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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjuan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Subanti 2012 dengan judul 

“Estimasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Museum Api Ambarawa 

dengan Model Regresi Dobel Log”. Dalam penelitian menggunakan Regresi 

Dobel Log dan Analisis Dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 

variabel , 3 variabel yang berpengaruh signifikan 5% yaitu umur , pendidikan dan 

biaya perjalanan. 3 variabel yang berpengaruh signifikan 1% yaitu WTP,WTP owl 

dan pendapatan. Sedangkan 8 variabel yang tidak berpanagruh signifikan yaitu 

bper owl , jarak,persepsi daya tarik obyek wisata,asal wisatawan, komunitas, jenis 

kelamin, promosi wisata, dan kunjungan sebelumnya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilla  Wedelia 2011 dengan judul 

“Faktor – faktor yang mempengaruhi kunjungan kepusat konservasi tumbuhan 

kebun raya bogor”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Analisis 

deskriptif, regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketigabelas 

variabel, dua diantaranya yang berpengaruh signifikan yaitu ketersediaan fasilitas 

dan kenyaman kawasan. Variabel yang signifikan yaitu enis kelamin, usia, waktu 

tempuh, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan, persepsi terhadap harga tiket, 

persepsi terhadap pelayanan karyawan, persepsi terhadap koleksi tumbuhan, 

persepsi terhadap kealamiahan kawasan dan persepsi terhadap nilai edukatif. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin, Sri Ulfa Sentosa, Hasdi 

Aimon 2014 dengan judul “Faktor – faktor yang mempengaruhi wisatawan 
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domestik terhadap objek wisata bahari pulau cingkuak kabupaten pesisir selatan”. 

Dalam penelitian ini menggunakan Regresi linier berganda, uji asumsi klasik, 

determinasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari keenam variabel , dua 

diantaranya berpengaruh tidak signifikan yaitu pendapatan dan biaya 

perjalanan.variabel yang berpengaruh signifikan yaitu jumlah anggota keluarga, 

motivasi perjalanan, dan keanyamanan & keamanan. 

B.        Teori Kajian Pustaka 

1.  Landasan Teori 

1. 1.   Definisi Pariwisata  

Menurut Koen Meyers (2009) Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang 

dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan 

alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk 

memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-

tujuan lainnya 

Sinaga (2010), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, 

yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain 

dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata. 

UU No. 10 Tahun 2009, Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 
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1.2.       Definisi Wisatawan 

 Wisatawan (tourism) yaitu seorang atau sekelompok orang yang  

melakukan suatu perjalanan wisata, jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 

jam didaerah atau negara yang dikunjungi. Namun apabila mereka tinggal 

didaerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka 

mereka disebut pelancong (excursionist) (Suwantoro. 2004). 

  1.3.        Jenis – Jenis Pariwisata  

  Sesuai dengan potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan 

nenek moyang pada suatu negara, maka timbullah bermacam-macam dan jenis 

pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang lama-kelamaan 

mempunyai ciri khas tersendiri. Menurut Pendit ( 2002) jenis pariwisata dibagi 

menjadi:   

a. Wisata budaya , yaitu agar perjlanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan nebgadakan 

kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar negeri, mempelajari 

keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, 

budaya dan seni mereka.  

b. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan 

tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari – hari 

dimana dia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti 

jasmani dan rohani. 
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c. Wisata olahraga, yaitu wisatawan – wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau negara. 

d. Wisata Komersial, yaitu dalam jenisini termasuk perjalanan untuk 

mengunjungi pameran pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, 

seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. 

e. Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasisw, atau orang – orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian dimana terdapat pabrik – pabrik atau bengkel – bengkel 

besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau 

penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini. 

f. Wisata Politik, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik. 

g. Wisata Konvensi, yaitu berbagai negara dewasa ini membangun wisata 

konvensi dengan menyediakan fasilitas bagunan beserta ruangan – 

ruangan trempat bersidang bagi para peserta konferensi, musyawarah, 

konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun 

internasional. 

h. Wisata Sosial, yaitu kedalam jenis ini termasuk pula wisata remaja ( youth 

tourism) jenis ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta 

mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi 

lemah untuk mnegadakan perjalanan. 
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i. Wisata Pertanian, yaitu seperti halnya wisata industri, wisata ini adalah 

pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek – proyek pertanian, 

perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya. 

j. Wisata Cagar Alam, yaitu untuk jenis wisata ini biasanya diselenggarakan 

oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha – usahanya 

dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman 

lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya 

dilindungi oleh undang – undang. 

