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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, berdasarkan data primer yang telah diolah maka 

akan dijelaskan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan Tabel 5.1 dapat 

dijelaskan bahwa willingness to pay dari 110 responden memiliki rata-rata 

sebesar Rp 28.671,82 dengan nilai maksimal willingness to pay dari 

pengunjung adalah Rp 70.000,00 dan nilai minimal sebesar Rp 20.200,00. 

Willingness to pay dari 110 responden memiliki nilai standar deviasi sebesar 

7592,71. 

Tabel 5.1 Deskripsi Statistik Variabel 

Variabel Definisi Mean Max Min Std. Deviasi 

WTP 
Kesediaan 

Membayar 
28671,82 70000,00 20200,00 7592,71 

Inc 
Tingkat 

Penghasilan 
2100182 7500000 150000 1580448,77 

Edu Lama Pendidikan 12,56 16,00 6,00 2,95 

Age Usia 27,74 69,00 13,00 10,08 

Vis 
Frekuensi 

Kunjungan 
3,10 8,00 1,00 1,77 

BP Biaya Perjalanan  28109,09 100.000,00 10.000,00 23230,13 
 

Dari hasil penelitian Tabel 5.1.dapat dijelaskan bahwa tingkat 

penghasilan responden mempunyai rata-rata sebesar Rp. 2.100.182,00 

dimana sebagian responden pelajar maupun mahasiswa. Penghasilan terbesar 

adalah Rp.7.500.000,00 dan terendah adalah sebesar Rp.150.000,00. 

Penghasilan terendah adalah para responden yang masih berstatus sebagai 
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pelajar atau mahasiswa. Nilai standar deviasi tingkat penghasilan sebesar Rp. 

1.580.488,770. 

Lama pendidikan dari 110 responden menunjukkan bahwa rata-rata 

lama pendidikan para wisatawan adalah 12,56 tahun. Tingkat pendidikan 

tertinggi dari 110 responden adalah S1 yang diasumsikan menempuh 

pendidikan selama 16 tahun dan untuk pendidikan terendah adalah Sekolah 

Dasar yang diasumsikan menempuh pendidikan selama 6 tahun. Nilai standar 

deviasi dari variabel lama pendidikan adalah 2,95. 

Variabel usia rata-rata sebesar 27,7455  tahun. Umur tertinggi adalah 

69 tahun dan umur terendah adalah 13 tahun. Nilai standar deviasi variabel 

10,08. 

Frekuensi kunjungan wisatawan dari 110 responden memiliki rata-

rata sebesar 3,10 dengan nilai maksimal adalah 8,00 kali kunjungan dan nilai 

minimal adalah 1,00 kali kunjungan. Frekuensi kunjungan wisatawan dari 

110 responden memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,77. 

Biaya perjalanan berkunjung rata-rata sebesar Rp.28.109,09.Biaya 

perjalanan terbesar yang dikeluarkan sebanyak Rp. 100.000,00 dan biaya 

perjalanan yang paling sedikit dikeluarkan adalah Rp. 10.000,00.Biaya 

perjalanan yang paling sedikit dikeluarkan adalah pengunjung yang jarak 

tempuhnya dekat dengan objek wisata dan sebagian adalah pelajar.Nilai 

standar deviasinya dari biaya perjalanan adalah 23.230,13918. 
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B. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linier (korelasi) 

yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang 

menjelaskan dari model regresi.Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat 

diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel 

bebas.Tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk 

mengetahui apakah di dalam satu model regresi terdapat korelasi antar 

variabel tidak terikat (independent variable).Model regression yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable tidak terikat.(Hermanto 

dan Saptutyningsih, 2002). 

Uji multikolineritas dengan program SPSS dapat dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF pada hasil regression. Apabila 

nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka 

dapat dikatakan model yang digunakan tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan 

hasil pengujian multikolinear pada metode Travel Cost. 

