauh akhir-akhir ini banyak dimanfaatakan 

untuk berbagai sektor, antara lain penataan ruang. Wijayanti 

(2005) menyusun peta arahan pemanfaatan ruang wilayah 

pesisir pada skala tinjau di Teluk Kupang Nusa Tenggara 

Timur dengan menggunakan citra satelit Landsat ETM+. 

Menghasilkan peta tingkat kesesuaian arahan pemanfatan 

ruang untuk permukiman dan industri, budidaya tambak, 

rumput laut, mengrove, wisata pantai, dan wisata bahari. 

 Trisakti et al (2003) menyusun pengembangan 

pariwisata bahari dengan memanfaatkan penginderaan jauh, 

dengan memanfaatkan citra satelit ETM+. Lokasi penelitian di 

wilayah pesisir NTB. Menghasilkan beberapa wilayah 

drekomendasikan sebagai lokasi pengembangan pariwisata 

bahari. 

Romadhon (2008) melakukan penelitian kajian 

indeks kepekaan lingkungan dalam penyusunan arahan 

pengembangan pulau kecil di Kabupaten Sumenep, metode 

yang digunakan melalui indikator nilai Indeks Kepekaan 

Lingkungan (IKL) dan arahan prioritas pengembangan 

berdasarkan persepsi stakeholders melalui hasil Analytical 

Hierarki Proces (AHP). Hasil indeks kepekaan lingkungan di 

Pulau Sapudi, Poteran dan Giliyang tergolong tinggi (baik).   

Ketjulan (2010) melakukan kajian daya dukung 

kawasan wisata bahari Pulau Hari . Tujuan penelitian ini 

mengetahui jumlah maksimum wisatawan yang berkunjung 

tanpa menimbulkan gangguan terhadap sumberdaya alam. 

Hasil dari penelitian mendapatkan luas wisata snorkeling 

sebesar 12,83 ha, dan dapat menampung wisatawan 513 

orang/trip. Luas wisata selam sebesar 11,82 ha dan dapat 

menampung wisatawan 472 orang/trip.  

Manafi dkk (2009) melakukan penelitian konsep 

daya dukung untuk pembangunan berkelanjutan di Pulau 

Kaledupa Wakatobi. Penelitian ini menentukan  daya dukung 

pemanfaatan ruang di pulau Kecil berdasarkan aspek 

kebutuhan air tawar dan kebutuhan ruang. Hasil perhitungan 

daya dukung arahan pemanfaatan wilayah daratan 

(permukiman dan budidaya pertanian) kebutuhan air tawar 

dapat terpenuhi jika resapan tahunan terhadap curah hujan  

mencapai 50%. Sementara ruang wilayah perairan yang dapat 

dimanfaatkan untuk budidaya laut, pariwisata pantai, dan 

pariwisata bahari  seluas sekitar 70%  dari luas perairan, dan 

sisanya 30% luas perairan direkomendasikan sebagai kawasan 

lindung perairan. 

Amir dkk (2011) melakukan penelitian pemanfaatan 

wisata bahari bagi pengelolaan Pulau Gili Indah Kabupaten 

Lombok utara. Tujuan penelitian ini mengevaluasi bentuk dan 

kegiatan pemanfaatan kawasan Gili Matra berbasis mitigasi. 

Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian untuk wisata selam 

kategori sangat sesuai seluas 216,79 ha, snorkeling 190,84 ha, 

wisata pantai 19,83 ha. Daya dukung kawasan menampung 

aktifitas ketiga kawasan tersebut sebanyak 286 orang/hari atau 

104.390 orang/tahun.  

Laapo (2010) melakukan penelitian daya dukung 

sosial pengelolaan ekowisata Pulau Togean. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengestimasi daya dukung soasial kawasan 



wisata Pulau Togean dalam mendukung kegiatan ekowisata 

pulau-pulau kecil berkelanjutan. Metode analisis data 

menggunakan pendekatan Saveriades yang menghasilkan 

rasio optimal antara seorang turis dengan beberapa penduduk 

lokal. Hasil penetitian menunjukkan kedatangan turis 

mancanegara ditanggapi dengan biasa saja dan belum secara 

nyata merubah perilaku  masyarakat lokal (respon 68%). 

Rasio host-tourist yakni I: 20 (persepsi 64%), dengan jumlah 

daya dukung sosial yakni 492 kunjungan turis per hari.  

