
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “pari” yang 

artinya adalah halus, maksud kata dari halus adalah memiliki tata krama 

yang tinggi dan “wisata” yang berarti kunjungan, atau suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari 

sesuatu yang dapat menyuguhkan kunjungan secara bertatakrama dan 

berbudi(Rahayu, 2016). Menurut UUD Nomer 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai 

macam keinginan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah  
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menyatakan pariwisata adalah sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk dengan pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-

usaha yang terkait dibidang tersebut.Spillane (1987) berpendapat bahwa 

pariwisata adalah keinginan melakukan perjalanan dengan tujuan 

mendapatkan kenikmatan, untuk mencari kepuasan, mengetahui sesuatu 

memperbaiki kesehatan, bahakan menikmai olahraga atau istirahat, 

menunaikan tugas dan berziarah dan lain–lain.  



Meningkatnya pertumbuhan ekonomi salah satunya didasari oleh 

industri pariwisata yang dapat menimbulkan lapangan pekerjaan, 

meningkatkan pendapatan, tarif hidup warga di sekitaran kawasang objek 

wisata tersebut dan dalam sektor industri lainnya (Ermayanti, 2012). 

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya, pariwisata adalah 

suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu, yang 

diselengarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan 

bukan untuk berusaha (business) ataupun untuk mencari nafkah ditempat 

yang dikunjungi, tetapi semata–mata untuk menikmati perjalanan 

tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenui keinginan 

yang beraneka ragam (Yoeti, 1996). 

2. Jenis Pariwisata 

Jenis–jenis Pariwisata, menurut pendapat (Spillane, 1989) adalah 

yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik coustomer agar dapat 

mengunjungginya. Sehingga wisatawan dapat mengetahui jenis 

pariwisata apa saja yang dapat dikembangkan dan mengetahui sarana dan 

prasarana apasaja yang telah dikembangkan yang dapat membantu 

kegiatan wisatawan tersebut. Menurut pemikiran Spillane (1987) 

pariwisata dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism) 

Jenis Pawisata Kebudayaan ini biasa dilakukan seseorang 

atau kelompok untuk mengunjungi suatu daerah agar dapat 



mempelajari bagaimana tata cara kehidupan masyarakat, 

mempelajari adat-istiadatnya, mengunjungi tempat–tempat 

bersejarah, dan peningalan-peningalan dari nenek moyang mereka 

ataupun sebaliknya. 

b. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism) 

Jenis Pariwisata ini biasa dilakukan seseorang atau kelompok 

untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan agar dapat 

menikmati keindahan alam, dan menenangkan syaraf sejenak dari 

kegiatan yang setiap hari dilakukan, Jenis Pariwisata inibiasanya 

wisatawan yang  mengunjungi tempat–tempat yang memiliki 

keindahan alam dan mudah untuk dikunjungi. 

c. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism) 

Jenis Pariwisata ini biasa dilakukan seseorang atau kelompok 

memanfaatkan hari liburnya dan mengembalikan kesegaran jasmani 

maupun rohaninya atau untuk menikmati waktu bersama keluarga, 

biasanya jenis pariwisata ini dilakukan diakhir pekan. 

 

 

d. Pariwisata untuk olahraga (Sport Tourism) 

Biasanya Pariwisata biasanya dilakukan seseorang atau 

kelompok untuk menonton atau melihat pertandingan olahraga. 

Seperti Sea Games, Fifa World Cup dan sebagainya. Pariwisata ini 



biasanya sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin belajar atau 

memperaktekan olahraga tersebut. 

e. Pariwisata untuk konvensi (Convention Tourism) 

Pariwisata ini sangat diminati diseluruh dunia, bahkan untuk 

menunjang convention tourism ini banyak Negara–Negara yang 

membangun hotel ataupun bangunan–bangunan khusus yang 

menunjang pariwisata ini. Ermayanti (2012) Objek wisata dapat 

dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu : 

1) Objek wisata budaya, misalnya: upacara adat, tari–tari 

(tradisonal), upacara panen, upacara pernikahan, cagar 

budaya, musik (tradisonal), pemekaman adat, adat istiadat 

lokal, museum dan lain–lain. 