Tabel 5.2. Uji Korelasi pada metode Travel Cost 

Variabel Definisi 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

LnBP Biaya Perjalanan 0,873 1,146 

LnInc Pendapatan  0,617 1,622 

LnEdu Pendidikan 0,712 1,405 

LnAge Usia 0,856 1,168 

Fac Fasilitas 0,962 1,040 

 



101 
 

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian multikolinear pada 

metode Travel Cost dan dapat dilihat bahwa nilai tolerance keseluruhan 

independent variable lebih besar dari 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 10. 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinear antar independent variable pada metode Travel 

Cost.Selanjutnya untuk pengujian multikolinearitas pada metode 

Contingent Valuation dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 5.3. Uji Korelasi pada metode Contingent Valuation 

Variabel Definisi 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

LnInc Pendapatan 0,642 1,558 

LnEdu Pendidikan 0,720 1,389 

LnAge Usia 0,782 1,278 

LnVis Jumlah kunjungan 0,821 1,218 

Fac Fasilitas 0,857 1,168 
 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa keseluruhan variabel 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1. Artinya, tidak ada korelasi antar 

independent variable yang nilainya lebih dari 95 persen.Hasil perhitungan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan bahwa semua 

variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10.Dari hasil uji multikolinearitas 

pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

multikolinearitas antar independent variable dalam model regresi pada 

metode Contingent Valuation. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika 

varian berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya 

masalah heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat pola tertentu 

pada grafik scatterplot.Berikut di bawah adalah grafik scatterplot pada 

metode Travel Cost. 

 

Sumber: Data Primer diolah 

Gambar 5.1 Grafik Scatterplot 

Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2-3

R
e
g

re
s
s
io

n
 S

tu
d

e
n

ti
z
e
d

 R
e
s
id

u
a
l

3

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot

Dependent Variable: LnVis



103 
 

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 5.1, memiliki susunan 

titik-titik yang menyebar secara acak, baik di atas ataupun di bawah angka 

nol (0) pada sumbu Y. Dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas 

pada model regresi pada metode Travel Cost, sehingga model regresi ini 

layak digunakan. 

Pada metode Contingent Valuation, hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

 

Sumber : data primer diolah  

Gambar 5.2 Grafik Scatterplot 

Sama halnya pada metode Travel Cost,grafik scatterplot pada 

Gambar 5.2, ditunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa model regresi pada metode Contingent 

Valuation maupun Travel Cost dalam penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas dan layak digunakan. 

 

C. Hasil Estimasi Regresi 

1. Travel Cost Method 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan alat analisis statistik yaitu regresi linier berganda 

dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Squares).Analisis ini 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan 

antar variabel. 

Tabel 5.4. Hasil Estimasi Regresi 

Variabel 
Full Model Fit Model 

Koefisien Koefisien 

Konstanta  
1,556 

(1,153) 

1,089 

(0,899) 

LnBP (Biaya Perjalanan) 
-0,145* 

(0,081) 

-0,168** 

(0,076) 

LnInc (Tingkat Penghasilan) 
-0,035 

(0,092) 
- 

LnEdu (Lama Pendidikan) 
-0,131 

(0,246) 
- 

LnAge (Usia) 
0,599*** 

(0,599) 

0,560*** 

(0,176) 

Fac (Fasilitas) 
-0,425*** 

(0,119) 

-0,424*** 

(0,117) 

R-Square 0,204 0,198 

F-statistic 5,324 8,714 

Prob F-stat 0,000 0,000 
Variabel Dependen: LnVis (Frekuensi Kunjungan) 

Keterangan : ( ) menunjukkan standard error; ***Signifikan pada α=1%; 

**Signifikan pada α= 5%;*Signifikan pada α= 10% 
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 Berdasarkan Tabel 5.4, dapat dijelaskan pada kolom fit model 

bahwa hasil regresi yang dilakukan menghasilkan tiga variabel bebas 

yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu  

variabelbiaya perjalanan, variabel usia dan variabel fasilitas. Variabel 

tingkat penghasilan dan variabel lama pendidikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikatnya karena variabel-variabel tersebut 

menghasilkan nilai yang tidak baik atau melebihi dari nilai α. 