      Yonvitner dkk (2010) melakukan penelitian daya 

dukung Pulau Wetar dengan model pendekatan ecological 

footprint. Mendapatkan  hasil Analisis daya dukung 

lingkungan dengan metode “ecological footprint” 

menunjukkan daya dukung lingkungan Pulau Wetar masih 

sangat tinggi,  diperkirakan dapat mendukung kehidupan 

manusia sebesar 125.425 orang. Namun bukan berarti Pulau 

Wetar dapat menampung 125.425 orang, melainkan 

sumberdaya alam dan lingkungan dapat menyediakan bahan 

kebutuhan hidup manusia untuk 125.425 orang. Sedangkan 

analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa P. Wetar dapat 

menampung jumlah penduduk sebanyak 61.660 orang atau 

sekitar 15.415 KK sesuai dengan ketersediaan lahan untuk 

permukiman dan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan. Jumlah penduduk yang ada saat ini baru sekitar 

7.000 jiwa dan oleh karena itu masih dapat ditambah lagi. 

 

III.  METODE PENELITIAN 

Metode  penelitian sebagai berikut :  

- Metode Transek Foto Bawah Air penarikan sampel dengan 

menggunakan metode Transek Foto Bawah Air (UPT) 

dilakukan dengan melakukan pemotretan bawah air 

menggunakan kamera digital bawah air. Jarak 

pengambilan foto 60-100 cm dari dasar substrat, 

pemotretan dilakukan di setiap rentang jarak 1 m 

sepanjang garis transek 70 m  yang telah ditentukan 

sebelumnya.   

 

- Metode Analisis Citra satelit : 

(1) Pengolahan citra satelit, pada tahap awal pengolahan 

citra satelit dengan koreksi radiometri dan geometri.  

(2) Interpretasi terumbu karang dari citra LDCM Path 117 

Row 65 tanggal 26 September 2014. Pemetaan 

terumbu karang menggunakan algoritma Lyzenga. 

Algoritma ini untuk melakukan identifikasi ekosistem 

wilayah pesisir. Algoritma Lyzenga digunakan untuk 

mengkoreksi kolom air (Budhiman dan Hasyim, 2005). 

Bentuk persamaan metode Lyzenga adalah: 
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Prosedur metode Lyzenga adalah sebagai berikut : 

- Pembuatan training site i pada saluran 1, 2 dan 3  

untuk untuk menentukan ki/kj. Syaratnya obyek 

training site haruslah homogen tetapi berbeda 

kedalaman.  

- Menghitung parameter ki/kj dengan persamaan : 

)1( 2  aa
k

k

j

i  

Dimana : a=(Var.Bi-VarBj)/(2*Covar.Bi&Bj) 

- Melakukan klasifikasi terumbu karang denga 

klasifikasi supervise. 

-  Pengumpulan data Variabel oseanografi di lokasi 

penelitian, yang meliputi: kecepatan arus, arah arus, 

pasang surut, kecerahan perairan, salinitas, suhu 

permukaan laut. 

-  Pemodelan Sistem Informasi geografis, Pemodelan arahan 

pemanfaatan lahan dilakukan pada masing-masing tipologi 

daerah wilayah pesisir. Pada tahap awal dilakukan analisa 

kesesuaian lahan terlebih dahulu dengan analisis tabel dan 

membandingkan antara kualitas lahan pada masing-masing 

satuan lahan dengan kriterian kesesuaian lahan untuk 

peruntukan tertentu, yaitu : ekowisata selam. Kelas 

kesesuaian lahan terdiri dari : sangat sesuai (S1), sesuai 

(S2) dan cukup sesuai (S3).  

Tabel 1. Kriteria Kesesuaian untuk Ekowisata Selam 
No Parameter Bobot Sesuai Skor Sesuai 

Bersyarat 
Skor Tidak 

sesuai 
Skor 



1 Jenis ikan 
karang (sp) 

5 >75 3 20-75 2 <20 1 

2 Kecerahan 
perairan (%) 

5 >80 3 50-80 2 <50 1 

3 Tutupan 
Komunitas 
karang (%) 

3 >65 3 25-65 2 <25 
(tidak 
ada 
karang) 

1 

4 Jenis life-
form (sp) 

3 >10 3 4-10 2 <4 
(tidak 
ada 
karang) 

1 

5 Suhu perairan 
(0C) 

3 23-25 3 26-36 2 <23 
dan >36 

1 

6 Salinitas 
(0/00) 

3 30-36 3 28-30 2 <28 
dan >36 

1 

7 Kedalaman 
karang (m) 

3 3-20 3 21-30 2 <3 
dan >30 

1 

8 Kecepatan 
arus (cm/dt) 

1 0-25 3 26-50 2 >50 1 

Sumber : Romadhon (2013) 

-  Penilaian Daya Dukung Kawasan (DDK), merupakan 

penilaian terhadap suatu kawasan dalam menyediakan 

ruang untuk pemanfaatan tertentu tanpa merusak atau 

mengurangi kondisi lingkungan. 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terumbu Karang  Pulau Gili Labek 

Kondisi terumbu karang di Pulau Gili Labek Kabupaten 

Sumenep dengan metode Transek Foto Bawah seperti pada 

gambar 1. Total luas foto yang diambil seluas 69.251 cm2. 

