
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai

macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata

adalah perjalanan sesorang dalam jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke

tempat lain dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan untuk

rekreasi atau untuk suatu kepentingan sehingga keingginanya dapat terpenuhi

sesuai yang telah direncanakan. Pariwisata juga bersangkutan dengan wisata,

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait

di bidang tersebut.

Spillane (1982) Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan

tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu,

memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas,

berziarah dan lain-lain. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat

lain, bersifat sementara dilakukan perseorangan atau kelompok sebagai usaha

mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan

dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Wahab (1975) Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan

pengahsialan, standar hidup serta mesntimulasi sektor-sektor produktif lainnya.

Selanjutnya sebagai sektor yang komplek, pariwisata juga merealiasi

industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata,

penginapan dan transportasi. Kepariwisataan merupakan kegiatan jasa yang



memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang menarik, seperti hasil

budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang

nyaman. Kepariwisataan juga berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

B. Jenis Pariwisata

1. Pariwisata Berdasarkan Letak Geografis

a. Pariwisata Lokal adalah pariwisata yang mempunyai ruang lingkup relatif

sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya pariwisata di

kota Yogyakarta, kota Malang dan lain-lain.

b. Pariwisata Regional adalah pariwisata yang berkembang di suatu tempat

atau daerah yang ruang lingkupnya lebih luas jika di bandingkan dengan

pariwisata lokal tetapi lebih sempit bila dibandingkan dengann pariwisata

nasional. Misalnya pariwisata Bali, Sumatera Utara dan lain-lain.

c. Pariwisata Nasional dapat dibagi menjadi dua yaitu pariwisata nasional

dalam arti sempit yaitu kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah

suatu negari. Dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah

warga negara itu sendiri dan warga aasing yang berdomisili di negara tersebut.

Sedangkan parwisata nasional dalam arti luas adalah kegiatan pariwisata yang

berkembang dalam wilayah suatu negara selain kegiatan pariwisata domestik

juga dikembangkan pariwisata asing, dimana pariwisata masuk dan pariwisata

keluar. Jadi selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam negeri sendiri juga

ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

d. Pariwisata Internasional adalah kegiatan pariwisata yang berkembang di

seluruh negara di dunia. Wisatwan yang berkunjungpun berragam mulai dari

semua negara di dunia.

2. Pariwisata Berdasarkan Pengaruh Terhadap Neraca Pembayaran



a. Pariwisata aktif, kegiatan pariwisata yang ditandai denegan fenomena

masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Dikatakan sebagai

pariwisata aktif karena dengan masuknya wisatwan asing tersebut, berarti

dapat memasukkan devisa bagi negara yang dikunjungi yang tentunya secara

otomatis akan memperkuat posisi neraca pembayaran.

b. Pariwisata pasif, kegiatan yang ditandai dengan fenomena keluarnya warga

negara sendiri yang bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Dikatakan

sebagai pariwisata pasif karena bila ditinjau dari segi pemasukan devisa bagi

negara. Kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan karena uang yang

seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri dan tidak ada

arti ekonominya bagi negara tersebut. Oleh karena itu jarang sekali ada negara

yang berkeinginan untuk mengembangkan jenis pariwisata ini.

3. Pariwisata Berdasarkan Alasan atau Tujuan

a. Wisata Bisnis jenis pariwasata dimana pengunjungnya datang untuk

tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaan,

meeting, insentif, convention, exhabition (MICE).

b. Pariwisata Pendidikan dalam pariwisata jenis ini pengunjung melakukan

perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari sesuatu di bidang ilmu

pengetahuan. Pariwisata pendidikan meliputi study tour atau dharmawisata

biasanya orang-orang yang tinggal sementara waktu di suatu negara untuk

mempelajari bahasa negara tersebut.

4. Pariwisata Menurut Waktu Berkunjung

a. Wisata Musiman adalah wisata yang kegiatannya berlangsung pada

musim-musim tertentu. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah wisata



musim panas dan musim dingin yang biasanya ditandai dengan kegiatan

olahraga.

b. Wisata Sesekali jenis pariwisata ini dimana perjalanaan wisatanya

dihubungkan dengan kejadian maupun suatu event. Misalnya Galungan dan

Kuningan di Bali, Sekaten di Yogyakaryta dan masih banyak lainnya.

5. Pariwisata Menurut Objeknya

a. Wisata Budaya jenis ini dimana perjalanan dilakukan karena adanya

motivasi untuk melihat daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah.

objek kunjungannya adalah warisan nenek moyang dan benda-benda kuno.

Sering kali terbuka kesempatan bagi wisatawan untuk mengambil bagian

dalam suatu kegiatan kebudayaan di tempat yang di kunjunginya.

b. Pariwisata Pemulihan biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan.

Tujuan wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu

penyakit. Seperti halnya mandi di sumber air panas, mandi lumpur yang

biasa di jumpai di Eropa, serta mandi kopi di Jepang yang diyakini dapat

membuat wajah terlihat awet muda.

c. Pariwisata Politik suatu perjalanan yang tujuannya untuk melihat atau

menyasikan suatu perjalanan yang tujuannya untuk melihat atau atau

menyasikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara.