2) Objek wisata buatan, misalnya : taman rekreasi, pusat 

perbelanjaan, hiburan (sulap atau lawak), fasilitas olahraga 

dan lain–lain. 

3) Objek wisata alam, misalnya : pantai, gunung, danau, hutan 

lindung, dan pemandangan alam lainnya.  

 

3. Unsur Pariwisata 

Menurut pendapat Spillane (1987) Terdapat lima unsur industri 

pariwisata yang sangat penting yaitu : 

a. Facilities (Fasilitas–fasilitas yang di perlukan) 



Yang dimasksud dari unsur industri ini adalah fasilitas yang 

dapat memadai dari objek wisata tersebut dan fasilitas harus 

berdekatan dengan objek wisata tersebut. Sebab wisatawan selama 

berada ditempat objek wisata memerlukan tempat tidur yang 

nyaman, makan dan minum. Oleh Karena itu fasilitas hotel atau 

penginapan sangat dibutuhkan dan Support Industries (Pemandu, 

daerah festival, souvenir dan lain–lain). 

b. Infastructure (infrastruktur) 

Jika suatu tujuan wisata semakin lama semakin mempunyai 

banyak peminat maka meningkatkan infrastruktur sangat penting, 

karna akan memberikan rasa nyaman terhadap wisatan yang datang, 

perkembangan infrastruktur ini termasuk semua kontruksi yang ada 

baik dibawah maupun diatas tanah dari objek wisata tersebut. 

c. Attractions (daya Tarik) 

Attractions adalah salah satu faktor yang wajib ada untuk 

sebuah destinasi, attractions digolongkan menjadi dua yaitu site 

attraction dan event attraction dimana site attraction adalah 

destinasi yang bersifat permanen seperti kebun binatang ataupun 

musium dan lain-lain. Sedangkan event attraction alah destinasi yang 

berlangsung sementara seperti pasar malam, festival dan lain–lain. 

d. Hospitality (Kerahmatamahan) 

Hospitality sangat amat dibutuhkan dalam suatu destinasi 

dimana wisatawan yang pergi berlibur ketempat yang asing dari 



lingkungan mereka sebelumnya, mereka sangat membetuhkan 

keramahtamahan dari warga setempat. 

e. Transpotations (Transportasi) 

Kemajuan transpotasi sangat dibutuhkan karna akan 

menentukan minat wisatawan untuk datang, dan menentukan jarak 

tempuh wisatawan menuju destinasi wisata. Baik kemajuan 

traspotasi darat, udara maupun laut. 

4. Bentuk Pariwisata 

Pendit (1999) berpendapat bahwa bentuk-bentuk pariwisata ada 

lima kategori yaitu sebagai berikut : 

1) Menurut Jumlah Wisatawan. 

Perbedaan suatu pariwisata itu berdasarkan jumlah 

wisatawan yang datang, apakah wisatawan banyak wisatawan 

datang perseorangan atau datang bersama dengan 

kolompoknya. Maka akan ada istilah pariwisata tunggal dan 

pariwisata rombongan. 

 

2) Menurut Jangka Waktu 

Kedatangan wisatawan diperhitungkan juga dengan 

lamanya wisatawan menetap atau tinggal di tempat wisata 

yang dia kunjungin baik disuatu daerah atau di negara. Maka 

akan ada istilah pariwisata jangka panjang dan pariwisata 

jangka pendek. 



3) Menurut Asal Wisatawan 

Asal wisatawan juga mempunyai istilah yaitu adalah 

wisatawan domestik dan wisatawan internasional dimana 

wisatawan domestik adalah wisatwan yang berpergian dari 

suatu daerah ke daerah lainnya tetapi tetap didalam 

Negarannya sendiri untuk mengunjungi wisata yang dia 

inginkan sedangkan wisatawan internasional adalah orang 

yang dari Negaranya sendiri pergi ke Negara lain untuk 

mengunjungi wisata yang dia inginkan. 

4) Menurut Alat Angkut yang digunakan 

Ada istilah juga yang menyebutkan pariwisata 

dibedakan menurut kendaraan yang dia gunakan wisatawn 

untuk menuju tempat wisata tersebut baik udara, darat dan 

laut. 