Kondisi karang hidup seluas 29.066 cm2 atau seluas 41,9%. 

Sedangkan terumbu karang dalam kondisi mati seluas 40184 

cm2 atau seluas 58%.  Jenis karang yang ditemukan adalah 

Acropora  seluas 2,6%, Favia  seluas 1,7%, Fungia seluas 0,04%, 

Montipora seluas 0,22%, Oxypora seluas 0,08%, Pavona  1,09%, 

Porites (Branching) seluas 0,3%, Porites (Thin Plates) seluas 2,51% 

dan Stylophora seluas 33,36%.(dapat dilihat pada tabel 2.)  

Tabel 2. Presentasi penutupan lifeform terumbu karang pada 
bagian barat Pulau Mandangin 

No Jenis Terumbu Karang Luas (cm2) % 

1 Acropora 1835,4300 2,6504 

2 Favia 1188,4100 1,7161 

3 Fungia 26,6200 0,0384 

4 Montipora 154,9000 0,2237 

5 Oxypora 58,6000 0,0846 

6 Pavona 751,7600 1,0856 

7 Porites (Branching) 208,3200 0,3008 

8 Porites (Thin Plates) 1740,4700 2,5133 

9 Stylophora 23102,0800 33,3599 

10 Death Coral 40184,4100 58,0272 

    69251,0000 100,0000 
Sumber : hasil identifikasi terumbu karang dengan metode 
Transek Foto Bawah Air 

  
a.                                         b. 

  
b.                                     D. 

Gambar 1. (a) Transek Foto bawah air 1, (b) Hasil digitasi 
Transek Foto Bawah Air 1, (c)  Transek Foto bawah air 2, (d) 
Hasil digitasi Transek Foto Bawah Air 2. 
 
Kondisi Kualitas Air di Pulau Gili Labek 

Tabel 3. Kualiatas air di Pulau Gili Labek  
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1 31,0 7,1 32 5,98 Pasir 100 1,0 

2 31,0 7,1 31 8,59 Karang 100 2,8 

3 30,9 7,1 30 8,09 Karang 100 10,0 

4 31,2 6,9 30 8,58 Karang 100 1,5 



Sumber : Pengukuran lapang  

Suhu Air (oC) 

Suhu air  hasil pengukuran lapang pada setiap stasiun 

antara 30-31 0C.  Menurut baku mutu air laut (Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004), 

suhu di area terumbu karang berkisar antara 28-30 0C. Hasil 

pengukuran lapang jika berdasarkan baku mutu air laut yang 

digunakan untuk wisata bahari, suhu air laut yang terukur 

sesuai dengan keadaan alami di lingkungan tersebut.  Suhu air 

yang terukur dilokasi pengamatan ini selain dipengaruhi oleh 

kedalaman air juga dipengaruhi intensitas cahaya matahari.  

pH 

Hasil pengukuran nilai pH di semua stasiun berkisar 

antara 6,9-7,1. Nilai ini sesuai dengan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004 tentang  Baku Mutu Air 

Laut baik untuk wisata bahari maupun untuk biota laut yaitu 

7-8,5. Menurut  Effendi (2003) bahwa perubahan pH di suatu 

perairan laut tidak hanya diakibatkan secara langsung oleh 

buangan atau substansi dari dasar perairan, tetapi juga dari 

perubahan-perubahan tidak langsung akibat aktivitas 

metabolisme dari biota dalam perairan dan sebagian besar 

biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH sekitar 7-8,5.  

Kandungan pH sangat berpengaruh terhadap tingkat toksitas 

beracun, nilai pH di bawah 5 atau pH diatas 9 sangat tidak 

menguntungkan bagi kehidupan makrozoobenthos. Amrullah 

(2010) menyatakan pH merupakan faktor pembatas bagi 

organisme yang hidup di suatu perairan. Perairan dengan pH 

yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi ketahanan 

hidup organisme yang hidup di dalamnya.  