Misalnya kemerdekaan suatu negara.

d. Pariwisata Sosial pariwisata ini tidak berdiri sendiri pengertian ini hanya

dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan pada usaha

untuk mencari keuntungan. Misalnya saja study tour dan youth tourism atau

yang dikenal dengan pariwisata remaja.



e. Wisata Agama jenis pariwisata ini dimana tujuan perjalanan yang

dilakukan adalah untuk melihat upacara-upacara keagamaan seperti halnya

Ibadah Haji atau Umroh ke Mekkah bagi penganut agama Islam, kinjungan

ke Loudes bagi penganut agama Katolik.

C. Pengertian Permintaan

Menurut Gilarso (2007) dalam ilmu ekonomi istilah permintaan mempunyai

arti tertentu yaitu selalu mengarah pada suatu hubungan tertentu antara jumlah

suatu barang yang akan dibeli orang dan harga barang tersebut. Permintaan adalah

jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan

harga, selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama.

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan hubungan antara barang yang

diminta dengan harga barang tersebut dimana hubungan berbanding terbalik yaitu

ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan

meningkat.

Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah harga

barang yang bersangkutan, harga barang subtitusi atau komplemennya, selera,

jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, yaitu :

1. Harga

Hubungan harga dengan permintaan adalah hubungan yang negatif.

Artinya apabila yang satu naik maka yang lainnya akan turun dan begitu juga

sebaliknya. Semua ini berlaku dengan catatan faktor lain yang mempengaruhi

jumlah permintaan dianggap tetap.



2. Harga barang lain

Terjadinya perubahan harga pada suatu barang akan berpengaruh dari

barang subtitusi, komplemen dan independen. Salah satu contoh barang

subtitusi bila harga kopi naik, biasanya permintaan teh akan naik. Barang

komplementer contohnya roti dengan keju. Apabila keduanya dipakai secara

bersamaan sehingga dengan demikian bila salah satu dari harga barang

tersebut naik pada umumnya akan mempengaruhi banyaknya konsumsi barang

komplemennya. Barang independen adalah barang yang tidak dipengaruhi

oleh harga barang yang lain.

3. Selera

Selera merupakan variabel yang mempengaruhi besar kecilnya

permintaan. Selera dan pilihan konsumen terhadap suatu barang bukan saja

dipengaruhi oleh struktur umum konsumen, tetapi juga karena faktor adat dan

kebiasaan setempat, tingkat pendidikan dan lainnya.

4. Jumlah Penduduk

Semakin besar atau banyaknya jumlah penduduk maka makin besar juga

barang yang dikonsumsi dan semakin naik permintaan. Penambahan jumlah

penduduk mengartikan adanya perubahan struktur umur. Dengan demikian,

bertambahnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertambahan jumlah

barang yang dikonsumsi.

5. Tingkat Pendapatan

Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang

yang dikonsumsi. Secara teroritis, peningkatan pendapatan akan meningkatkan



konsumsi. Bertambahanya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak

hanya bertambah kuantitasnya, tetapi juga meningkat.

6. Perubahan dugaan tentang harga relatif di masa depan

Harga relatif di masa depan sudah ada dugaan bisa memainkan peranan

yang penting dalam menentukan posisi kurva permintaan. Misal semua harga

naik 15 persen per tahun dan diduga akan terus berlangsung laju inflasi yang

telah diantisipasi ini lagi berpengaruh terhadap posisi kurva permintaan (jika

harga diukur dalam bentuk relatif pada sumbu vertikal).

Menurut Virgantari (2011), secara umum fungsi permintaan menyatakan

hubungan jumlah yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada

tempat dan waktu tertentu. Fungsi permintaan dapat diturunkan melalui dua

cara yaitu :

a. Pertama dengan memaksimumkan kepuasan dengan kendala jumlah

anggaran dan harga barang. Fungsi permintaan yang diturunkan dari prinsip

ini disebut dengan fungsi permintaan Marshalian. Fungsi ini pertama kali

diperkenalkan oleh ekonom Inggris Alfred Marshal pada tahun 1980 dan

menganggap bahwa pendapatan konsumen konstan.

b. Kedua fungsi permintaan dapat diturunkan dengan menerapkan teori

dualitas, yaitu dengan meminimumkan biaya dan memaksimumkan output

pada tingkat pengeluaran tetap.

D. Permintaan Pariwisata

Permintaan pariwisata adalah jumlah keseluruhan orang yang melakukan

perjalanan untuk menggunakan fasilitas dan pelayanan di wisata yang tempat

tinggal maupun tempat kerjanyaberada jauh dari lokasi wisata. Menurut Yoeti



(2008) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata

yaitu :

a. Harga

Dalam kepariwisataan sudah biasa dilakukan perbedaan harga secara

umum sebagai strategi dalam pemasaran. Harga yang tinggi dalam suatu

daerah tujuan wisata akan memberikan timbal baik kepada wisatawan yang

melakukan kegiatan bepergian sehingga permintaan wisata akan berkurang

begitupun sebaliknya jika harga pada daerah wisata rendah permintaan

wisata akan meningkat.

