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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Berdasarkan data primer yang sudah diolah maka akan dijelaskan

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 5.1

dapat dijelaskan bahwa variabel tingkat kunjungan dari 100 responden

memiliki rata-rata sebesar 3.7300 dengan nilai maksimal tingkat kunjungan

responden adalah sebesar 10 kali kunjungan dan nilai minimal sebesar 1 kali

kunjungan. Tingkat kunjungan dari 100 responden memiliki nilai standar

deviasi sebesar 2.17356 yang artinya lebih kecil dari nilai rata-rata dan dapat

dikatakan data variabel tingkat kunjungan ini terindikasi baik.

Tabel 5. 1 Deskripsi Statistik Variabel

Variabel Mean Max Min Std. Deviasi
Tingkat Kunjungan 3.7300 10.00 1.00 2.17356
Umur 24.4300 49.00 14.00 7.06857
Pendidikan 12.9300 16.00 6.00 2.68650
Pendapatan 2156500.0000 20000000.00 100000.00 2557566.06795
Jarak Tempuh 37.5500 250.00 8.00 30.39749
Biaya Perjalanan 110050.0000 375000.00 30000.00 53466.00449

Sumber: olah data SPSS 15

Dari hasil penelitian tabel 5.1 juga dapat dijelaskan variabel-variabel lain,

yaitu: variabel usia dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden memiliki umur

24,43 tahun. Variabel umur tertinggi adalah 49 tahun dan variabel umur

terendah adalah 14 tahun. Nilai standar deviasi adalah sebesar 2.68650 yang

artinya lebih kecil dari nilai rata-rata dan dapat dikatakan bahwa sebaran

kuisioner sebanyak 100 responden terhadap variabel umur terindikasi baik.



Variabel pendidikan memiliki nilai rata-rata sebesar 12,93 tahun dan

nilai pendidikan tertinggi adalah 16 tahun kemudian untuk nilai terendah

adalah 6 tahun. Variabel pendidikan ini di tentukan dengan cara menanyakan

pendidikan terakhir yang dijalani oleh responden. Sehingga lama waktu

responden menjalani pendidikan yang digunakan untuk data variabel

pendidikan ini. Nilai standar deviasi pada variabel pendidikan adalah 2.68650

yang artinya lebih kecil dari rata-rata pendidikan dan dapat dikatakan bahwa

sebaran kuisioner sebanyak 100 responden terhadap variabel umur terindikasi

baik.

Variabel pendapatan dapat dijelaskan bahwa pendapatan rata-rata

responden adalah sebesar Rp. 2.156.500,00 dimana tingkat pendapatan

terbesar adalah Rp. 20.000.000,00 sedangkan tingkat pendapatan terendah

adalah sebsar Rp. 100.000,00 responden dalam penelitian ini sebagian besar

sudah bekerja namun masih ada juga yang masih berstatus pelajar. Nilai

standar deviasi untuk tingkat pendapatan adalah sebesar Rp. 25.575.660,67

lebih besar dari nilai rata-rata artinya variabel pendapatan dapat dikatakan

bahwa data terindikasi tidak baik.

Variabel Jarak rata-rata adalah 37,55 kilometer. Jarak terjauh yang

ditempuh responden adalah 250 kilometer dan jarak terdekat adalah 8

kilometer. Sebagian responden datang dari Banyuwangi, Jember, Madura,

Surabaya, Situbondo, Blitar dan Kediri. Nilai standar deviasi adalah sebesar

30,397 yang artinya lebih kecil dari rata-rata jarak dan dapat dikatakan



bahwa sebaran kuisioner sebanyak 100 responden terhadap variabel jarak

terindikasi baik.

Variabel biaya memiliki jumlah rata-rata sebesar Rp. 110.050,00.

Jumlah biaya tertinggi adalah Rp. 375.000,00 dan jumlah biaya terendah

sebesar Rp. 30.000,00. Nilai standar deviasi adalah sebsar 53466.00449 lebih

besar dari nilai rata-rata yang artinya variabel biaya perjalanan terindikasi

tidak baik.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel.

Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Salah satu cara

untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui Normal

P-P Plot. Ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada di ser

garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar

normal sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan jika titik-titik tidak mengikuti arah garis diagonal atau

grafik histogram, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.



Uji normalitas juga dapat dilihat dari nilai sig. Jika nilai

signifikan>5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual

meneybar normal. Dan jika signifikan <5% atau 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal.

Gambar 5. 1 Hasil Pengujian Normalitas
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Calculated from data.b. Sumber : olah data SPSS 15

Pada output data di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas

menunjukkan level signifikasi lebih besar dari α (α = 0,05) yaitu sebesar



0,478 > 0,05 atau sebesar 47,8% yang berarti bahwa data terdistribusi

secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menunjukan adanya korelasi

atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah

model regresi berganda. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat

melalui nilai Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria pengujiannya

yaitu apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas

diantara variabel independent dan sebaliknya jika nilai VIF > 10 maka

terdapat multikolinieritas di antara variabel independen. Berikut

merupakan ringkasan hasil uji Multikolineritas.

Tabel 5. 3 Hasil Multikolineritas

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF

X1 Umur
X2 Pendidikan Terakhir
X3 Pendapatan
X4 Jarak Tempuh
X5 Biaya Perjalanan

.603

.881

.620

.897

.768

1.658
1.135
1.613
1.114
1.302

Sumber: olah data SPSS 15

Tabel 5.3 di atas menunjukkan hasil pengujian multikolinearitas

dan dapat dilihat bahwa nilai tolerance keseluruhan independent

variable lebih besar dari 0,1 dengan Variance Inflation Facyors (VIF)

kurang dari <10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat masalah multikolinearitas antar independent variable atau



dengan lain asumsi non multikolinearitas pada uji ini terpenuhi

dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastistas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika residual

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut

homoskedasititas. Jika varian berbeda maka disebut hoteroskedasitas.

Uji heterokdastistas ini dilakukan untuk melihat atau untuk

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik pada

model regresi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskidastisitas adalah jika variabel independen secara signifikan

mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikan dibawah

5% atau 0,05 maka terdapat heteroskidastisitas pada variabel tersebut.

Berikut hasil uji heteroskedasitas.

Tabel 5. 4 Uji Heterokedastistas

Variabel Signifikan Keterangan
X1 Umur 0,890 Tidak Ada Heteroskedastisitas
X2 Pendidikan 0,998 Tidak Ada Heteroskedastisitas
L_X3Pendapatan 0,087 Tidak Ada Heteroskedastisitas
X4 Jarak Tempuh 0,795 Tidak Ada Heteroskedastisitas
L_X5Biaya Perjalanan 0,057 Tidak Ada Heteroskedastisitas

Sumber : Olah data SPSS 15

Pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa semua variabel independen

yaitu umur, pendidikan, pendapatan, jarak dan biaya tidak

mengalami atau tidak adanya heterodkedastisitas pada model regresi

dengan melihat nilai signifikansi pada Tabel 5.4 yaitu > 0,05.



C. Uji Statistik

1. Uji Pengaruh Simultan (uji F)

Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk

mengetahui pengaruh terhadap variabel independent secara simultan.

Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan

nilai kritis 0,05.

Berikut hipotesa uji F :

H0 : Semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kunjungan wisatawan

Hα : Semua variabel independen secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kunjungan wisatawan

Kriteria pengujiannya adalah :

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka kepurusannya adalah terima H0

atau variable independent secara simultan tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependent. Dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka

keputusannya adalah tolak H0 atau variabel dependent secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

Tabel 5. 5 uji F

Model F Signifikasi
Regresion Residual Total 6,020 0,000

Sumber : Olah data SPSS 15



Berdasarkan Uji F pada tabel 5.5 diatas diketahui bahwa nilai

signifikan model regresi secara simultan sebesar 0,000 yang berarti nilai

ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%). Sehingga dapat

disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Nilai koefisien determinasi adalah 0-1. Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel

independen mampu menjelaskan variabel dependen (Imam Ghazali,

2013). Berikut hasil dari uji koefisien determinasi :

Tabel 5. 6 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model R R Square Adjusted R Square
1 0,492 0,243 0,202

Sumber : Olah data SPSS 15

Dari tabel 5.6 nilai R2 sebesar 0,202 atau 20,2% variasi tingkat

kunjungan dijelaskan oleh variabel umur, pendidikan, pendapatan,

jarak dan biaya. Sisanya sebesar 79,8% dijelaskan oleh faktor-faktor

lain diluar model.



3. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial dilakukan untuk melihat pengaruh dari

variabe umur, pendidikan, pendapatan, jarak dan biaya terhadap tingkat

kunjungan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil

perhitungan. Apabila nilai t < tingkat signifikan (0,05) maka variabel

independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen,

sebaliknya jika nilai t > tingkat signifikan (0,05) maka variabel

independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Unstandardized

coeficient β

t-Hitung Sig Keterangan

Umur -.015 -.378 706 Tidak Signifikan

Pendidikan -.007 -.084 933 Tidak Signifikan

Pendapatan 1.554 2.632 010 Signifikan

Jarak -.012 -1.751 083 Tidak Signifikan

Biaya -4.335 -3.853 000 Signifikan

Sumber : Olah data SPSS 15

Berdasarkan hasil uji-t diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel

pendapatan, jarak, dan biaya berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

kunjungan wisatawan pada level 5 persen atau 0,05. Sedangkan variabel umur

dan pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel

tingkat kunjungan. Adapun koefisien regresi yang diperoleh dapat

diinterpretasikan sebagai berikut :



TK = α +β1UM+β2PDK+ �� logPDT+β4JK+β5 logBP +e

TK= 16.795-0,015UM-0,007PDK+1.554PDT-0,012JK-4,335BP+e

Dimana:

TK : tingkat kunjungan di Wisata Air Terjun Sedudo

α : intersep/konstanta

���������� : koefisien regresi

UM : usia pengunjung

PDK : tingkat pendidikan pengunjung

PDT : pendapatan yang diterima oleh pengunjung setiap

bulan

JK : jarak tempuh dari tempat tinggal pengunjung

menuju Wisata Air Terjun Sedudo

BP : biaya perjalanan ke Wisata Air Terjun Sedudo

yang meliputi tiket masuk, biaya transportasi, biaya

parkir, dan biaya konsumsi

e : Residual/ error

1. Koefisien

Penelitian ini menunjukkan nilai koefisien konstanta sebesar

16,795 artinya apabila semua variabel independen (umur, pendidikan,

pendapatan , jarak, dan biaya) dianggap konstan atau tidak memiliki

perubahan maka nilai tingkat kunjungan sebesar 16,795.



2. Umur

Variabel umur memiliki nilai koefisien sebesar -015 dan

berpengaruh negatif terhadap tingkat kunjungan masyarakat ke

wisata Air Terjun Sedudo. Akan tetapi, variabel umur tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kunjungan ke wisata

Air Terjun Sedudo.

3. Pendidikan

Variabel pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -007 dari

hasil uji-t dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kunjungan

wisatawan ke wisata Air Terjun Sedudo. Akan tetapi variabel

pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

kunjungan ke wisata Air Terjun Sedudo.

4. Pendapatan

Variabel pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kunjungan untuk berwisata ke Air Terjun Sedudo

dengan nilai koefisien sebesar 1.554. Hal ini berarti bahwa apabila

setiap terjadi penambahan pendapatan sebesar Rp.1000 maka akan

meningkatkan kunjungan sebesar 1.554.



5. Jarak

Nilai koefisien jarak adalah sebesar -012 dalam penelitian ini

jarak berpengaruh tidak signifikan dan memiliki pengaruh yang

negatif. Hal ini berarti bahwa apabila setiap terjadi penambahan

jarak sebesar 1 kilometer maka akan menurunkan tingkat kunjungan

wisatawan ke Air Terjun Sedudo sebesar -012.

6. Biaya Perjalanan

Berdasarkan hasil uji-t, variabel biaya memiliki nilai koefisien

sebesar -4.335. Dalam penelitian ini variabel biaya berpengaruh

signifikan dan negatif terhadap tingkat kunjungan wisatwan untuk ke

Air Terjun Sedudo. Artinya bahwa setiap terjadi penambahan biaya

sebesar Rp.1000 maka akan menurunkan jumlah tingkat kunjungan

wisatawan ke Air Terjun Sedudo sebesar -4.335.