Salinitas (ppt) 

Salinitas dapat mempengaruhi penyebaran organisme 

baik secara horizontal maupun vertikal, secara tidak langsung 

mengakibatkan adanya perubahan komposisi organisme dalam 

suatu ekosistem. Salinitas adalah pengukuran terhadap jumlah 

padatan yang terlarut dalam sejumlah massa air. Salinitas 

dinyatakan dalam gram/perkilogram (0/00).  Salinitas yang 

terukur  di lokasi pengamatan rata-rata berkisar 30-32 0/00.  

Nilai salinitas ini dalam ketentuan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004, baku mutu air laut 

untuk terumbu karang dan lamun 33-34 0/00.
   Kondisi salinitas 

ini relative lebih rendah.  

DO (mg/L) 

Oksigen terlarut adalah konsentrasi gas oksigen yang 

terlarut dalam air dan berasal dari fotosintesis oleh 

fitoplankton atau tumbuhan air. Oksigen terlarut merupakan 

variabel kimia yang mempunyai peran penting sekaligus 

menjadi faktor pembatas bagi kehidupan biota air. Oksigen 

terlarut dapat berkurang dengan meningkatnya suhu air dan 

salinitas. Menurut Effendi (2003), dekomposisi bahan organic 

akan menurunkan nilai oksigen terlarut karena bahan organik 

akan diuraikan oleh mikroorganisme yang mengkonsumsi 

oksigen yang tersedia. Masing-masing jenis biota mempunyai 

respon yang berbeda terhadap penurunan oksigen terlarut. 

Hasil pengukuran Oksigen terlarut  sebesar 1,3-8,6 mg/L. 

Baku mutu air laut baik untuk wisata bahari maupun untuk 

biota laut (MenLH no 51 th 2004) yaitu nilainya diatas 5 mg/L. 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai DO yang > 5 

mg/L kondisi DO di Pulau Gili Labek sesuai. 

Kecerahan Air (%) 

 Kecerahan air merupakan penggambaran dari 

kejernihan perairan dan tingkat cahaya matahari mampu 

menembus kolom perairan. Nilai kecerahan ini biasanya 

dinyatakan dengan meter  atau %.  Hasil pengukuran 

menunjukkan nilai  kecerahan di beberapa stasiun sampai 

pada nilai 100% yang artinya cahaya bisa sampai menembus 

dasar. Disemua stasiun mempunyai kecerahan yang tinggi 

(100% atau > 5m), kecuali di beberapa lokasi yang tidak ada 

nilai kecerahannya dikarenakan kedalaman perairan yang 

lebih besar dari 20 m. Di sini menunjukkan bahwa perairan di 

Kepulauan Sumenep masih jernih dan tidak terdapat 

sedimentasi dari daratan. Nilai kecerahan ini akan 

berpengaruh terhadap biota-biota yang ada pada kolom 

perairan terutama fitoplankton yang pada proses fotosintesis 



sangat dipengaruhi oleh cahaya yang ada pada kolom perairan 

tersebut. Kondisi kecerahan diseluruh lokasi kecarahan > 5m, 

hal ini menunjukkan bahwa kondisi kecerahan sesuai dengan 

baku mutu air laut sesuai Keputusan menteri Negara 

Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004 untuk kecerahan 

perairan > 5m.  

 

Sebaran Terumbu Karang Hasil interpretasi Citra LDCM 

di Pulau Gili Labek 

 

Gambar 4.Peta Sebaran terumbu karang hasil interpretasi citra 
LDCM menggunakan metode Lyzenga. 
 
Tabel 4. Luas dan sebaran Terumbu karang di Pulau Gili 
Labek 

Klas Luas (m2) Luas (ha) 

1 900 0,09 

2 107.117 10,71 

3 231.407 23,14 

4 324.398 32,44 

  663.822 66,38 

Sebaran terumbu karang di pulau Gili Labek didapatkan 

dari ekstraksi citra satelit LDCM. Ekstraksi citra yang 

dilakukan untuk menggunakan metode algoritma Lyzenga. 

Hasil metode Lyzenga kemudian dilakukan klasifikasi 

unsupervised untuk mendapatkan klasifikasi antara terumbu 

karang dan bukan terumbu karang. Selanjutnya hasil peta 

terumbu karang di overlay dengan peta administrasi. Peta 

sebaran terumbu karang di Pulau Gili Labek dapat dilihat  

pada gambar 4. Luas terumbu karang di Pulau Gili Labek 

ditemukan mencapai 66 ha. 