b. Pendapatan

Pendapatan suatu negara tinggi maka kecenderungan untuk memilih

daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi dan bisa

jadi mereka membuat usaha pada daerah tujuan wisata jika dianggap bisa

menguntungkan. Hal ini juga berlaku bagi individu apabila pendapatan

individu tinggi maka kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata

sebagai tempat berlibur semakin tinggi, begitu juga sebaliknya apabila

pendapatan individu rendah maka minat untuk berwisata akan rendah.

c. Daya Tarik Wisata

Pemilihan keputusan untuk melakukan perjalanan berwisata lebih

banyak menyangkut tujuan atau lokasi wisata. Sehingga tempat wisata yang

menarik untuk dikunjungi akan menjadi banyak pilihan orang.

d. Kemudahan Berkunjung

Wisatawan menginginkan banyak tersedianya berbagai macam

transportasi yang dapat digunakan dengan harga terjangkau. Kerena biaya

transportasi dapat mempengaruhi biaya perjalanan secara keseluruhan. Oleh



karena itu pentingnya aksesbilitas ke daerah tujuan wisata agar bisa menjadi

pilihan kunjungan wisatawan.

e. Informasi dan Layanan

Wisatawan biasanya membutuhkan informasi perjalanan ke daerah

tujuan wisata yang akan dikunjungi dan layanan informasi untuk pengunjung

yang dapat menjelaskan bagaimana kondisi tempat wisata, kendaraan yang

bisa digunakan, waktu perjalanan dan keperluan yang dibutuhkan.

f. Sosial Budaya

Jika suatu daerah wisata memiliki sosial budaya yang unik, berbeda dan

terdapat cirikhas tersendiri maka permintaan terhadap wisata akan meningkat.

Hal ini akan membuat sebuah pengetahuan kekayaan pola pikir budaya

wisatawan.

g. Sosial Politik

Dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan daerah tujuan

wisata dalam situasi aman dan tentram, tetapi apabila hal tersebut

bersebrangan dengan kenyataan, maka Sospol akan sangat terasa

pengaruhnya dalam terjadinya permintaan.

h. Intensitas Keluarga

Keluarga juga berperan dalam permintaan wisata. Jika jumlah keluarga

banyak maka keinginan untuk berlibur akan semakin besar hal ini dapat

dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri

i. Harga Barang Subtitusi

Harga barang pengganti termasuk dalam aspek permintaan, dimana

barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti daerah tujuan wisata



dijadikan cadangan dalam berwisata. Berarti jika tujuan utama tidak dapat

memenuhi syarat-syarat yang diinginkan atau tidak mampu memenuhi

permintaan wisatawan maka akan mengubah pilihan tujuan berwisata ke lain

tempat.

j. Harga Barang Komplementer

Barang komplementer adalah barang yang dapat melengkapi, apabila

dikaitkan dengan pariwisata barang komplementer ini sebagai obyek wisata

yang saling melengkapi dengan obyek wisata lainnya.

E. Valuasi Ekonomi

Valuasi ekonomi merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk

memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh

sumber daya alam (SDA) dan lingkungan baik atau nilai pasar (Market Value)

merupakan nilai non pasar (Non Market Value). Valuasi ekonomi

penggunaan sumber daya alam hingga saat ini telah berkembang pesat.

Didalam konteks ilmu ekonomi sumber daya dan lingkungan,

perhitungan-perhitungan tentang biaya lingkungan sudah cukup banyak

berkembang. Akar dari konsep penilaian ini sebenarnya berdasarkan pada

ekonomi neoklasikal (neoclassical economic theory) yang menekankan pada

kepuasan atau keperluan konsumen. Pemikiran neoklasik ini dikemukakan

bahwa penilaian setiap individu pada barang dan jasa tidak lain adalah selisih

antar keinginan mebayar (willingness to pay = WTP ) dengan biaya untuk

mensuplai barang dan jasa tersebut (Salma dan Indah, 2004).

Tujuan valuasi adalah menentukan besarnya Total Economic Value

(TEV) pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dimana nilai TEV,



merupakan jumlah dari Nilai Guna (Use Value). Nilai guna yaitu nilai yang

diperoleh dari pemakaian langsung atau yang berkaitan dengan sumber daya

alam dan lingkungan yang dikaji atau diteliti. Nilai ini terdiri dari nilai yang

berkaitan dengan kegiatan komersial, subsistensi, leisure dan aktivitas lain

tang bertautan dengan sumberdaya alam yang ditelaah. Nilai Guna Tak

Langsung (In Direct Use Value), berkaitan dengan perlindungan atau

dukungan terhadap kegiatan ekonomis dan harta benda yang diberikan oleh

suatu sumberdaya alam dan Nilai Pilihan (Option Use Value ) nilai guna dari

sumberdaya alam dan lingkungan di masa mendatang.

Nilai Guna Tak Langsung (In Direct Use Value) yaitu nilai-nilai yang

tidak ada kaitan langsung dengan kemungkinan pemakaian sumberdaya alam

dan lingkungan itu, biasanya berupa Existence Value dan Bequest Value

yang merupakan total dari Nilai Keberadaan (Existence Value) yaitu nilai

yang diberikan (secara semata-mata) karena keberadaan suatu sumberdaya

alam dan lingkungan, ditambah Nilai Pewarisan (Bequest Value) yaitu nilai

yang diberikan kepada anak cucu agar dapat diwariskan suartu sumbedaya

alam dan lingkungan tersebut .