 Nilai konstanta sebesar 1,089 dapat diartikan bahwa apabila semua 

variabel bebas yaitu variabel biaya perjalanan, variabel usia dan variabel 

fasilitas dianggap nol  atau konstan  (cateris paribus) maka jumlah 

kunjungan akan sebesar antiLn 1,089 atau sebesar 1,260817 kali. 

Dari hasil estimasi regresi dapat diketahui bahwa, terdapat 

beberapa variabel bebas yang tidak siginifikan terhadap variabel terikat 

yaitu variabel tingkat penghasilan dan variabel lama pendidikan. Variabel 

bebas yang signifikan terhadap variabel terikatnya adalah variabel biaya 

perjalanan, variabel usia dan variabel fasilitas. 

Variabel biaya perjalanan berpengaruh signifikan terhadap α = 5% 

(0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,16. Menunjukkan bahwa 

jika terdapat kenaikan biaya perjalanan  sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan penurunan  pada frekuensi  kunjungan sebesar  0,168 

persen  dengan asumsi variabel lain dalam keadaan  konstan (cateris 

paribus). Semakin banyak biaya perjalanan yang dikeluarkan responden 

menuju ke obyek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 
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Yogyakarta, maka frekuensi kunjungan ke objek wisata tersebut semakin 

menurun.Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana 

Igunawati (2010).Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa biaya 

perjalanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

permintaan pariwisara ke objek wisata Tirta Waduk Cacaban. 

Variabel usia responden di objek wisata Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta berpengaruh signifikan terhadap α = 

1% (0,01) dengan nilai koefisien 0,56. Menunjukkan bahwa jika terdapat 

kenaikan usia sebesar 0,560 persen dengan asumsi variabel lain dalam 

keadaan konstan (cateris paribus). Semakin bertambahnya  usia 

seseorang  maka frekuensi kunjungan ke objek wisata Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta semakin meningkat.  Hal ini 

sesuai dengan penelitian yag dilakukan oleh Muhammad Adrianto 

(2010). Pada penelitian tersebut variabel usia berpengaruh positif 

signifikan terhadap peningkatan tingkat kunjungan per 1000 penduduk 

per tahun pada benda cagar budaya Museum Sangiran. 

Hasil regresi pada variabel fasilitas menunjukkan nilai negatif yang 

artinya responden yang memiliki persepsi bahwa fasilitas Kebun Raya 

dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta yang buruk lebih banyak 

daripada fasilitas Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta yang baik. 
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2. Contingent Valuation Method 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan alat analisis statistik yaitu regresi linier berganda 

dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Squares).Analisis ini 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan 

antar variabel. 

Tabel 5.5. Hasil Estimasi Regresi 

Variabel 
Full Model Fit Model 

Koefisien Koefisien 

Konstanta  
9,006 

(0,404) 

9,049 

(0,396) 

LnInc (Tingkat Penghasilan) 
0,062 

(0,034*) 

0,087 

(0,028***) 

LnEdu (Lama Pendidikan) 
0,143 

(0,093) 
- 

LnAge (Usia) 
-0,001 

(0,075) 
- 

LnVis 
(Frekuensi 

Kunjungan) 

-0,048 

(0,037) 

-0,064 

(0,033*) 

Fac (Fasilitas) 
0,042 

(0,048) 
- 

R-Squared 0,287 0,276 

F-statistic 8,179 13,437 

Prob F-stat 0,000 0,000 
Variabel Dependen: LnWTP (Kesediaan Membayar) 

Keterangan :( ) menunjukkan standard error; ***Signifikan pada α=1%; 

**Signifikan pada α= 5%;*Signifikan pada α= 10% 

 

Berdasarkan Tabel 5.5, dapat dijelaskan pada kolom fit model 

bahwa hasil regresi yang dilakukan menghasilkan dua variabel bebas 

yang bepengaruh siginifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu variabel 

tingkat penghasilan, dan variabel frekuensi kunjungan. Variabel lama 

pendidikan, variabel usia dan variabel fasilitas tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap hasil variabel terikatnya karena variabel-variabel 

tersebut menghasilkan nilaki yang tidak baik atau melebihi dari nilai α. 