5) Menurut akibat terhadap Neraca Pembayaran 

Kedatangan wisatan dari luar negri akan berdampak 

positif bagi neraca pembayaran luar negri suatu negara yang 

dikunjungi oleh wisatawan internasional, hal ini dinamakan 

pariwisata aktif. Dan perjalanan seorang warga negara ke 

negara lain akan memberikan dampak negative terhadap 

neraca pembayaran luar negri disuatu Negara hal ini disebut 

dengan pariwisata pasif. 

 



5. Permintaan pariwisata 

Menurut Mathieson dan Wall (1982) yang dinamakan permintaan 

pariwisata adalah jumlahtotal dari orang-orang yang sedang melakukan 

perjalanan atau mengunkan fasilitas dan pelayanan wisata tersebut yang 

jauh dari tempat tinggal mereka. Permintaan pariwisata dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sebagai berikut (Rukmana, 2010) : 

1) Pendapatan  

Jika pendapataan seseorang tinggi maka akan tingkat 

kunjungan wisata ke suatu daerah wisata akan tinggi juga, begitu 

juga sebaliknya jika pendapatan seseorang rendah makan tingkat 

kunjungan wista ke suatu daerah wisata akan rendah juga. 

2) Harga  

Jika harga dari suatu daerah wisata tinggi maka akan 

berpengaruh dengan tingkat wisatawan yang datang dan akan 

mengakibatkan permintaan wisatapun berkurang. Dan begitu pula 

sebaliknya jika harga dari suatu daerah wisata rendah maka 

permintaan wisatapun akan meningkat. 

3)  Barang Subtitusi  

Yang dimaksud dari barang–barang penganti adalah barang 

sebagai pemganti dari tujuan wisata yang biasnya dijadikan tujuan 

wisata cadangan dalam seseorang berwisata. 

 

 



4) Harga barang komplementer 

Yang dimaksud dengan barang komplementer disini adalah 

sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata 

lainnya. 

5) Intensi keluarga 

Jika suatu keluarga memiliki jumlah keluarga yang banyak 

maka keinginan keluarga tersebut untuk berlibur akan tinggi, karena 

dapat dilihat dari kepentinggan dari pariwisata itu sendiri. 

6) Sosial politik 

Jumlah permintaan pariwisata akan tinggi jika kondisi sosial 

politik disuatu daerah wisata tersebut baik aman dan tentram, begitu 

juga sebaliknya jika kondisi sosial politik mencekam makan 

permintaan pariwisata akan cenderung lebih rendah. 

7) Sosial budaya 

Jika suatu daerah mempunyai keunikan atau beda dari wisata 

lainnya makan tingkat permintaan akan tinggi dan begitu pula 

sebaliknya. 

6. Ekonomi dan Lingkungan 

Turner, dkk. (1994) Ekonomi dan lingkungan mempunyai 

hubungan yang tidak dapat terpisahkan dalam pola kehidupan manusia. 

Kebutuhan manusia modern pada saat ini telah dipenuhi semuanya baik 

barang maupun jasa semuanya telah disediakan oleh sistem 



perekonomian dunia. Kebutuhan jasa maupun barang bagi manusia saat 

ini tidak akan dapat beroprasi tanpa dukungan dari sistem ekologis, 

tumbuhan dan hewan serta hubungan timbal baliknya yang sering disebut 

biosphere. Secara umum, Ekonomi sebenarnya sepenuhnya bergantung 

pada lingkungan alam yang ada baik itu dalam pemenuhan kebutuhan 

bahan mentah, pembuangan limbah sisa dan lain–lainMujianto (2012).  

7. Lingkungan sebagai Aset Ekonomi dan Sosial 

Tientenberg (2006) menyatakan bahwa lingkungan adalah sebagai 

asset gabungan yang menyediakan berbagai jasa menurut ekonomi. 

Lingkungan dapat mnyediakan sistem pendukung bagi kehidupan 

manusia, maka dari itu lingkungan dianggap sebagai aset khusus yang 

dapat menyediakan semuannya. Baik secara langsung atau sebagai 

penyediaan bahan mentah. Kuantitas yang telah dihasilkan oleh aktivitas 

ekonomi secara langsung mempengaruhi kualitas aset lingkungan. 

