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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai sumber daya

alam dan budaya yang melimpah dan beragam. Dengan banyaknya potensi

alam dan budaya yang dimiliki negara Indonesia tentunya dapat menarik

wisatawan dari mancanegara dan domestik. Berbagai potensi yang dimiliki

bangsa Indonesia untuk menarik perhatian wisatawan seperti potensi alam

flora, fauna, paranorma alam di berbagai wilayah dan selalu dipenuhi dengan

adat istiadat begitu juga dengan bahasa yang dimiliki. Berbagai daya tarik

yang ada dapat mendorong pemerintah untuk mendirikan industri pariwisata

khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan bantuan untuk

mengembangkan wisata didaerah tersebut yang memiliki potensi yang besar.

Salah satu upaya untuk mengembangkan industri wisata adalah dengan

cara menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam berbasis

pengembangan kawasan secara terpadu. Tujuan dari pengembangan ini

adalah untuk mengoptimalkan sumber daya alam (wisata alam) dimana

perkembangan wisata alam di Indonesia memiliki progres yang positif.

Dengan adanya upaya seperti ini akan lebih mudah untuk menarik wisatawan

untuk berkunjung sehingga dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah)

dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar wisata tersebut.

Sektor pariwisata ini juga memiliki fungsi di berbagai sisi. Dari sisi fisik,

ekonomi, politik bahkan sosial budaya. Disamping itu akifitas pariwisata akan
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menarik dari berbagai sektor maupun lembaga yang bersangkutan.

Munculnya sektor pariwisata yang berkembang maka akan menjadikan suatu

negara memasukkan sektor lain dalam sektor pariwisata. Misalnya sektor

pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan dan lain-lain demi

menunjang industri pada sektor pariwisata. Dari berbagai industri yang

menunjang sektor pariwisata tersebut akan dapat memberi pendapatan bagi

masyarakat. Pendapatan masyarakat menyebabkan meningkatnya konsumsi

dan jasa. Salah satunya adalah jasa perjalanan wisata yang disediakan oleh

industri-industri pariwisata. Perjalanan pariwisata merupakan kegiatan

meninggalkan tempat tinggal untuk berlibur mencari udara segar yang baru

untuk memenuhi rasa ingin tahu, ketenangan saraf, ataupun menikmati

keindahan alam. Berwisata adalah proses bepergian sementara atau lebih

menuju tempat lain diluar tempat tinggal (Swantoro, 1997).

Dalam prespektif Islam, pariwisata disebut sebagai rihlah yang artinya

aktivitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu.

Pada ajaran Islam terdapat istilah hijarh, haji, ziarah, perdagangan dan

mencari ilmu pengetuhuan yang merupakan faktor yang dijadikan Islam

untuk mendorong umatnyamelakukan perjalanan. Pariwisata sebagai salah

satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan

income bagi negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda

perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata yang dapat

menghasilkan pendapatan yang banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak

geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana
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transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya, maka

pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan.

Berdasarkan Q.S surat al-‘Ankabut ayat 19 Allah berfirman berjalanlah di

(muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia)

dari permulaanya, kemudian Allah menjadikan sekali lagi.

Dalam surat tersebut menegaskan bahwa manusia perlu mengadakan

perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan

kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia bahwa ia

adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia

akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah sebagai hakim yang

Maha Adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Dan peradaban yang

pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi yang

datang sesudahnya. Dijelaskan juga dalam QS. Al-Mulk ayat 15 yang

berbunyi dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya.

Dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dalam surat tersebut secara tegas menganjurkan agar menelusuri

berbagai negeri. Ini merupakan isyarat bahwa manusia perlu mengenal

budaya masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kebudayaan suatu

masyarakat tidak dapat dipahami tanpa terlibat langsung di dalamnya. Ayat

ini juga menegaskan betapa banyak umat terdahulu telah dibinasakan Allah

karena kedurhakaan mereka kepada ayat-ayatnya. Karena itu manusia harus
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menggunakan daya pikirnya untuk menemukan kebenaran, dan sekaligus

meyakini kebenaran berita yang disampaikan Al-Quran. Namun demikian

pernyataan Al-Quran yang menjelaskan tentang pariwisata berakhir pada

keinginan Allah untuk memberikan kesadaran kepada umatnya yang diberi

amanat sebagai khalifah agar dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran

serta kemahakuasaan Allah.