Valuasi ekonomi merupakan sebuah upaya untuk memberikan nilai

kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam

dan lingkungan terlepas dari apakah nilai pasar tersedia bagi barang dan jasa

tersebut Firandari (2009), secara garis besar metode penilaian manfaat

ekonomi (biaya lingkungan) suatu sumber daya alam dan lingkungan pada

dasarnya dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu berdasarkan pendekatan

yang berorientasi pasar dan pendekatan yang berorientasi survey atau

penilaian hipotesis yang disajikan sebagai berikut (Djijono, 2002) :



Pendekatan Orientasi Pasar

a. Penilaian manfaat menggunakan harga pasar aktual barang dan jasa

(actual based market method) :

1. Perubahan dalam nilai hasil produksi (change in productivity)

2. Metode kehilangan penghasilan (loss of earning methods)

b. Penilaian biaya dengan menggunakan harga pasar aktual terhadap

masukan berupa perlindungan lingkungan :

Pengeluaran pencegahan (averted defensif expenditure methods )

1. Biaya penggantian (replacement cost)

2. Proyek bayaran (shadow project methods)

3. Analisis keefektifan biaya

Penggunaan metode pasar pengganti (surrogate market based

methods )

1. Barang yang dapat dipasarkan sebagai pengganti lingkungan

2. Pendekatan nilai kepemilikan

3. Pendekatan lain terhadap nialai tanah

4. Biaya perjalanan (travel cost)

5. Pendekatan perbedaan rupiah (wage differential methods)

6. Penerimaan kompensasi/pampasan

Pendekatan Orientasi Survey



a. Pertanyaan langsung terhadap kemauan membayar (Willingnes

To Pay)

b. Pertanyaan langsung teerhadap kemauan dibayar (Willingness To

Accept)

Tenik valuasi ekonomi sumber daya yang tidak dapat dipasarkan

(non-market valution) secara umum dapat digolongkan kedalam dua

kelompok. Kelompok pertama adalah teknik valuasi yang mengandakan

harga implisit, dimana WTP terungkap melalui model yang

dikembangkan. Teknik ini sering disebut teknik yang mengandalkan

revealed WTP (keinginan membayar yang terungkap). Beberapa teknik

yang termasuk kedalam kelompok yang pertama ini adalah travel

cost,hedonic price dan teknik yang relatif baru yang disebut random

utility model. Kelompok kedua adalah teknik valuasi yang didasarkan

pada survei dimana keinginan membayar atau WTP diperoleh langsung

dari responden, yang langsung diungkapkannya secara lisan maupun

tertulis.

F. Surplus Konsumen

Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan

oleh pembeli untuk suatu produk dan kesediaan untuk membayar. c Sebab

munculnya surplus konsumen karena konsumen membayar untuk tiap unit

berdasarkan nilai unit terakhir. Surplus konsumen mencerminkan manfaat

yang diperoleh karena dapat membeli semua unit barang pada tingkat harga

rendah yang sama (Samuelson dan Norhaus, 1990). Pada pasar yang

berfungsi dengan baik, harga pasar mencerminkan nilai marginal, seperti unit



terakhir produk yang diperdagangkan mereflesikan nilai dari unit produk

yang diperdagangkan (Djijono, 2002). Secara sederhana surplus konsumen

dapat diukur sebagai bidang yang terletak diantara kurva permintaan dan

garis harga (Samuelson dan Nordhaus, 2004).
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Gambar 2. 1 Kurva Permintaan

Keterangan:

OREM = Total utilitas / kemampuan membayar konsumen

ONEM = Biaya barang bagi konsumen

NRE = Total Nilai surplus konsumen

Kurva permintaan mengukur jumlah yang akan dibayar oleh

konsumen untuk setiap unit yang dikonsumsi. Gambar 2. dapat dilihat total

bidang kurva permintaan (OREM) menunjukan total utilitas yang diperoleh

atas konsumsi suatu barang atau merupakan ukuran kesediaan untuk

membayar total, karena jumlah tersebut merupakan penjumlahan nilai-nilai

marginal Q dari 0 sampai M, dengan mengurangkan biaya suatu barang bagi

konsumen (ONEM), nilai surplus konsumen ditunjukkan sebagai bidang



segitiga (NRE) dan merupakan ukuran kemauan untuk membayar di atas

pengeluaran kas untuk konsumsi.

Konsumen mengkonsumsi sejumlah barang M, seseorang akan mau

membayar harga yang mencerminkan manfaat marginal pada tingkatan

konsumsi. Dengan melihat perbedaan dalam jumlah yang dikonsumsikan,

kemauan seseorang akan membayar, berdasarkan fungsi manfaat marginal

yang dapat ditentukan, hasilnya adalah kurva permintaan individu untuk Q.

Karena manfaat berlereng turun ke kanan (negatif), maka demikian pula

kurva permintaannya. Dalam hal ini kurva permintaan yang dimaksud

adalah kurva permintaan Marshal. Guna kurva permintaan Marshal, karena

kurva permintaan tersebut dapat diestimasikan secara langsung dan

mengukur kesejahteraan melalui surplus konsumen (Djijono, 2002).