1.4        Permintaan  

 Menurut Mc. Eachern (2000) permintaan pasar suatu sumber daya adalah 

penjumlahan seluruh permintaan atas berbagai penggunaan sumber daya tersebut. 

Permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin 

dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode 

tertentu. Semakin tinggi harganya semakin kecil jumlah barang yang diminta atau 

sebaliknya semakin kecil harganya maka semakin tinggi jumlah barang yang 

diminta. 

    Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan selain harga 

menurut Soekirno (2005) adalah sebagai berikut :  

1. Harga barang-barang yang berkaitan Hubungan antara suatu barang 

dengan berbagai jenis barang lain dapat dibedakan menjadi tiga golongan, 

yaitu :  
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a. Barang pengganti 

Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan 

barang, barang tersebut dapat bersifat substitusi (pengganti). 

Apabila harga barang lebih murah maka jumlah permintaan 

terhadap barang yang digantikan akan mengalami penurunan.  

b. Barang pelengkap  

Kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang 

pelengkap sejalan dengan perubahan permintaan barang yang 

digenapinya karena barang pelengkap digunakan bersamaan 

dengan barang yang dilengkapi.  

c. Barang netral  

Apabila dua jenis barang tidak mempunyai hubungan maka 

perubahan permintaan salah satu barang tidak akan 

mempengaruhi permintaan barang lain.   

2. Pendapatan  

Biasanya kenaikan dalam pendapatan akan mengarah pada 

kenaikan dalam permintaan. Dapat diartikan bahwa kurva permintaan akan 

bergeser ke kanan yang menunjukkan kuantitas yang diminta akan lebih 

besar pada setiap tingkat harga. Pendapatan konsumen merupakan faktor 

yang penting dalam menentukan permintaan. Perubahan pendapatan akan 

menimbulkan permintaan berbagai jenis barang antara lain sebagai berikut 

:  
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a. Barang inferior  

Jika pendapatan meningkat maka permintaan terhadap barang 

inferior akan berkurang karena barang inferior banyak diminta 

oleh konsumen yang berpendapatan rendah.  

b.  Barang esensial 

Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya 

dalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan pokok dan 

pakaian. Jumlah permintaan pada barang ini cenderung tidak 

berubah walaupun pendapatan meningkat.  

c. Barang normal  

Suatu barang dikatakan barang normal apabila mengalami 

jumlah permintaan jika terjadi peningkatan pendapatan. 

d. Barang mewah  

barang yang banyak dikonsumsi oleh konsumen dengan tingkat 

pendapatan yang relatif lebih tinggi setelah dapat memenuhi 

kebutuhan pokok. Contoh barang mewah adalah emas, 

kendaraan mewah, perabot rumah mewah.  

3. Selera dan preferensi Selera  

determinan permintaan non harga, karena kesulitan dalam 

pengukuran dan ketiadaan teori tentang perubahan selera, biasanya kita 

mengasumsikan bahwa selera konstan dan mencari sifat-sifat yang 

mempengaruhi perilaku. Selera dapat dilihat dari preferensi seseorang 

terhadap jenis barang yang diminta atau diinginkan dan selera 
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memiliki pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat untuk 

membeli suatu barang. Selera seseorang dapat dipengaruhi oleh umur, 

tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.  

4. Dugaan tentang harga relatif di masa depan  

Dugaan tentang harga-harga relatif di masa depan memainkan 

peranan yang penting dalam menentukan permintaan. Misalnya, 

konsumen akan memperhatikan apakah harga tesebut di masa 

mendatang akan memiliki harga yang tinggi sehingga akan mendorong 

mereka membeli lebih banyak di masa kini.  

5. Jumlah penduduk Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya 

menyebabkan pertambahan permintaan tetapi diikuti oleh 

perkembangan dalam kesempatan kerja.   

6. Distribusi pendapatan  

Pendapatan masyarakat yang tertentu akan menimbulkan permintaan 

yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah distribusinya. 