Wilayah Kabupaten Nganjuk terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten

ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di

timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten

Madiun di barat. Kabupaten Nganjuk terletak antara 111o5' sampai dengan

112o13' BT dan 7o20' sampai dengan 7o59' LS. Luas Kabupaten Nganjuk

adalah sekitar 122.433 km2 atau setara dengan 122.433 Ha yang terdiri dari

tanah sawah 43.052 Ha, tanah kering 32.373 Ha dan tanah hutan 47.007 Ha.

Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak wisata alam.

Contoh pariwisata utama di Kabupaten Nganjuk antara lain (1) Air Terjun

Roro Kuning (2) Air Terjun Singokromo (3) Bukit Batu Songgong (4)

Sendang Putri Wilis (5) Grojogan Sumber Duwurmili (6) The Legend

Waterpark (7) Candi Ngetos (8) Goa Ndalem (9) Pura Kerta Bhuwana

kemudian tentunya Air Terjun Sedudo masih banyak lainnya. Wisata alam di

Kabupaten Nganjuk yang memiliki daya tarik pengunjung lokal maupun

pengunjung non lokal yaitu Air Terjun Sedudo.

Air Terjun Sedudo merupakan obyek wisata alam yang paling terkenal di

Kabupaten Nganjuk. Bahkan dari luar kabupatenpun sudah menjadi salah satu

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bojonegoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Persawahan
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destinasi wisata yang wajib dikunjungi para wisatawan. Terletak sekitar 31

km dari pusat kota Nganjuk dan berada pada ketinggian 1.438 dpl dan

ketinggian air terjun ini sekitar 105 meter. Air terjun ini dibuka setiap hari

dari pagi sampai sore, yang membuat air terjun Sedudo ini populer adalah

kerena masyarakat di sekitarnya masih mempercayai jika air terjun ini

memiliki kekuatan supra natural. Lokasi wisata alam ini ramai pengunjung

ketika bulan Sura yaitu kalender jawa. Dikarenakan mitos yang ada sejak

zaman Majapahit pada bulan itu dipercaya membawa berkah bisa awet muda

bagi orang yang mandi di air terjun tersebut. Setiap tahun baru jawa air terjun

Sedudo digunakan untuk upacara ritual yaitu memandikan arca. Upacara ini

dinamakan Parna Prahita yang kemudian sisa airnya yang digunakan dari

memandikan tersebut dipercikan untuk keluarga agar mendapatkan berkah

keselamatan dan awet muda. Hingga sekarang pihak PEMKAB Nganjuk

masih secara rutin melaksanakan acara ritual mandi di air terjun Sedudo

setiap tanggal 1 suro (kalender jawa).

Perkembangan jumlah pengunjung Objek wisata Air Terjun Sedudo dari

awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Air Terjun Sedudo dari tahun
2013 sampai tahun 2017

2013 2014 2015 2016 2017

70.088 73.909 74.101 78.570 60.732

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk

Data pada tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah pengunjung pada Objek

Wisata Air Terjun Sedudo dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami
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peningkatan setiap tahunnya karena fasilitas di Objek Wisata Air Terjun

Sedudo selalu dilakukan renovasi agar memiliki fasilitas yang baikik untuk

kenyamanan para pengunjung saat berlibur. Pada tahun 2013 jumlah

pengunjung berjumlah 70.088 orang dan pada tahun 2016 pengunjung

meningkat sebesar 78.570 orang. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan

jumlah pengunjung dikarenakan pada saat itu sedang musim hujan. Jadi jika

cuaca sedang hujan deras atau cuaca ekstrim wisata ini biasanya ditutup

dikarenakan bisa terjadi longsor. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung

menurun sebesar 60.732 orang.

Air Terjun Sedudo memiliki keunggulan yang lebih asri dan alami

dibandingkan wisata air terjun lainnya di Nganjuk yang menjadi salah satu

tonggak PAD kabupaten Nganjuk di sektor pariwisata, hal ini memang

dikarenakan Air Terjun Sedudo memiliki keunikan tersendiri yaitu air terjun

yang selalu mengalir bukan hanya air terjun musiaman yang ada ketiaka saat

musim hujan saja. Selain itu terdapat juga “ Bukit Watu Lawang “ yang

lokasinya di dekat air terjun, dinamakan watu lawang karena banyak

ditemukan batu-batu besar dengan berbagai bentuk yang membuat

pemandangan di kawasan tersebut nampak artistik.