G. Travel Cost Method (TCM)

Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method ; TCM) boleh dikatakan

sebagai metode yang pertama kali digunakan untuk menduga nilai ekonomi

sebuah komoditas yang tidak memiliki nilai pasar (non-market-goods). Metode ini

beranjak pada asumsi dasar bhawa setiap individu baik aktual maupun potensial

bersedia mengunjungi sebuah daerah untuk mendapatkan manfaat tertentu tanpa

harus membayar biaya masuk (no entry fee). Namun demikian walaupun

asumsinya tidak ada biaya masuk, namun secara aktual ditemukan pengunjung

yang berasal dari lokasi yang jauh dari obyek yang dikunjungi untuk mendapatkan

manfaat yang sama. Kondisi ini dalama teori ekonomi dianggap sebagai

representasi dari permintaan (demand) pengunjung (konsumen) terhadap manfaat

tersebut. Pada mulanya pendekatan biaya perjalanan digunakan untuk menilai

manfaat yang diterima masyarakat dari penggunaan barang dan jasa lingkungan.



Pendekatan ini juga mencerminkan kesediaan masyarakat untuk membayar barang

dan jasa yang diberikan lingkungan dibanding dengan jasa lingkungan dimana

mereka berada pada saat tersebut. Banyak contoh sumber daya lingkungan yang

dinilai dengan pendekatan ini berkaitan dengan jasa-jasa lingkungan untuk

rekreasi di luar rumah yang seringkali tidak diberikan nilai yang pasti. Untuk

tempat wisata, pada umumnya hanya dipungut harga karcis yang tidak cukup

untuk mencerminkan nilai jasa lingkungan dan juga tidak mencerminkan

kesediaan membayar oleh para wisatawan yang memanfaatkan sumber daya alam

tersebut. Untuk lebih sempurnanya perlu diperhitungkan pula nilai kepuasan yang

diperoleh para wisatawan yang bersangkutan (Suparmoko, 2000).

Dalam memperkirakan nilai tempat wisata tersebut akan menyangkut waktu

dan biaya yang dikorbankan oleh para wisatawan dalam menuju dan

meninggalkan tempat wisata tersebut. Semakin jauh jarak wisatawan ke tempat

wisata tersebut, akan semakin rendah permintaanya terhadap tempat wisata

tersebut. Permintaan yang dimaksud adalah permintaan efektifnya yang disertai

dengan kemampuan untuk membeli. Para wisatawan yang lebih dekat dengan

lokasi wisata tentu akan lebih sering berkunjung ke tempat wisatawan

mendapatkan surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan kelebihan

kesediaan membayar atas harga yang telah ditentukan. Oleh karena itu surplus

konsumen yang dimiliki oleh wisatawan yang jauh tempat tinggalnya dari tempat

wisata akan lebih rendah dari pada mereka yang lebih dekat tempat tinggalnya

dari tempat wisata tersebut (Suparmoko, 2000).

Untuk menilai ekonomi dengan pendekatan biaya perjalanan ada dua teknik

yang dapat digunakan yaitu :



1) Pendekatan sederhana melalui zonasi

2) Pendekatan individual

Melalui metode biaya perjalanan dengan pendekatan zonasi, pengunjung

dibagi dalam beberapa zona kunjungan berdasarkan tempat tinggal atau asal

pengunjung dan jumlah kunjungan tiap minggu dalam penduduk di setiap zona

dibagi dengan jumlah pengunjung perseribu penduduk dan penelitiannya dengan

menggunakan data sekunder. Sedangkan metode biaya perjalanan dengan

pendekatan individual, metode biaya perjalanan dengan menggunakan data primer

yang diperoleh melalui survey.

Fungsi permintaan dari suatu kegiatan rekreasi dengan metode biaya

perjalanan melalui pendekatan individual dapat diformulasikan sebagai berikut

(Fauzi, 2004) :

Vij = f(Cij,Tij,Qij,Sij,Fij,Mi)

Dimana :

Vij : Jumlah kunjungan oleh individu I ke tempat j

Cij : Biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh individu I untuk mengunjungi lokasi j

Tij : Biaya waktu yang dikeluarkan oleh individu I untuk mengunjungi lokasi j

Qij : Persepsi responden terhadap kualitas lingkungan dari tempat yang dikunjungi

Sij : Karakteristik subtitusi yang mungkin ada didaerah lain

Fij : Faktor fasilitas - fasilitas dareah j

Mi : Pendapatan



Pada dasarnya semua metode dapat digunakan untuk menghitung nilai

ekonomi suatu kawasan. Seseorang yang melakukan kegiatan wisata atau rekreasi

pasti melakukan mobilitas atau perjalanan dari rumah menuju obyek wisata dan

dalam melaksanakan kegiatan tersebut pelaku memerlukan biaya-biaya untuk

mencapai tujuan rekreasi, sehingga biaya perjalanan (travel cost) dapat

memberikan korelasi positif dalam menghitung nilai ekonomi suatu kawasan

wisata yang sudah berjalan dan berkembang.