Dengan meningkatnnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor 

pariwisata di kabupaten malinau maka pemerintahan Kabupaten Malinau 

mengoptimalkan pontensi daerah khususnya dari objek wisata yang 

merupakan salah satu aset daerah diwilayah Kabupaten Malinau, seperti 

desa wisata setulang, desa wisata long api, desa wisata pulau sapi, objek 

wisata air panas, air terjun martin billa adalah beberapa sumber daya 

alam yang memiliki nilai ekonomi yang baik jika dikembangkan dengan 

baik. Maka dari itu sangat penting dapat mengetahui nilai ekonomi dari 

objek wisata air panas semolon. Objek wisata semolon juga sangat 



mengedepankan lingkungan yang baik seperti air yang bersih, hutan dan 

lain–lain, sehingga sangat erat hubungannya dengan ekonomi 

lingkungan. 

8. Barang Publik 

Yang dimaksud oleh barang publik adalah barang yang 

dikonsumsi oleh seseorang dan tidak dapat mengurangi konsumsi orang 

lain akan barang tersebut. kemudian barang publik adalah barang yang 

tidak bisa dibatasi siapa pengunanya dan seseorang tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.  

a) Sifat barang publik 

Barang publik mempunyai dua sifat utama adalah sebagai berikut : 

a. Non Rivalry adalah satu konsumpen terhadap suatu barang 

publik yang tidak mengurangi kesepatan konsumen lainnya 

untuk ikut mengkonsumsi barang tersebut. 

b. Non Excludable adalah barang publik yang sudah tersedia, maka 

tidak akan ada seseorang yang dapat menghalagi untuk 

mengunakan barang tersebut. 

b) Jenis barang publik 

Ada beberapa jenis-jenis yang ada pada barang publik yaitu : 

a. Barang publik lokal, barang publik lokal adalah barang yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dan layak dan menghasilkan 

keuntungannya yang dapat dinikmati oleh penduduk setempat. 



b. Barang publik murni, barang publik murni adalah barang yang 

tidak seorang ataupun pihak swasta yang mau menghasilkan dari 

barang tersebut yang biasanya dikarnakan oleh masalah 

kepemilikan. Atau dengan katalain barang ini tidak dapat 

dimiliki perorangan tetapi dapat dimiliki oleh masyarakat luas. 

c. Barang publik tidak murni, barang publik tidak murni adalah 

barang yang sangat jauh letaknya yang susah untuk dijangkau 

oleh konsumen. 

9. Valuasi Ekonomi 

Menurut Susilowati (2002) valuasi ekonomi secara umum dapat 

didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memberikan nilai kuantitatif 

terhadap barang atau jasa yang dihasilkan atau diperoleh dari sumber 

daya alam dan lingkungan terlepas dari nilai pasar (market value) 

ataupun nilai non pasar (non market value).  

Sedangkan menurut pendapat Hufscmidt (1992) metode penilaian 

pemanfaatan ekonomi atau ekonomi lingkungan yang terjadi pada 

sumber daya alam dan lingkungan dapat dibagi menjadi kedalam dua 

kelompok yaitu : 

1. Pendekatan yang berorientasi pada pasar 

a. penilaian pemanfaatan yang digunakan adalah harga pasar 

aktual barang atau jasa : 



1. Perubahan yang terjadi dalam nilai hasil produksi (change 

on productivity) 

2. Metode kehilangan penghasilan (loss or earing method) 

b. Penilaian biaya yang berdasarkan dari harga pasar yang aktual 

terhadap masukan yang berupa perlindungan lingkungan : 

1. Pengeluaran pencegahan (averted defensive expenditure 

methods) 

2. Biaya penggantian (replacment cost methods) 

3. Proyek bayangan (shadow prijec methods) 

4. Analisa efektifitas biaya 

c. Pengunaan untuk metode pasar pengganti (surrogate market 

based methode) 

1. Barang yang dapat dipasarkan sebagai pengganti 

lingkungan. 

2. Pendekatan terhadap nilai pemilikan. 

3. Pendekatan lain terhadap nilai tanah . 

4. Biaya perjalanan (travel cost). 

5. Pendekatan terhadap perbedaan upah (wage differential 

method) penerimaan kompensasi. 