Nilai (value) merupakan persepsi seseorang. Nilai adalah harga yang

diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu

tertentu. Kegunaan, kepuasan dan kesenangan merupakan istilah-istilah lain

yang diterima dan berkonotasi nilai atau harga. Ukuran harga ditentukan oleh

waktu, barang atau uang yang akan dikorbankan seseorang untuk memiliki
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atau menggunakan barang atau jasa yang diinginkannya sedangkan persepsi

adalah pandangan individu atau kelompok terhadap suatu obyek sesuai

dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, harapan dan norma (Djijono, 2002).

Pemberian nilai lingkungan (valuasi) diperlukan dalam mengetahui atau

menduga nilai barang dan jasa lingkungan. (Davis dan Johson 1987)

memberikan definisi dari valuasi yakni kegiatan yang berkaitan dengan

pembangunan konsep dan metedologi untuk menduga nilai barang dan jasa.

Objek wisata Air Terjun Sedudo merupakan sumberdaya yang bersifat

barang publik dimana konsumsi yang dilakukan seseorang terhadapnya, tidak

akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut. Selain itu, barang

publik memberikan manfaat ekonomi yang intangible, yaitu manfaat ekonomi

yang tidak dapat dihitung secara riil karena belum memiliki nilai pasar seperti rasa

nyaman, pemandangan yang indah, udara yang sejuk. Tempat rekerasi seperti Air

Terjun Sedudo ini dilakukan dengan penilaian pendekatan perjalanan karena tidak

memiliki pasar yang pasti. Metode biaya perjalanan (Travel Cost Method)

dilakukan dengan menggunakan informasi tentang jumlah uang atau biaya yang

dikeluarkan dan waktu yang digunakan untuk mencapai tempat rekreasi untuk

mengestimasi besarnya nilai benefit dari upaya perubahan kualitas lingkungan

dari tempat rekreasi yang dikunjungi (Yakin, 1997). Permintaan wisata pada

wisatawan yang berkunjung dan nilai ekonomi pada tempat wisata dengan

menggunakan Travel Cost Method (TCM) akan didapatkan surplus konsumen

pengunjung Objek Wisata Air Terjun Sedudo dari fungsi dan kurva permintaan

yang terbentuk. Surplus konsumen mengindikasikan bahwa sebenarnya
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pengunjung masih menerima surplus (kelebihan) manfaat dari tingkat harga tiket

wisata yang ditetapkan, sehingga sebenarnya harga tiket wisata masih dapat

ditingkatkan untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut objek wisata

tersebut. Kurva permintaan wisata juga dapat memperlihatkan tingkat harga tiket

wisata maksimum yang masih dapat diterapkan oleh pengelola wisata. Nilai

ekonomi secara umum didefinisikan dengan jumlah pengukuran maksimum

seseorang yang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang

dan jasa launnya. Konsep semacam ini disebut dengan keinginan membayar

(willingness to pay) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh

sumber daya alam dan lingkungan (Fauzi, 2010).

Adapun faktor-faktor atau variabel yang diduga mempengaruhi tingkat

kunjungan pada Objek Wisata Air Terjun Sedudo antara lain usia, tingkat

pendidikan, pendapatan, jarak tempuh dan biaya perjalanan. Usia seseorang

mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata, sebab usia

berhubungan dengan waktu luang dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang

serta kemampuan wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut. Hal ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian Mateka (2013);

Pramujaya (2016); dan Rukmana (2015) bahwa variabel tingkat usia

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kunjungan ke wisata tersebut.

Variabel tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi kemampuan untuk

memahami kebutuhan psikologis serta rasa ingin tahu tentang objek wisata

dan juga dapat menjadi motivasi untuk melakukan kunjungan ke objek wisata
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tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Jati (2016) dan

Selvina (2016) bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan

terhadap jumlah kunjungan ke wisata.

Variabel selanjutrnya adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang,

banyaknya pendapatan yang diterima oleh seseorang akan digunakan untuk

membiayai seluruh kebutuhan selama berkunjung ke suatu objek wisata.

Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seseorang maka juga akan

meningkatkan konsumsinya, salah satunya yaitu keinginan untuk berwisata.

Hal ini di dukung oleh penelitian Mateka (2013); Pramujaya (2016); Jati

(2016); Selvina (2016); Firman (2017); dan Oktaviani (2017) bahwa variabel

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wisata tersebut.