1.4.1    Permintaan Pariwisata 

Menurut Yoeti (2008), Permintaan dalam industri pariwisata terdiri dari 

beberapa fasilitas atau produk yang berbeda bukan raja dalam hal sifat, akan tetapi 

juga manfaat dan kebutuhannya bagi wisatawan. Dalam ilmu ekonomi kebutuhan-

kebutuhan yang dapat diperoleh dengan mudah tidak merupakan barang-barang 

ekonomi karena dapat diperoleh secara bebas seperti udara segar, pemandangan 

yang indah atau cuaca yang cerah. Hal itu tidak berlaku dalam industri pariwisata, 
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justru barangbarang yang termasuk free goods ini dapat meningkatkan kepuasan 

bagi wisatawan. 

1.5       Obyek wisata 

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan 

karena mempunyai sumberdaya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, 

seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, 

bangunan kuno bersejarah, monument-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi 

dan kebudayaan khas lainnya (Adisasmita, 2010) 

Menurut Fandeli (2000), objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan 

manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan 

alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan objek 

wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan 

sumber daya alam dan tata lingkungannya.  

1.6       Barang publik 

Menurut Trogen ( 2004) barang publik dapat diartikan sebagai komoditi, 

baik berupa barang maupun jasa yang disediakan melalui sektor publik namun 

tidak berarti diproduksi secara langsung oleh pemerintah. Pengertian yang 

diterima secara luas ini juga tidak sepenuhnya akurat, karena pemerintah juga 

dapat menyediakan barang yang akhirnya menjadi bersifat privat bagi masing-

masing individu masyarakat. barang publik adalah suatu komoditi baik berupa 

barang atau jasa yang konsumsinya bersifat non-rival dan non-eksklusif (Trogen, 

2004). Bersifat non-rival berarti konsumsi satu individu tidak mengurangi manfaat 
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bagi individu lain. Sementara sifat non-eksklusif berarti tidak mungkin untuk 

melarang satu individu untuk memanfaatkan / mengkonsumsi suatu barang. 

Barang publik memiliki ciri – ciri yang membedakan dengan barang lainnya 

yaitu: 

1. NonExclusive 

  Apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat 

menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut 

atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Jadi 

semua orang, baik orang tersebut membayar maupun tidak membayar 

dalam mengkonsumsibarang atau jasa tersebut, ia tetep memperoleh 

manfaat. 

2. Non-Rivalry 

   Dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu 

konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan 

konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang 

dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi 

manfaatyangdiperolehoranglain.  

3. JoinConsumption 

  Barang atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. 

Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat joint consumption 

yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama 

secara simultan dalam waktu yang bersamaan (join consumption) tanpa 

saling meniadakan manfaat (rivalitas) antara pengguna yang satu dan 
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lainnya. Sedangkan untuk barang atau jasa yang hanya dapat dimanfaatkan 

oleh seseorang dan orang lain kehilangan kesmpatan menikmatinya, maka 

barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki tingkat join consumption 

yang rendah. 

4. Eksternalitas 

   Eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak 

tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun 

yang merugikan.Eksternalitas akan terjadi apabila masyarakat mendapat 

dampak atau efek-efek tertentu diluar barang atau jasa yang terkait 

langsungdenganmekanismepasar. 

5. Indivisible 

Yakni tidak bisa dibagi-bagi dalam satuan unityang standar untuk bisa di 

delivery. 

6. MarginalCost=0 

  Artinya, tidak ada tambahan biaya untuk memproduksi tambahan 

satu unit output Efek efek yang terkait dengan kedua sifat barang publik 

ini adalah Free riders.Free riders adalah mereka yang ikut menikmati 

barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu sementara 

sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang 

publik. 

1.7       Pendapatan 

Menurut Gilarso (2004), pendapatan atau sering disebut dengan 

penghasilan didefinisikan sebagai bentuk balas-karya yang diperoleh sebagai 
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imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. 

Jenis-jenis sumber pendapatan dapat berasal dari :  

a) usaha sendiri (wiraswasta, misalnya berdagang, mengerjakan 

sawah) 

b) bekerja pada orang lain, misalnya bekerja di kantor atau 

perusahaan sebagai pegawai atau karyawan (baik swasta ataupun 

pemerintah). 

c) hasil dari milik, misalnya mempunyai sawah yang disewakan, 

punya rumah disewakan, punya uang dipinjamkan dengan bunga 

tertentu. 

1.7.1       Pendapatan Keluarga 

   Menurut Gilarso (2008), Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan 

riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. 

Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang 

diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Secara 

konkritnya pendapatan keluarga berasal dari :  

1) Usaha itu sendiri : misalnya berdagang, bertani, membuka usaha 

sebagai wiraswastawan 

2) Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau 

karyawan 

3) Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain. 
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Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik 

berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan 

manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa 

barang.  

Menurut Nugraheni (2007), Apabila pendapatan lebih ditekankan 

pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan 

jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem. 

Pendapatan  formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang 

diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan informal berupa penghasilan 

yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya.  

Sedangkan pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor 

produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan konsumsi 

terletak disatu tangan atau masyarakat kecil.  

1.8.      Biaya Perjalanan 

Menurut Walter Nicholson dalam Hidayat (2011) biaya adalah 

pengeluaran yang sepantasnya atau sewajarnya untuk menghasilkan/ mendapatkan 

barang dan jasa. Dalam melakukan perjalanan wisata atau dalam kegiatan wisata 

biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan dalam menggunakan jasa 

lingkungan selama merekaberada dilokasi wisata tersebut. Hal ini mencerminkan 

nilai dari sumber daya lingkungan atau tempat rekreasi.  

Menurut Yoeti (2008) mengemukakan bahwa wisatawan akan 

mengeluarkan sejumlah uang dari pendapatannya untuk membayar berbagai 

macam kebutuhan (tourist expenditures) seperti biaya transportasi 
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(transportations), biaya makan dan minum selama berkunjung (food and 

beverages), biaya menginap (accomodations), biaya belanja (purchases) dan 

keperluan lain-lain (others). Dalam penelitian terdapat variabel-variabel yang 

digunakan dalam biaya perjalanan ke objek wisata seperti biaya transportasi, 

konsumsi, akomodasi, tiket masuk, dokumentasi dan biaya-biayalain yang tidak 

terduga. 

1.9.      Pendidikan  

UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, Pendidikan merupakan suatu usaha 

yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi 

yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

kepribadian yang baik,  pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan,dan 

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional. 2002 : 263) 

1.10.    Umur 

Menurut Harlock, 2004 .Umur adalah rentang kehidupan yang diukur 

dengan tahun, dikatakan masa awaldewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, 

dewasa Madya adalah 41 sampai 60tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah 

lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan.Umur adalah usia 

individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saatberulang tahun. 

http://www.lintasjari.com/
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1.11.    Jarak  

Jarak ekonomi berhubungan dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan 

dalam perjalanan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan dan kembali pulang. 

Semakin tinggi jarak ekonomi, semakin tinggi perlawanan untuk tujuan tersebut, 

dan konsekuensinya permintaan semakin rendah, jika waktu dan biaya perjalanan 

dapat dikurangi maka permintaan akan naik. (menurut Mc.Intosh, dalam Kashani 

2014  : 30). 

Jarak sendiri merupakan ruang atau cela yang dapat menghubungkan 

antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun 

waktu. Konsep Jarak juga mempunyai peranan penting di dalam kehidupan sosial, 

ekonomi, maupun politik. (Seminar Lokakarya IGI 1988) 

1.12.    Kualitas Sarana dan Prasarana 

Menurut Yoeti (2008 dalam Suchaina 2014 : 94) “Prasarana 

kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan 

pelayanan untuk me-muaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam 

sehingga wisatawan juga tertarik untuk berkunjung ke suatu tempat wisata”.  

Sarana pariwisata disebut sebagai ujung tombak usaha kepariwisataan 

dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana 

keberadaannya sangat tergantung kepada adanya kegiatan perjalanan wisata. 
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1.13.          Keamanan  

 Menurut Peter Salim (2002) Keamanan  berasal dari kata pokok 

”aman” yang berarti : bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak 

membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan ”keamanan 

memiliki arti “suasana aman” ketenteraman, ketenangan. 

 Menurut Mill (2000) fasilitas wisata pelayanan pendukung yang selalu 

siap dimanfaatkan oleh para wisatawan dan pelayanan tersebut menawarkan mutu 

dan harga yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. 