 

Arahan Pemanfaatan Ekowisata Pulau Gili Labek 

 Arahan pemanfaatan ekowisata untuk selam dilihat 

dari beberapa parameter, yaitu : Jenis ikan karang, kecerahan 

peranran di lokasi, tutupan komunitas karang, jenis life-form, 

suhu perairan, salinitas, kedalam perairan dan kecepatan arus. 

Kondisi di Pulau Gili Labek hasil pengukuran lapang 

menunjukakan sebagai berikut : Jenis ikan karang mencapai 

20-75 jenis ikan karang, kecerahan peranran mencapai 100% 

disemua lokasi pengukuran, tutupan komunitas karang 

terumbu karang menggunakan metode transek foto bawah air 

mencapai 41,9%, jenis life-form yang ditemukan lebih besar 

dari 10 jenis, suhu perairan mencapai 30,9-31,2 0C , salinitas 

mencapai antara 30-32 %0, kedalam perairan di pulau Gili 

Labek rata-rata 1-10 m dan kecepatan arus di Pulau Gili 

Labek antara 5,8-15,2 cm/dt. 

Tabel 5. Kesesuaian Pulau Gili Labek untuk Ekowisata Selam 

No Parameter 
Kondisi 

Gili Labek 
skor Bobot Skor x bobot 

1 
Jenis ikan 

karang (sp) 
20-75 2 5 10 

2 

Kecerahan 

perairan 

(%) 

100% 3 5 15 

3 

Tutupan 

Komunitas 

karang (%) 

41,90% 2 3 6 

4 
Jenis life-

form (sp) 
>10 3 3 9 

5 

Suhu 

perairan 

(0C) 

30,9-31,2 2 3 6 

6 
Salinitas 

(0/00) 
30-32 3 3 9 



7 
Kedalaman 

karang (m) 
1-10 3 1 3 

8 

Kecepatan 

arus 

(cm/dt) 

5,8-15,2 3 1 3 

          61 

 

 Hasil analisis kesesuaian untuk ekowisata jika 

dikalikan skor dan bobot masing-masing parameter  

mendapatkan nilai 61. Nilai Maximal dari kesesuaian lahan ini 

adalah 72. Nilai Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) menurut 

Romadhon (2013): 

IKW = (Ni/N max) × 100%  

 = (61/72) × 100% 

 = 85% 

Kelas Kesesuaian lahan Wisata  adalah Sesuai (S)  78%-

100%, Sesuai bersyarat (SB)  56%-77% dan Tidak sesuai (TS) 

mencapai 22%-55%. Nilai indeks kesesaian wisata di Pulau 

Gili Labek mendapatkan nilai 85%, ini menunjukkan bahwa 

Pulau gili labek Sesuai untuk ekowisata selam.  

Daya Dukung Kawasan ekowisata Gili Labek Sebagai 

berikut (Yulianda dkk. 2010): 

- Luas Area Terumbu Karang gili Labek (Lp)  663.822 m2 

- Luas unit area untuk kategori selam (Lt) 2000 m2 

- Waktu yang disediakan untuk kegiatan wisata selam 

dalam 1 hari (Wt) 8 jam. 

- Waktu yang dihabiskan pengunjung dalam kegiatan 

selam (Wp) 2 jam 

- Daya Dukung Kawasan (DDK) = K*(Lp/Lt)*(Wt/Wp) 

= 1*(663.822/2000)*(8/2) = 1.328 orang/hari 

-  Daya Dukung Pemanfaatan (DDP) = DDK* 0,1 

 = 1.327 *0,1 =  133 orang/hari. 

Hasil analisis menunjukkan daya dukung kawasan atau 

kemampuan suatu kawasan dalam menyediakan ruang bagi 

bagi pemanfaatan tanpa mengurangi kemampuan suatu 

kawasan di Pulau gili Labek mencapai 1.328 orang/hari. 

Sedangkan daya dukung pemanfaatan dengan 

mempertimbangkan prosentase kawasan untuk konservasi 

sebesar 10% di Pulau Gili Labek mencapai 133 orang/hari. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Kondisi terumbu karang di Pulau Gili Labek dengan 

metode Transek Foto Bawah Air untuk terumbu karang 

hidup seluas 41,9% dan terumbu karang mati seluas 58%. 

2. Sebaran terumbu karang di pulau Gili Labek hasil 

ekstraksi citra satelit LDCM  mencapai 66 ha. 

3. Hasil analisis kesesuaian untuk ekowisata menunjukkan 

bahwa Pulau gili labek Sesuai untuk ekowisata selam, 

dengan  daya dukung kawasan mencapai 1.328 orang/hari 

dan daya dukung pemanfaatan mencapai 133 orang/hari. 
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