D. Pembahasan

Dalam pendekatan travel cost method (TCM), dapat digunakan untuk

mengidentifikasi suatu tempat rekreasi seperti Air Terjun Sedudo dengan

mengumpulkan data setiap responden seperti biaya perjalanan ke lokasi objek

wisata dan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Cara pengumpulan data

dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada individu (responden) yang

melakukan perjalanan wisata ke objek wisata Air Terjun Sedudo. Dalam

penelitian ini, dibatasi hanya 5 faktor yang diduga mempunyai pengaruh

terhadap tingkat kunjungan ke objek wisata Air Terjun Sedudo.



Dari hasil regresi linear berganda, dapat dilakukan penafsiran

pengenai koefisien setiap variabel. Jika tanda koefisien bernilai negatif, maka

pengaruh dari variabel tersebut terhadap frekuensi kunjungan mempunyai

arah yang berkebalikan. Artinya peningkatan variabel akan membuat

frekuensi kunjungan akan menurun. Begitu juga sebaliknya pada variabel

yang mempunyai tanda positif. Peningkatan fariabel juga akan

mengakibatkan peningkatan frekuensi kunjungan responden. Adapun berikut

merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan :

1. Variabel yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kunjungan ke

Objek Wisata Air Terjun Sedudo :

a. Pendapatan

Variabel pendapatan berpengaruh signifikan hal tersebut

dikarenakan pendapatan merupakan hal yang penting yang berkaitan

dengan kegiatan ekonomi, seperti halnya kegiatan rekreasi maka

memerlukan uang ataupun dana yang berasal dari pendapatan.

Koefisien variabel pendapatan memiliki tanda positif, hal tersebut

sesuai dengan teori ekonomi, yang mengatakan bahwa semakin

tinggi pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu (responden)

maka akan meningkatkan tingkat konsumsinya. Jadi, apabila tingkat

pendapatan seseorang tinggi maka akan cenderung meningkatkan

rata-rata tingkat kunjungan ke tempat rekreasi. Besarnya koefisien

variabel tingkat pendapatan akan mengakibatkan peluang rata-rata

tingkat kunjungan mengalami peningkatan yang besar akibat



naiknya tingkat pendapatan. Hasil penelitin sesuai dengan penelitian

yang sudah dilakukan oleh Mareka (2013); Pramujaya (2016); Jati

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

Namun dari hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh

Rukmana (2015); dan Mujiyanto (2012) menunjukan bahwa tingkat

pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kunjungan.

Jadi, responden yang memiliki pendapatan tinggi

memungkinkan mereka mempunyai kesempatan rekreasi yang tinggi

di bandingkan dengan responden yang berpendapatan rendah.

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh individu (responden),

maka akan semakin besar peluang untuk mengalokasikan sebagian

pendapatannya untuk melakukan kegiatan berwisata.

b. Biaya Perjalanan

Biaya perjalanan dapat diartikan sebagai biaya total biaya

yang dikeluarkan oleh setiap responden dalam satu kali melakukan

kegiatan rekreasi. Biaya perjalanan meliputi biaya transportasi, biaya

konsumsi selama melakukan rekreasi, parkir dan biaya tiket masuk

objek wisata. Variabel biaya perjalanan menunjukan pengaruh

negatif dan signifikan. Hal tersebut disebabkan variabel biaya

perjalanan tidak dapat dipisahkan dengan tingkat kunjungan

wisatawan. Nilai koefisien regresi biaya perjalanan dalam model

bertanda negatif, hal ini sesuai dengan teori ekonomi, dimana jika

suatu harga naik maka konsumen akan cenderung mengurangi



jumlah barang yang dikonsumsi. Artinya jika semakin besar biaya

perjalanan yang dikeluarkan maka akan mengurangi peluang

rata-rata kunjungan responden ke lokasi objek wisata. Hasil

penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh

Selvina (2016); Mujiyanto (2012); Jati (2016); dan

Oktaviani (2017) Namun ada beberapa hasil penelitian yang

menunjukan bahwa variabel biaya perjalanan berpengaruh positif

terhadap frekuensi kunjungan, seperti penelitian yang sudah

dilakukan oleh Firman (2017); dan Rukmana (2015).