Kemudian variabel jarak, yang harus ditempuh oleh wisatawan untuk

mengunjungi suatu objek wisata secara tidak langsung juga mempengaruhi

tingkat kunjungan wisatawan. Jika jarak yang ditempuh semakin jauh maka

wisatawan kurang minat untuk berkunjung ke objek wisata, begitu sebaliknya

apabila jarak yang ditempuh dekat maka wisatawan akan lebih berkeinginan

untuk mengunjungi suatu objek wisata. Hal ini didukung oleh penelitian yang

telah dilakukan Oktaviani (2017); Firman (217); Rukmana (2015); dan

Mateka (2013) bahwa variabel jarak berpengaruh signifikan terhadap

permintaan kunjungan di tempat wisata tersebut.

Variabel selanjutnya yang diduga dapat mempenagruhi tingkat

kunjungan wisatawan adalah biaya perjalanan. Biaya perjalanan dapat

diartikan sebagai biaya total yang dikeluarkan oleh setiap responden dalam

satu kali melakukan kegiatan rekreasi. Biaya perjalanan meliputi biaya
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transportasi, biaya konsumsi selama melakukan rekreasi, parkir dan biaya

tiket masuk objek wisata. Biaya perjalanan ini berkaitan dengan finansial

yang harus dikeluarkan oleh seseorang saat berwisata. Semakin sedikit

jumlah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang saat berwisata maka minat

wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata akan meningkat, begitu

sebaliknya apabila jumlah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang saat

berwisata banyak maka minat wisatawan untuk mengunjungi suatu objek

wisata akan menurun. Oleh karena itu biaya perjalanan dapat dikatakan faktor

yang lebih berpengaruh untuk wisatawan melakukan kunjungan ke tempat

wisata. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Mujiyanto (2012);

Firman (2017); Oktaviani (2017); Selviana (2016); Jati (2016); Pramujaya

(2016); dan Mateka (2013) yang menunjukkan bahwa variabel biaya

perjalanan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke

objek wisata tersebut.

Dari latar belakang tersebut, Air Terjun Sedudo erupakan salah satu benda

yang tidak mempunyai nilai pasar dan merupakan golongan wisata alam

khususnya perairan, maka dari itu dapat diketahui nilai ekonomi Air Terjun

Sedudo dengan valuasi ekonomi menggunakan metode Travel Cost (TCM),

Sehingga penilitian ini mengangkat judul ”VALUASI EKONOMI OBJEK

WISATA ALAM AIR TERJUN SEDUDO DI KABUPATEN NGANJUK

JAWA TIMUR ”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel usia terhadap tingkat kunjungan pada Wisata

Air Terjun Sedudo ?

2. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat

kunjungan pada Wisata Air Terjun Sedudo?

3. Bagaimana pengaruh variabel pendapatan pengunjung terhadap ringkat

kunjungan pada Wisata Air Terjun Sedudo ?

4. Bagaimana pengaruh variabel jarak tempuh terhadap tingkat kunjungan

pada Wisata Air Terjun Sedudo?

5. Bagaimana pengaruh variabel biaya perjalanan terthadap tingkat kunjungan

pada Wisata Air Terjun Sedudo.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel usia terhadap tingkat

kunjungan pada Wisata Air Terjun Sedudo

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan

terhadap tingkat kunjungan pada Wisata Air Terjun Sedudo

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pendapatan pengunjung

terhadap tingkat kunjungan pada Wisata Air Terjun Sedudo

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel jarak tempuh terhadap

tingkat kunjungan pada Wisata Air Terjun Sedudo
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5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel biaya perjalanan terhadap

tingkat kunjungan pada Wisata Air Terjun Sedudo

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk yang

mengelola tempat pariwisata

Sebagai bahan acuan untuk menentuka kebijakan dalam pengolahan

Objek Wisata Air Terjun Sedudo dan dapat digunakan untuk menerapkan

rencana prospek ke depan dalam mengelola objek wisata Air Terjun

Sedudo, Kabupaten Nganjuk.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran dan penambahan pengetahuan

mengenai penilaian biaya perjalanan (travel cost) pengunjung di Objek

Wisata Air Terjun Sedudo, Kabupaten Nganjuk dan memahami

permasalahan lingkungan sunber daya alam.

3. Bagi Pembaca

Penelitaian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat

digunakan sebagai bahan referensi penelitian lanjutan dalam bidang serupa
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