2. Pendekatan yang berdasarkan yang Berorientasi Survei 

a. Pendekatan secara langsung terhadap kemauan membayar 

(willingness to pay) 



b. Pernyataan langsung terhadap kemauan dibayar (willingness to 

accept)  

Nilai yang didapatkan dari individu atas pemanfataan 

langsung dari sumberdaya alam dan individu harus berhubungan 

langsung dengan sumberdaya alam dan lingkungan, ini yang disebut 

dengan use value. Use value secara rinci diklasifikasikan kembali 

kedalam direct use value dan indirect value. Direct use value adalah 

konsumsi secara langsung dari sumber daya alam seperti pertanian, 

ikan dan lain–lain. Sedangkan nilai tidak langsung yang dihasilkan 

oleh sumber daya alam dan lingkungan baik barang ataupun jasa 

yang dirasakan masyarakat seperti suatu ekosistem (misalnya 

mangrove) yang disebut dengan indirect use velue. 

Komponen selanjutnya, non-use value nilai yang diberikan 

kepada sumber daya alam meskipun tidak dikonsumsi secara 

langsung. Komponen non-use value ini lebih sulit untuk diukur (less 

tangible) karena berdasarkan oleh preferensi terhadap lingkungan 

dari pemanfatan yang secara langsung. 

Secara rinci dari komponen non-use value ini dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu existence value, Baquest value dan option 

value. Yang dimaksudexistence value adalah nilai yang dihasilkan 

atas terpeliharannya sumber daya alam yang ada. Kemudian Bequest 

value adalah sumberdaya alam yang diwariskan oleh generasi pada 



saat ini untuk generasi yang akan datang. Dan yang terakhir adalah 

option valueini adalah nilai pemeliharaan yang diperuntukan masa 

yang akan datang agar pemanfaatan sumberdaya alam yang 

diinginkan dimasa yang akan datang terpenuhi, yang dimaksud pada 

nilai ini adalah barang atau jasa dari sumberdaya alam yang akan 

timbul karena ketidak pastian permintaan barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh sumber daya alam dimasa yang akan datang. 

Surplus konsumen adalah jumlah perbedaan antara yang 

dibayarkan oleh pembeli untuk produk dan kesediaannya untuk 

membayar, surplus konsumen ada karena konsumen dapat menerima 

lebih dari yang dia bayarkan dan keuntungan ini berdasarkan pada 

utilitas marginal yang semakin menurun. Adanya surplus konsumen 

ini didasarkan oleh konsumen yang membayar tiap unit yang 

berdasakan nilai unit terakhir (Mujianto, 2012). Manfaat surplus 

konsumen pada dasarnya adalah pembeli dapat memperoleh semua 

unit barang pada tingkat harga rendah yang sama (Mujianto, 2012). 

10. Travel Cost Method (TCM) 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang mempunyai nilai pasar 

yang pasti, maka penelitiak objek wisata semolon ini dilakukan dengan 

pendekatan biaya perjalanan (travel cost method), konsep dasar dari 

metode ini adalah waktu dan pengeluaran biaya perjalanan yang 



dibayarkan atau dikeluarkan oleh wisatawan untuk mengunjungi tempat 

wisata (Garrod dan Wills, 1999). 

Dapat juga disimpulkan dalam metode ini digunakan untuk 

menilai manfaat yang diterima masyarakat dari pengunaan barang atau 

jasa lingkungan. Dan metode ini juga menilai tentang kesediaan 

masyarakat untuk membayar barang atau jasa yang diberikan lingkungan 

dibandingkan dengan jasa lingkungan dimana mereka berada (Tazkia, 

2012).  

Sedangkan menurut Mujianto (2012) metode biaya perjalanan ini 

biasanya mengambarkan permintaan untuk sumberdaya alam dan 

pelayanan jasa yang berkaitan dengan daerah rekreasi atau sering juga 

disebut dengan (recreational site) dan metode ini juga meneliti tentang 

prilaku perjalanan (travel behavior) yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi kesediaan wisatawan untuk mengeluarkan uang untuk 

mengunjungi wilaya tersebut. 