Nilai konstanta  sebesar9,049 dapat diartikan bahwa apabila semua 

variabel bebas yaitu tingkat penghasilan dan frekuensi 

kunjungandianggap nol atau konstan (cateris paribus) maka kesediaan 

membayar akan sebesar antiLn 9,094  atau sebesar  398,3914378 kali. 

Dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa, terdapat beberapa 

variabel bebas yang tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

variabel lama pendidikan, variabel usiadan variabel fasilitas. Variabel 

yang signifikan terhadap variabel terikatnya adalah variabel tingkat 

penghasilan, dan variabel frekuensi kunjungan. 

Variabel tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap α = 

1% (0,01) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,08. Menunjukkan 

bahwa jika terdapat kenaikan tingkat penghasilan sebesar satu persen 

maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,087 persen dengan asumsi 

variabel lain dalam keadaan konstan (cateris paribus). Semakin tinggi 

tingkat penghasilan maka kesediaan membayar untuk perbaikan kualitas 

lingkungan di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta semakin meningkat.Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Syariah dkk.(2012). Pada penelitian tersebut variabel 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan 

membayar (WTP) nelayan di Taman Wisata Perairan Padaido Kabupaten 

Biak Numfor, Papua. 



109 
 

Variabel frekuensi kunjungan berpengaruh signifikan terhadap α = 

10% (0,1) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,06. Menunjukkan 

bahwa jika terdapat frekuensi kunjungan sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan sebesar -0,064 persen dengan asumsi variabel 

dalam keadaan konstan (cateris paribus). Semakin tinggi frekuensi 

kunjungan makakesediaan membayar untuk perbaikan kualitas 

lingkungan di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta semakin meningkat menurun. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan 

Pollicino dan Maddison (2002) yang menjelaskan bahwa frekuensi 

kunjungan responden memiliki korelasi positif terhadap besarnya WTP. 

 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya.Pengujian t statistic dapat 

dilakukan dengan melihat dan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

Uji hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

a. Travel Cost Method 

1) Uji Hipotesis Variabel Biaya Perjalanan 

Hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa biaya perjalanan 

berpengaruh signifikan terhadap frekuensi kunjungan ke objek 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 
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Yogyakarta.Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa biaya 

perjalanan tidak berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan ke objek 

wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

Nilat t tabel untuk derajat kebebasan adalah 110 – 5 – 1 = 

104 dan taraf signifikan sebesar lima persen (α = 0,05) maka 

diperoleh nilai ttabel sebesar ± 1,659. Berikut adalah kriteria 

pengambilan keputusan: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, artinya masing-masing 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya 

atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

b. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, ini 

berarti bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS 15, untuk 

variabel biaya perjalanan ke objek wisata Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta diperoleh nilai t hitung sebesar 

|-2,225|. Dengan demikian diperoleh t hitung (2,225) > t tabel 

(1,659), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

biaya perjalanan ke objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta berpengaruh signifikan terhadap 

frekuensi kunjungan dapat  diterima dan  terbukti. 
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Gambar 5.3 Uji Hipotesis Variabel Biaya Perjalanan Terhadap 

Frekuensi Kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka Yogyakarta 

 

2) Uji Hipotesis Variabel Usia 

Hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa usia berpengaruh 

signifikan terhadap frekuensi kunjungan Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Hipotesis alternatif (Ha) 

menyatakan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap frekuensi 

kunjungan ke objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta. 

Nilai t tabel untuk derajat kebebasan (df) adalah 110 – 5 – 1 = 

104 dan taraf signifikansi sebesar satu persen (α = 0,01) maka 

diperoleh nilai ttabel sebesar ± 2,362. Berikut adalah kriteria 

pengambilan keputusan: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, artinya masing-masing 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya 

atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

b. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, ini 

berarti bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh 

2,225 

-1,659      1,659   

Daerah 

ditolak 

Daerah 

ditolak 

Daerah 

diterima 
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terhadap variabel terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS 15, untuk 

variabel usia pengunjung objek wisata Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta diperoleh nilai t hitung sebesar 

3,185. Dengan demikian diperoleh t hitung (3,185) > t tabel (2,362), 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

usia pengunjung Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta berpengaruh signifikan terhadap frekuensi kunjungan 

dapat diterima dan terbukti. 