H. Nilai Ekonomi

Fauzi (2010) mengatakan bahwa pengertian nilai atau value, khususnya yang

menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan

lingkungan memang bisa berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin ilmu,

karena itu diperlukan suatu persepsi yang sama untuk penilaian ekosistem tersebut.

Salah satu tolak ukur yang relatif mudah dan bisa dijadikan persepsi bersama

berbagai disiplin ilmu adalah pemberian price tag (harga) pada barang dan jasa

yang dihasilkan sumber daya alam dan lingkungan, dengan demikian kita

menggunakan apa yang disebut nilai ekonomi sumber daya alam.

Nilai ekonomi secara umum didefinisikan sebagai pengukuran jumlah

maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh

barang dan jasa lainnya. Konsep ini secara formal disebut keinginan sumber daya

alam dan lingkungan. Penggunaan pengukuran ini, nilai ekosistem bisa

“diterjemahkan” kedalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter

barang dan jasa (Fauzi,2010).



I. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Samsudin (2012) menggunakan

variabel dependen jumlah kunjungan wisatawan dan variabel independen

antara lain adalah biaya perjalanan, pendapatan, jarak umur dan paritas daya

beli. Dengan menggunakan metode analisis TCM (Travel Cost Method) dan

metode OLS (Ordinary Last Square). Dengan hasil penelitian menunjukkan

faktor yang mempengaruhi secara signifikan nilai kesediaan membayar

wisatawan membayar manfaat dari keberadaan Taman Nasional Bunaken

adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama perjalanan wisata ke taman

nasional Bunaken, sedangkan faktor jumlah biaya perjalanan ke objek wisata

lain, pendapatan, jarak dan umur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

nilai kesediaan membayar wisatawan terhadap manfaat dari keberadaan

Taman Nasional Bunaken. Berdasarkan kesediaan membayar Taman Nasional

Bunaken dihitung dari wisatawan adalah sebesar Rp. 140,405,171,010.00

dengan nilai surplus konsumen sebesar Rp. 6,433,440,930.00 atau sebesar Rp.

232,271.00 perindividu.

Penelitian yang dilakukan oleh Mateka (2013) menggunakan biaya

perjalanan (travel cost method) dan teknis regresi analisis regresi linier dengan

memilih variabel biaya perjalanan ke tempat wisata lain, usia, pendidikan

terakhir, waktu kerja, pendapatan, jarak, dan pengalaman berkunjung

sebelumnya sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menyatakan bahwa

variabel biaya perjalanan ke objek wisata lain, usia, pendapatan dan jarak

berpengaruh terhadap jumlah permintaan pengunjung. Selain itu diketahui

hasil perhitungan nilai surplus konsumen sebesar Rp. 2.279.539,00 per



individu tiap satu kali kunjungan sehingga pada tahubn 2011 nilai ekonomi

Pantai Balekambang diketahui sebesar Rp. 692.880.664.515,00.

Penelitian oleh Pramujaya (2016) Dengan variabel terikat jumlah

kunjungan individu dan variabel bebas yaitu biaya perjalanan, pendapatan

individu pengunjung, tingkat pendidikan, lama waktu tempuh, usia individu,

jarak rumah individu, dummy persepsi pengunjung terhadap kualitas, dummy

wajib belajar 12 tahun dan dummy substitusi wisata lain. Dengan

menggunakan alat analisis Travel Cost Method dengan regresi linier berganda.

Hasil penelitian nilai ekonomi Taman Wisata Sengkaling sebesar Rp.

2.113.841.500.000,00 dengan nilai akuisisi future value tahun 2015 sebesar Rp.

134.560.000.000,00 dalam penelitiannya, variabel yang berpengaruh positif

dan signifikan adalah pendapatan, usia, dan persepsi konsumen terhadap

kualitas lingkungan. Sedangkan variabel lain berpengaruh negatif dan

signifikan.

Penelitian oleh Jati (2016) yang menggunakan variabel terikat jumlah

kunjungan dan variabel variabel bebas yaitu biaya perjalanan, usia, pendidikan,

pendapatan, objek wisata lain, dan persepsi kualitas. Dengan menggunakan

alat analisis Travel Cost Method dan model regresi linier berganda. Hasil

penelitian nilai ekonomi Pantai Srau Kabupaten Pacitan berdasarkan metode

biaya perjalanan sebesar Rp. 90.490.000.000,00. Dalam penelitiannya variabel

yang berpengaruh positif dan signifikan adalah jumlah kunjungan ke Pantai

Srau, objek wisata lain dan kualitas objek wisata. Variabel independen seperti

biaya perjalanan, pendidikan dan pendapatan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap jumlah kunjungan individu. Variabel usia berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah kunjungan individu.



Penelitian terdahulu dilakukan oleh Zulfikar (2016). Dengan variabel

dependen tingkat kunjungan ke pantai Batu Karas dan variabel independen

antara lain adalah biaya total perjalanan, jarak tempuh, tingkat pendapatan,

durasi kunjungan, tingkat pendidikan, usia dan jumlah anggota. Dengan

menggunakan metode biaya perjalanan dan analisis regresi linier berganda.