Metode biaya perjalanan menurut (Fauzi, 2010) biasanya 

digunakaan untuk menganalisa permintaan terhadap rekreasi di alam 

terbuka. Secara prinsip metode ini mneganalisis tentang biaya–biaya 

yang dikeluarkan individu untuk mengunjugi tempat–tempat daerah 

wisata tersebut. Metode ini juga digunakaan untuk mengatur manfaat dan 

biaya akibat (Fauzi, 2010): 

a. Perubahan biaya akses (karcis) masuk bagi suatu tempat rekreasi. 



b. Penambahan tempat rekreasi baru. 

c. Prubahan kualitas lingkungan tempat rekreasi. 

d. Wisatawan akan memberikan respon yang sama terhadap perubahan 

harga karcis, dan jumlah biaya yang dikeluarkan saat perjalanan. 

e. Perjalanaan tidak merupakan kepuasan, kepuasan di tempat rekreasi 

sama untuk setiap pengunjung tanpa melihat asal pengunjung. 

f. Setiap rekreasi alternatif mempunyai kepuasan maksimum. 

g. Selerah, preerensi dan pendapatan pengunjung dianggap sama. 

Metode penilaian Travel Cost ini biasanya dilakukan dengan 

survei kuisioner pengunjung mengenai biaya perjalanan yangharus 

dikeluarkan ke lokasi wisata tesebut, kunjangan ke lokasi wisata yang 

lain (Substiutie sites), dan faktor–faktor sosial ekonomi (Suparmoko, 

1997). 

Menurut beberapa pendapat bahwa metode ini mengkaji biaya 

yang dikeluarkan oleh pengunjungn untuk mendatangi tempat wisata 

tersebut. Contoh jika seseorang ingin melihat binatang–binatang yang 

ada dikebun binatang maka konsumen akan mengorbankan biaya dalam 

bentukwaktu dan uang untuk mengunjungi daerah wisata tersebut. 

Dengan begitu dapat dikaji bahwa ada beberapa nilai (value) yang 

diberikan individu terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Maka 

pariwisata mempunyai ciri–ciri sebagai berikurt (Mujianto, 2012) :  

 



a. Pelaku (individu atau kelompok) 

b. Yang melakukan perjalanan 

c. Bersifat sementara 

d. Untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan ataupun kenikmatan 

Kemudian jumlah kedaatangan wisata merupakan keberhasailan 

dalam pengelolaan objek wisata, dan jumlah kunjungan wisata 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (Mujianto, 2012) : 

a. Daya tarik objek wisata itu sendiri, objek wisata yang mempunyai 

ciri khas dan berbeda dari objek wisata lainnya maka dapat 

mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. 

b. Faktor pelayanan, sikap dan prilaku, kualitas pemandu objek wisata 

dan keramah tamahan warga sekitar juga berpengaruh dengan 

jumlah kunjungan wisata 

c. Faktor keamanan, rasa keamanan,ketenangan, kenyamanan 

wisatawan saat mengunjungi daerah wisata, juga menjadi salah satu 

faktor dari jumlah kunjunga wisata. 

d. Faktor sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang baik saat berada di 

daerah wisata tersebut dan menjadi slah satu indikator untuk 

ketersediaan dan kelayakan. 

 

 

 



B. Penelitian Terdahulu 

Mujianto (2012) melakukan penelitian dengan judul “Valuasi 

Ekonomi Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap” dengam mengunakan 

pendekatan travel cost method dan variable yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah biaya perjalanan, biaya waktu, persepsi responden, umur dan jenis 

kelamin, pendidikan, kualitas fasilitas–fasilitas, pendapatan individu terhadap 

jumlah wisatawan. Hasil dari penelitian ini terdapat adannya pengaruh dari 

variabel biaya perjalanan, biaya waktu, persepsi responden, kualitas fasilitas–

fasilitas dan pendapatan individu terhadap jumlah kunjungan individu 

wisatwan dan tidak adannya pengaruh terhadap jumlah kunjungan individu 

wisatawan dari variable umur, jenis kelamin, dan pendidikan. 