 

  

 

 

 

Gambar 5.4 Uji Hipotesis Variabel Usia Terhadap Frekuensi 

Kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta 

 

3) Uji Hipotesis Variabel Fasilitas 

Hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh 

signifikan terhadap frekuensi kunjungan Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Hipotesis alternatif (Ha) 

menyatakan bahwa fasilitas tidak berpengaruh terhadap frekuensi 
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kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. 

Nilai t tabel untuk derajat kebebasan (df) adalah 110 – 5 – 1 = 

104 dan taraf signifikansi sebesar 1 persen (α = 0,01) maka diperoleh 

nilai ttabel sebesar ± 2,362. Berikut adalah kriteria pengambilan 

keputusan: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, artinya masing-masing 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya 

atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

b. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, ini 

berarti bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan. 

 Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS 15, 

untuk variabel fasilitas objek wisata Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta diperoleh nilai t hitung sebesar 

|-3,625|. Dengan demikian diperoleh t hitung (3,625) > t tabel 

(2,362), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

fasilitas Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta berpengaruh signifikan terhadap frekuensi kunjungan 

dapat diterima dan terbukti. 
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Gambar 5.5. Uji Hipotesis Variabel Fasilitas Terhadap 

Frekuensi Kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta 

 

b. Contingent Valuation Method 

1) Uji Hipotesis Variabel Tingkat Penghasilan 

Hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa tingkat penghasilan 

berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay untuk perbaikan 

kualitas lingkungan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa tingkat 

penghasilan tidak berpengaruh terhadap  willingness to payuntuk 

perbaikan kualitas lingkungan Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta.  

Nilat t tabel untuk derajat kebebasan adalah 110 – 5 – 1 = 104 

dan taraf signifikan sebesar lima persen (α = 0,01) maka diperoleh 

nilai ttabel sebesar ± 2,362. Berikut adalah kriteria pengambilan 

keputusan: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, artinya masing-masing 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya 

atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 
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b. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, ini 

berarti bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS 15, untuk 

variabel tingkat penghasilan responden Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta diperoleh nilai t hitung sebesar 

3,168. Dengan demikian diperoleh t hitung (3,168) > t tabel (2,362), 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

tingkat penghasilan responden objek wisata Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta berpengaruh signifikan 

terhadap willingness to paydapat  diterima dan  terbukti. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Uji Hipotesis Variabel Tingkat Penghasilan 

Terhadap Willingness to Pay Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta 

 

2) Uji Hipotesis Variabel Frekuensi Kunjungan 

Hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa frekuensi kunjungan 

berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay  Kebun Raya dan 
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Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Hipotesis alternatif (Ha) 

menyatakan bahwa frekuensi kunjungan tidak berpengaruh terhadap  

willingness to pay Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta.  

Nilat t tabel untuk derajat kebebasan adalah 110 – 5 – 1 = 104 

dan taraf signifikan sebesar sepuluh persen (α = 0,1) maka diperoleh 

nilai ttabel sebesar ± 1,289. Berikut adalah kriteria pengambilan 

keputusan: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, artinya masing-masing 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya 

atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

b. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, ini 

berarti bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS 15, untuk 

variabel lama pendidikan responden Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta diperoleh nilai t hitung sebesar 

|-1,914|. Dengan demikian diperoleh t hitung (1,914) > t tabel 

(1,289), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
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Gambar 5.7. Uji Hipotesis Variabel Frekuensi Kunjungan 

Terhadap Willingness to Pay Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta 

 

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

frekuensi kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka Yogyakarta berpengaruh signifikan terhadap willingness to 

paydapat  diterima dan  terbukti. 

 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikatnya. Uji F pada 

analisis regresi linier berganda dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai signifikan dengan nilai kritis 0,05 (derajat kepercayaan 95%).  