Dengan hasil penelitian menunjukan variabel biaya perjalanan, jarak tempuh

dan durasi kunjungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kunjungan

wisatawan ke Pantai Batu Karas. Model permintaan wisata ke Pantai Batu

Karas berdasarkan biaya perjalanan yaitu Y=1.766– 0,000001887 ketika Y

adalah tingkat kunjungan dan adalah biaya perjalanan. Potensi ekonomi

ekowisata di Pantai Batu Karas mencapai Rp 86,571,960,874.00 pertahun

dengan nialai surplus konsumen sebesar Rp 566,183.00 per individu per tahun.

Keuntungan ekonomi yang besar dari aktivitas wisata di Pantai batu karas

memilki pengaruh positif terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat

setempat.

Penelitian oleh Rukmana (2015) dengan Pendekatan Metode Biaya

Perjalanan Dan Nilai Ekonomi Total ini bertujuan untuk mengetahui dan

menganalisis pengaruh variabel independen (biaya perjalanan ke Gardu

Pandang Ketep, biaya waktu, pendapatan, jarak, umur, pendidikan, jenis

kelamin dan persepsi wisatawan) terhadap jumlah kunjungan wisatawan

Gardu Pandang Ketep Pass dengan menggunakan alat analisis berupa regresi

linier berganda, dan mengetahui nilai ekonomi objek wisata Gardu Pandang

Ketep dengan menggunakan metode biaya perjalanan. Objek wisata Gardu

Pandang Ketep dipilih karena memiliki potensi wisata yang tinggi tetapi tidak

didukung oleh kemudahan akses untuk mencapai lokasi wisata. Hasil



penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh

terhadap jumlah kunjungan wisatawan yaitu jarak, umur wisatawan, dan jenis

kelamin. Nilai surplus konsumen sebesar Rp278.052,00 per individu per tahun

atau sebesar Rp116.828,57 per individu per satu kali kunjungan sehingga Nilai

Ekonomi Total Gardu Pandang Ketep sebesar Rp95.356.265.088,00.

Penelitian lain dilakukan oleh Selviana (2016) menggunakan

Pendekatan Biaya Perjalanan (Travel Cost Method) Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel bebas (biaya perjalanan,

waktu perjalanan, pendapatan, usia, pendidikan, dan jenis kelamin) terhadap

jumlah kunjungan objek wisata Situs Karangkamulyan dengan menggunakan

alat analisis berupa regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least

Squraes (OLS), untuk mengetahui nilai ekonomi total objek wisata Situs

Karangkamulyan dengan menggunakan metode biaya perjalanan, dan untuk

mengetahui analisis pasar (Trend) mengenai permintaan jumlah kunjungan

terhadap wisata Situs Karangkamulyan pada tahun-tahun mendatang dengan

menggunakan metode Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

semua variabel bebas (biaya perjalanan, waktu perjalanan, pendapatan, usia,

pendidikan, dan jenis kelamin) berpengaruh terhadap jumlah kunjungan objek

wisata Situs Karangkamulyan. Nilai surplus konsumen sebesar Rp343.710,00

per individu per tahun atau sebesar Rp97.644,8864 per individu per satu kali

kunjungan sehingga Nilai Ekonomi Total Situs Karangkamulyan sebesar

Rp8.764.261.290,00.



Penelitian yang dilakukan oleh Firman (2017) Penelitian ini bertujuan

untuk menghitung potensi nilai ekonomi dari objek wisata Green Canyon serta

mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat

kunjungan wisatawan ke Green Canyon. Metode Biaya Perjalanan Individu

(Individual Travel Cost Method) dipilih untuk mengestimasi potensi ekonomi

aktivitas wisata di Green Canyon Pangandaran, sedangkan faktor-faktor yang

memengaruhi permintaan pengunjung ditentukan dengan analisis regresi linear

dan data diperoleh melalui kuisioner kepada para pengunjung.

Hasil uji statistik menunjukan bahwa variabel biaya total perjalanan,

pendapatan, dan jarak tempuh berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%

terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Green Canyon. Model permintaan

wisata ke Green Canyon berdasaran biaya perjalanan yaitu Y= 1,965 –

0,00000121 X1 ketika Y adalah tingkat kunjungan dan X1 adalah biaya

perjalanan. Potensi nilai ekonomi wisata Green Canyon mencapai

Rp146.640.464.948 /tahun dengan nilai surplus konsumen sebesar

Rp989.764/individu/kunjungan. Potensi nilai ekonomi Green Canyon

memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meningkatkan nilai

ekonomi objek wisata alam Green Canyon, maka perlu adanya kerja sama

yang kuat antara pihak pengelola, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) penelitian ini

dilakukan di air terjun Tanjung Belit yang terletak di Kampar Wilayah Kiri

Hulu, Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui



nilai ekonomi air terjun Tanjung Belit dan untuk menguji pengaruh perjalanan

biaya, pendapatan, dan jarak rumah pada jumlah pengunjung Tanjung Belit

Air terjun. Populasi penelitian ini adalah pengunjung yang mengunjungi air

terjun dalam beberapa tahun terakhir datang ke air terjun Tanjung Belit pada

2015 adalah sebagai 6289 orang. Pengambilan sampel secara kebetulan

digunakan dalam penelitian ini, artinya siapa saja secara tidak sengaja bertemu

saat penulis mengumpulkan data di sana.