Biaya perjalanan merupakan faktor penting yang sangat

berpengaruh terhadap tingkat kunjungan. Besar kecilnya biaya yang

dikeluarkan oleh individu (responden) sangat mempengaruhi

keputusan individu (responden) untuk melakukan perjalanan wisata

atau tidak ke suatu lokasi objek wisata. Responden dengan biaya

perjalanan yang besar akan cenderung menurunkan frekuensi

kunjungannya. Hal tersebut dapat dikarenakan responden akan lebih

cenderung memilih objek wisata dengan pengeluaran biaya

perjalanan yang lebih terjangkau dan dekat dengan tempat tinggal.

2. Variabel yang Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kunjungan ke

Objek Wisata Air Terjun Sedudo :

Terdapat tiga variabel indepent yang tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependent. Ketiga variabel tersebut

adalah umur, pendidikan dan jarak. Umur memiliki koefisien



bertanda positif yang berarti semakin bertambahnya umur akan

menurunkan rata-rata tingkat kunjungan. Dalam kasus ini variabel

tersebut tidak mempengaruhi individu terhadap tingkat kunjungan ke

tempat rekreasi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena semakin

bertambah usia tingkat kesehatan dan fisik seseorang akan semakin

menurun sehingga dapat menjadi faktor penghambat seseorang untuk

sering bepergian bahkan berwisata. Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Firman (2017).

Variabel pendidikan mempunyai koefisien yang bertanda positif

oleh karena itu, artinya adanya penambahan 1 tahun pendidikan

wisatawan air terjun sedudo tidak signifikan berpengaruh menaikkan

frekuensi kunjungan wisatawan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi

pendidikan seseorang, tingkat kesibukan seseorang tersebut akan

semakin tinggi sehingga orang tersebut tidak memiliki waktu lebih

untuk sering berlibur atau berwisata. Hasil penelitian ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2015).

Variabel Jarak tempuh merupakan jarak tempat tinggal

responden ke tempat rekreasi dihitung dalam satuan km. Variabel

jarak berpengaruh tidak signifikan. Dari hasil penelitian jarak

berpengaruh negatif terhadap jumlah kunjungan wisata Air Terjun

Sedudo di Kabupaten Nganjuk. jarak berpengaruh negatif ini

dikarenakan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar untuk

melakukan kunjungan wisata alam. Dengan jauhnya jarak wisata



alam, maka pengujung akan mengeluarkan biaya yang besar,

sehingga masyarakat akan lebih cenderung untuk mencari alternatif

melakukan kunjungan dengan biaya yang lebih rendah. Hasil

perhitungan regersi linier berganda untuk angka koefisien regresi

jarak adalah -0,012. Artinya apabila jarak rumah ke objek wisata

bertambah setiap 1 km, maka jumlah kunjungan wisatawan ke Air

Terjun Sedudo akan turun sebesar 0,012. Dimana semakin jauh

jarak yang harus ditempuh oleh responden, akan mengakibatkan

frekuensi kunjungan ke objek wisata tersebut mengalami

penurunan. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah

dilakukan oleh Pramujaya (2016); dan Mujiyanto (2012).

Sehingga, seseorang yang mempunyai jarak lebih dekat dengan

objek wisata Air Terjun Sedudo seharusnya cenderung

meningkatkan peluang rata-rata frekuensi kunjungannya ke tempat

rekreasi tersebut.

E. Perhitungan dan Analisis Valuasi Ekonomi

Perhitungan nilai ekonomi objek wisata Air Terjun Sedudo dengan

menggunakan metode biaya perjalanan (Travel Cost Method) adalah

sebagai berikut:

Nilai Total � �th�t ��������� ݐ��hݎ�� ݑݎ݊ݎ݊�݁�
�ttt

� ��tͲt�t ��Ͳt��Ͳ�tt
�ttt

=���Ͳ76�Ͳ���
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