Kriteria Pengujiannya adalah sebagai berikut : 

H0: ß1 = ß5 = 0, tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. 

Ha: ß1 ≠ ß5 ≠ 0, terdapat pengaruh variabel bebas secara bersama- sama 

terhadap variabel terikat. 

 

1,914 

-1,289           1,289 

Daerah 

ditolak 

Daerah 

ditolak 

Daerah 

diterima 



118 
 

Sedangkan ketentuannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima. 

b. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikatnya atau terdapat hubungan yang signifikan. 

a. Travel Cost Method 

Dari hasil pengujian menggunakan program SPSS 15 diperoleh 

nilai F sebesar 8,714. Jika dilihat dari nilai signifikansi F tersebut 

diperoleh bahwa nilai df = 110 – 5 – 1 = 104 dengan tingkat kesalahan 

5% atau sebesar 0,05 adalah sebesar 2,11. Dengan demikian diperoleh F 

hitung (8,714) > F tabel (2,30), hal ini berarti hipotesis nol diterima dan 

secara bersama-sama variabel biaya perjalanan, usia dan fasilitas 

berpengaruh signifikan terhadap frekuensi kunjungan Kebun Raya dan 

Kebun Biantang Gembra Loka Yogyakarta. Gambar pengujian dengan 

uji F adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Distribusi F : LnBP, LnAge, Facterhadap Frekuensi 

Kunjungan 
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b. Contingent Valuation Method 

Dari hasil pengujian menggunakan program SPSS 15 diperoleh 

nilai F sebesar 6,932. Jika dilihat dari nilai signifikansi F tersebut 

diperoleh bahwa nilai df = 110 – 5 – 1 = 104 dengan tingkat kesalahan 

5% atau sebesar 0,05 adalah sebesar 2,11. Dengan demikian diperoleh F 

hitung (6,932) > F tabel (2,30), hal ini berarti hipotesis nol diterima dan 

secara bersama-sama variabel tingkat penghasilan, dan frekuensi 

kunjungan berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay  Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembra Loka Yogyakarta. Gambar pengujian 

dengan uji F adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Distribusi F : LnInc, LnVisterhadap WTP 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

a. Travel Cost Method 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit 

dari model regresi.Besarnya nilai R
2
 dapat dilihat pada Tabel 5.6 

berikut: 

Tabel 5.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R
2
 AdjustedR

2
 

0,198 0,175 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Koefisien 

Determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,198. Ini berarti variabilitas dari 

variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas adalah 

sebesar 19,8 persen. Sedangkan sisanya yaitu 80,2 persen dijelaskan 

oleh variabel lain diluar penelitian.  

b. Contingent Valuation Method  

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit 

dari model regresi.Besarnya nilai R
2
 dapat dilihat pada Tabel 5.7 

berikut: 

Tabel 5.7Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R
2
 AdjustedR

2
 

0,115 0,098 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Koefisien 

Determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,115. Ini berarti variabilitas dari 

variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas adalah 

sebesar 9,8 persen. Sedangkan sisanya yaitu 90,2 persen dijelaskan 

oleh variabel lain diluar penelitian.  

 

E. Pembahasan  

1. Pengaruh Biaya Perjalanan terhadap Frekuensi Kunjungan  

Pada hasil penelitian ini, biaya perjalanan memiliki pengaruh 

positif terhadap frekuensi kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta. Jika biaya perjalanan naik maka frekuensi 

kunjungan akan mengalami kenaikan dengan asumsi cateris paribus. Hal 
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ini dapat disebabkan karena pengunjung Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta banyak berasal dari luar Kota 

Yogyakarta, yang mengeluarkan biaya perjalanan yang tinggi.Dapat 

disimpulkan bahwa biaya perjalanan responden yang tinggi tidak 

mengurangi frekuensi kunjungan di Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta. Pada hasil penelitian ini, hubungan biaya 

perjalanan dengan frekuensi kunjungan tidak sesuai dengan berbagai 

referensi termasuk pertanyaan yang dijelaskan oleh Aksomo (2007) yang 

juga menggunakan variabel biaya perjalanan sebagai variabel 

independen, menunjukkan bahwa biaya perjalanan berpengaruh nyata 

terhadap tingat kunjungan Waduk Cirata untuk perikanan dan Wisata 

Tirta di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

2. Pengaruh Usia terhadap Frekuensi Kunjungan. 

Berdasarkan data primer yang diolah, menunjukkan bahwa usia 

berpengaruh signifikan dan memiliki kolerasi positif terhadap frekuensi 

kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogykarta. 