Seenparchawong (2003) dengan penelitian yang berjudul “Economic 

Valuation of Coral Reefs at Ohi Ohi Islands,Thailand”. Penelitian ini 

mengunakan pendekatan Travel Cost Method dan Contingent Valuation 

Method. Dengan Variabel antara lain adalah, Jumlah pengunjung, jenis 

kelamin, total pendapatan, Usia dan faktor–faktor ekonomi lainnya. Dan hasil 

perhitungan dari penelitian ini adalah  surplus konsumen di Phi Phi Island 

sebesar 8,216.4 million Bath atau setara dengan US$202.41 million dengan 

nilai kesediaan para wisatawan yang masuk (WTP) yang mengunakan analisis 

Contingent Valuation Method adalah sebesar 287 Bath atau setara dengan 

US$7.18/kunjungan. Dalam setiap tahunnya total benefit yang di hasilkan di 

Phi Phi Islands adalah sebesar 8,216.4 million Bath atau setara dengan 

US$205.41 million. 



Tazkia (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

permintaan objek wisata air panas kalianget kabupaten wonosobo” dengan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Travel Cost Method. 

Variabel yang diguanakan dalam penelitian ini adalah biaya perjalanan 

individu ke objek wisata kalianget, biaya perjalanan ke objek wista, lain 

pendapatan rata–rata perbulan, jarak dan faktor–faktor ekonomi lainnya. Dan 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah nialai surplus 

konsumensebesar Rp.469.475 per tahunnya atau Rp.93.895,2 per satu kali 

kunjungan. Kemampuan wisatawan untuk membayar objek wisata pemandian 

air panas kalianget adalah sebesar Rp.93.895,2 per individu persatu kali 

kunjungan dan ini masi jauh di atas harga pengeluaran rata–rata yaitu 

Rp.40.662,5. Maka dari itu pemmbangunan di objek wisata pemandian air 

panas di kalianget sangat perlu ditingkatkan lagi selain dalam pengelolaan 

objek wisata maupun dalam pengoptimalkan potensi yang dimiliki. 

Blackwell (2007) yang melakukan penelitian degan judul “The Value 

Of A Recreational Beach Visit:AN Application To Mooloolaba Beach And 

Comparisons With Other Outdoor Recreation Site”. Penelitian ini 

mengunakan variable biaya perjalnan, pendapatan, jumlah tangunan keluarga, 

karakteristik tempat wisat lainnya, dengan waktu luang sebagai Variabel 

Independent. Dan hasil dari perhitungan nilai ekonomi dari rekreasi 

Mooloolaba Beach adalah sebesar $ 863 juta. 

Penelitian dengan judul “Valuasi Ekonomi Gardu Pandang Ketep, 

Kabupaten Magelang: Pendekatan Metode Biaya Perjalanan dan Nilai 



Ekonomi Total” yang dilakukan oleh Rukmana (2014), penelitian ini 

mengunakan analisis hasil uji regresi berganda dan metode pendekatan biaya 

perjalanan. Hasil dari penelitian ini adalah hasil uji regresi linier berganda 

yang mengunakan delapan variable bebas dengan menghasilkan beberapa 

variable bebas yang mempunya pengaruh signifikan terhadap variable 

terikatnya yaitu jarak tempat tinggal menuju objek wisata Gardu Pandang 

Ketep, Umur dan Jenis Kelamin. Dan hasil dari niali ekonomi total yang 

diperoleh dari wisatawan yang datang ke objek wisata Gardu Pandang Ketep 

yang mengunakan pendekatan biaya perjalanan individu sbesar 

Rp.278.052,00 per individu per tahun atau sebesar Rp.116.828,57 per 

individu per satu kali kunjungan dengan kemampuan membayar sebesar 

Rp.47.084,62 per satu kali kunjungan. 

C. Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh signifikan positif antara biaya perjalanan yang 

dikeluarkan menuju Objek Wisata Air Panas Semolon terhadap jumlah 

kunjungan individu wisatawan. 

2. Terdapat pengaruh signifikan positif antara jarak yangditempuh untuk 

menuju objek wisata air panas Semolon terhadap jumlah kunjungan 

indiviu wisatawan. 

3. Terdapat pengaruh signifikan positif antara pendapatan individu terhadap 

jumlah kunjungan individu wisatawan. 

4. Terdapat pengaruh signifikan positif antara usia terhadap jumlah 

kunjungan individu wisatawan. 



5. Terdapat pengaruh signifikan positif antara jenis kelamin terhadap jumlah 

kunjungan individu wisatwan. 

6. Terdapat pengaruh signifikan positif antara tingkat pendidikan terhadap 

jumlah kunjungan individu wisatawan.  

D. Kerangka Pemikiran 
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