Ada 44 orang sebagai sampel dapatkan. Metode penelitian ini

menggunakan deskriptif dan kuantitatif pengumpulan data. Analisis kuantitatif

menggunakan regresi linier berganda yang didasarkan pada kuesioner. Dengan

menggunakan pendekatan biaya perjalanan, dapat ditunjukkan bahwa nilai

ekonomi Air Terjun Tanjung Belit adalah Rp670.532.706,72, -. Menggunakan

metode regresi berganda, jarak secara signifikan mempengaruhi jumlah

pengunjung Air Terjun Tanjung Belit. Sedangkan dengan menggunakan F-test

menunjukkan bahwa biaya perjalanan, pendapatan dan jarak rumah

berpengaruh signifikan terhadap pengunjung yang berkunjung air terjun.

Manajer harus meningkatkan kualitas lingkungan, keindahan dan menjadi

lebih sadar kepada pengunjung dan juga meningkatkan semua kebutuhan

pengunjung selama waktu yang dikunjungi untuk meningkatkan nilai ekonomi

Air Terjun Tanjung Belit.

Khoirudin dan Khasanah (2018) melakukan penelitian Pantai

Parangtritis untuk melakukan estimasi nilai ekonomi. Alat analisis yang

digunakan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi jumlah wisatawan

terhadap objek wisata Parangtritis dan nilai ekonomi adalah Travel Cost

Method. Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel total biaya, tingkat



pendapatan, usia dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap jumlah

kunjungan ke Pantai Parangtritis. Diantara variabel tersebut terdapat dua

variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu biaya perjalanan dan tingkat

pendapatan. Dan valuasi ekonomi Pantai Parangtriitis adalah sebesar Rp.

14.605.101.491 pertahun dengan menggunakan regresi Count Data dalam

model Poisson.. Hasil perhitungan surplus konsumen rata-rata sebesar Rp.

7.376,80 dan berada pada rentang Rp.4.278,341 sampai dengan Rp. 15.901,99.

Blackwell (2007) penelitian ini menggunakan biaya perjalanan (travel

cost), pendapatan, jumlah keluarga, karateristik tempat wisata lain, waktu

luang sebagai variabel independen. Nilai ekonomi dari rekreasi Moolooba

Beach sebesar $863 juta. Hasil penelitian dari taman dihasilkan setiap tahun

untuk ekonomi. Bagaimanapun, juga $ 863 juta tersebut bukan pendapatan

pantai Moolaba. Nilai ini dibedakan ke dalam surplus konsumen pengunjung

dan total perjalanan ongkos pengunjung.



J. Kerangka Pemikiran

Pariwisata adalah suatu proses bepergian sementara oleh seseorang atau lebih

menuju ke tempat lainnya di luar tempat tinggalnya. Kpergiannya disebabkan

oleh kepentingan ekonomi, sosial, budaya, agama, kesehatan maupun

kepentingan lainnya seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun

belajar. Orang-orang yang melakukan pariwisata biasa disebut dengan wisatawan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam sebuah negara, dimana

peran dari pariwisata ini sangat banyak, diantaranya seperti pertukaran dan

perkenalan kebudayaan kepada daerah atau negara lain, pelestarian sumber daya

alama yang indah, penelitian untuk menambah ilmu pengetahuan dan yang secara

langsung mempengaruhi keadaan suatu negara ataupun daerah, yaitu mampu

memberikan pemasukan tambahan yang nantinya dapat digunakan untuk suatu

daerah atau negara.

Air Terjun Sedudo salah satu objek wisata alam di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan Sawahan. Sumber air terjun yang masih alami ditambah dengan

keindahan sekitar air terjunyang masih terjaga keasriannya sehingga Air Terjun

Sedudo ini mnarik para pengunjung untuk berwisata. Penelitian ini menggunakan

metode biaya perjalanan, dimana peneliti menghubungkan beberapa faktor yang

terdiri biaya perjalanan, pendapatan, tingkat pendidikan, jarak dan usia

pengunjung yang ada di Objek Wisata Air Terjun Sedudo.

Cara yang digunakan untuk menghitung nilai manfaat ekonomi objek Wisata

Air Terjun Sedudo melalui tingkat ketersediaan wisatawan untuk berkunjung ke

Objek Wisata Air Terjun Sedudo ini. Semakin jauh tempat tinggal seseorang

maka biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk mengunjungi Objek Wisata Air

Terjun Sedudo juga semakin tinggi.



Kerangka pemikiran valuasi ekonomi dengan metode travel cost pada wisata

Air Terjun Sedudo :

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



K. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah

pustaka (yaitu landasan teori dan penelitian terdahulu) serta merupakan jawaban

sementara terhadap masalah yang diteliti.

1. Diduga umur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan

wisata Air Terjun Sedudo

2. Diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah

kunjungan wisata Air Terjun Sedudo

3. Diduga pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah

kunjungan wisata Air Terjun Sedudo

4. Diduga jarak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kujungan

wisata Air Terjun Sedudo

5. Diduga biaya perjalanan ke Air Terjun Sedudo berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata Air Terjun
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