Jika usia meningkat maka frekuensi kunjungan akan meningkat dengan 

asumsi cateris paribus. Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rukmana (2014), menjelaskan bahwa usia 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap frekeunsi kunjungan di 

Gardu Pandang Ketep. 
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3. Pengaruh Fasilitas terhadap Frekuensi Kunjungan. 

Berdasarkan data primer yang diolah, menunjukkan bahwa fasilitas 

berpengaruh dan memiliki kolerasi negatif terhadap frekuensi kunjungan 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Jika 

fasilitas ditingkatkan maka frekuensi kunjungan akan menurun dengan 

asumsi cateris paribus. 

4. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap WTP. 

Tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka.Jika  tingkat penghasilan naik maka 

kesediaan membayar akan mengalami kenaikan dengan asumsi cateris 

paribus. Responden yang memiliki tingkat penghasilan tinggi akanlebih 

bersedia mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk perbaikan kualitas 

lingkungan objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. Harga yang lebih mahal tidak menjadi masalah bagi mereka, 

asalkan fasilitas, kualitas serta kenyamanan yang ditawarkan semakin 

baik. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Fitriani (2008), dengan studi kasus di Agrowisata Taman 

Wisata Mekarsari.Pada penelitian tersebut variabel tingkat penghasilan 

berpengaruh signifikan terhadap WTP. Selain itu juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Lestari dkk.(2014) yang menyatakan bahwa tingkat 
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penghasilan berpengaruh terhadap WTP dalam membayar iuran air untuk 

peningkatan pelayanan PDAM. 

5. Pengaruh Frekuensi Kunjungan terhadap WTP  

Berdasarkan penelitian ini, variabel frekuensi kunjungan 

berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap besarnya WTP 

untuk perbaikan kualitas lingkungan di Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta.Jika frekuensi kunjungan meningkat maka 

WTP juga meningkat dengan asumsi cateris paribus.Hasil penelitian 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2009), 

dengan studi kasus di Kabupaten Sleman paska erupsi merapi.Pada 

penelitian tersebut lama pendidikan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai WTP dalam upaya pelestarian lingkungan objek 

wisata Danau Situgede. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kartika (2014). Pada penelitian tersebut frekuensi 

kunjungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap bisarnya WTP 

pengunjung Keraton Yogyakarta dalam upaya pelestarian objek wisata 

heritage di Kota Yogyakarta. 

6. Willingness to Pay dan Surplus Konsumen 

Berdasarkan data primer kepada 110 responden di peroleh total 

willingness to pay sebesar Rp. 3.153.900,00. Besarnya willingness to pay 

pengunjung Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka dalam 

upaya perbaikan kualitas lingkungan dipengaruhi oleh tingkat 
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penghasilan, lama pendidikan, usia, frekuensi kunjungan dan fasilitas. 

Nilai rata-rata (mean) dari willingness to pay 110 responden ada sebesar 

Rp. 28.671,82. 

Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah yang 

dibayarkan oleh konsumen untuk barang dan jasa dengan kesediaan 

membayar (willingness to pay).Pengelola Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Yogyakarta menetapkan harga tiket masuk pada hari biasa 

sebesar Rp. 20.000,00 dan pada hari libur sebesar Rp. 25.000,00. Total 

surplus konsumen adalah total willingness to pay dikurangi harga tiket 

masuk yang dibayarkan oleh 110 responden. Berdasarkan hasil penelitian 

110 responden total surplus konsumen terbagi menjadi 2 (dua) hari 

kunjungan yang berbeda adalah sebesar: 

- Rp. 3.153.900 – (60 x Rp. 20.000,00) = Rp. 1.953.900,00 

Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan  pada hari biasa lebih 

banyak daripada hari libur. Total surplus konsumen pada hari biasa 

sebesar Rp. 1.953.900,00 yang dimana ekspetasi masyarakat 

menganggap bahwa hari libur jumlah kunjungan wisata akan meningkat. 

- Rp. 3.153.900 – (50 x Rp. 25.000,00) = Rp. 1.903.900,00 

Sedangkan total surplus konsumen pada hari libur sebesar Rp. 

1.903.900,00.  Kunjungan pada hari libur lebih kecil dibandingkan 

kunjungan pada hari biasa. Sehingga dengan harga tiket yang tidak jauh 

berbeda kunjungan pada hari libur tidak mengurangi antusiasme 
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masyarakat untuk mengunjungi objek wisata Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

7. Pembahasan secara Makroekonomi 

Pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam usaha mengembangkan 

objek-objek wisata sehingga menarik wisatawan baik wisatawan 

domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Jumlah kunjungan 

wisata sangat tergantung kepada keindahan objek wisata baik yang telah 

dikelola maupun yang tersedia secara alami. Pariwisata Yogyakarta 

menyadari bahwa mempertahankan dan mengembangkan tempat wisata 

merupakan sumber devisa yang baik untuk pembangunan. Salah satu 

objek wisata yang memiliki daya tarik khususnya objek wisata rekreasi 

dan edukasi, dimana hanya ada satu objek wisata rekreasi dan edukasi di 

Yogyakarta. 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka merupakan salah 

satu objek wisata di Kota Yogyakarta yang menyuguhkan wisata edukasi 

serta wisata alam. Dalam penelitian ini, peran dari masyarakat terutama 

pengunjung dapat diukur menggunakan frekuensi kunjungan dan 

willingness to pay pengunjung upaya perbaikan kualitas lingkungan 

objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta baik dalam perawatan, perbaikan dan pengembangan objek 

wisata tersebut. Frekuensi kunjungan Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor biaya perjalanan, usia 
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dan fasilitas. Sedangkan willingness to pay (WTP) pengunjung Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta dipengaruhi oleh 

faktor tingkat penghasilan, lama pendidikan dan fasilitas. Pengukuran 

willingness to pay (WTP) dapat mengetahui tingkat kerelaan maksimum 

masyarakat terhadap barang dan jasa termasuk objek pariwisata, sehingga 

pemerintah maupun pengelola objek wisata dapat menaikkan retribusi 

tiket masuk secara bertahap hingga rata-rata willingness to pay (WTP) 

pengunjung. 

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penentuan nilai suatu 

objek wisata dilakukan dengan mengukur willingness to pay (WTP) 

wisatawan maupun masyarakat sekitar objek wisata tersebut, dengan 

begitu pemerintah daerah dapat melakukan upaya pelestarian dalam 

bentuk perawatan, perbaikan, pemugaran serta pengembangan objek 

wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tingginya 

kunjungan wisatawan di objek wisata tersebut.  

Berdasarkan penelitian lain Rantetadung (2012), kunjungan 

wisatawan dan alokasi dana tidak berpengaruh terhadap PAD sektor 

Pariwisata, namun secara individual hanya kunjungan wisatawan yang 

berpengaruh positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sektor Pariwisata di Kabupaten Nabire. Sedangkan menurut Tendean dkk 

(2014), jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Sehingga meningkatnya 

jumlah wisatawan  akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pada tahun 2014, sub sektor pariwisata Yogyakarta memberikan 

proporsi sebesar 49 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Dinas Pariwisata, 2015). Jika terus dilakukan 

upaya pengembangan dan perbaikan pada obyek wisata terutama objek 

wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, 

maka akan menyebabkan meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan. 

Meningkatnya kunjungan wisatawan maka jumlah penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami kenaikan.  

 

 

 

 