2.        Hubungan  Antar Variabel  

2.1      Hubungan Antar Pendapatan Dengan Jumlah Kunjungan 

Menurut Oka A. Yoeti (2008) Semakin besar pendapatan yang bebas digunakan 

maka semakin besarkemungkinan perjalanan yang diinginkan sehingga akan 

meningkatkan permintaan Pendapatan sangat berpengaruh terhadap keputusan 

wisatawan untuk melakukan kunjungan ke obyek wisatawan. Kekuatan untuk 

melakukan pembelian pada kurva permintaan ditentukan oleh tingkat hidup dan 

intensitas perjalanan, dimana dengan kata lain semakin besar pendapatan seorang 

wisatawan yang dapat dipakai, maka besar kemungkinan orang tersebut akan 

melakukan perjalanan wisata sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat 

adanya hubungan yang signifikan dalam hubungan antara jumlah pendapatan 

dengan jumlah kunjungan wisata, dimana perubahan dari jumlah pendapatan akan 

menimbulkan perubahan pada kunjungan wisatawan. 
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2.2.     Hubungan antar biaya perjalanan dengan jumlah kunjungan 

Menurut Oka A.Yoeti (2008) Ketika melakukan perjalanan wisata 

wisatawan akan menggunakan pendapatan bebas (disposible income) untuk 

keperluan wisata seperti hotelaccomodation, food and beverages, transportations, 

and others ( laundry,newspapers), Semakin tinggi jarak ekonomi, semakin tinggi 

perlawanan untuk tujuan tersebut, dan konsekuensinya permintaan semakin 

rendah, jika waktu dan biaya perjalanan dapat dikurangi maka permintaan akan 

naik. Biaya  perjalanan (travel cost) merupakan salah satu alasan dari wisatawan 

memilih tujuan wisatanya. Wisatawan cenderung memperhatikan tingkat biaya ini 

sebelum melakukan perjalanan. Hal ini karena tidak semua wisatawan memiliki 

bujet tidak terbatas. Jika seorang wisatawan memiliki dana terbatas, maka 

wisatawan tersebut dapat memilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya 

sehingga hal ini dapat mengurangi travel costnya. Seorang wisatawan akan 

mengeluarkan sejumlah uang dari pendapatannya untuk membayar berbagai 

macam kebutuhan (tourist expenditures) seperti biaya transportasi 

(transportations), biaya makan dan minum selama berkunjung (food and 

beverages), biaya menginap (accomodations), biaya belanja (purchases) dan 

keperluan lain-lain (others), sehingga mereka akan melakukan perbandingan 

untuk menentukan kunjungannya 

2.3.     hubungan antar pendidikan dengan jumlah kunjungan 

Faktor sosial dan budaya akan mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap kebutuhan untuk berrekreasi ke tempat wisata.Apabila Seseorang dengan 

pendidikan tinggi cenderung mempunyai demand yang lebih tinggi. Pendidikan 
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yang lebih tinggi cenderung untuk meningkatkan kesadaran untuk bersantai 

sejenak dan menikmati leysure timeyang dimilikinya. masyarakat yang 

berpendidikan lebih tinggi menganggap penting Berwisata sehingga akan 

mengkonsumsi jasa pariwisata lebih banyak dibandingkan masyarakat yang 

pendidikan dan pengetahuannya lebih rendah. (Faisal, 2005) 

2.4.      Hubungan antar  umur dengan jumlah kunjungan 

Usia seseorang juga menjadi hal penting dalam penentuan keinginan 

seseorang untuk melakukan aktivitas wisata. Semakin meningkat usia seseorang, 

semakin banyak aktivitas seseorang, semakin tinggi pula keinginan untuk me-

refresh kembali jiwa dan raganya setelah melakukan berbagai rutinitas 

pekerjaannya. (Yuwana  & Setiawan,2010). 

2.5       Hubungan antar jarak dengan Jumlah Kunjungan 

Jarak antara daerah tempat tinggal ke tempat obyek wisata juga 

mempengaruhi permintaan akan kunjungan. Seseorang cenderung lebih memilih 

tujuan wisata yang dekat dengan tempat tinggalnya untuk menekan biaya 

pengeluaran dalam berwisata. Oleh karena itu apabila semakin dekat jarak obyek 

wisata terhadap tempat tinggal maka orang akan tertarik mengunjungi obyek 

wisata itu dan sebaliknya, menurut Anasthacia (2014 dalam Levinanda 2015 : 33). 

2.6.     Hubungan Antar Kualitas Fasilitas Dengan Jumlah Kunjungan  

Fasilitas sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi tingkat minat 

pengunjung suatu tempat pariwisata. Karena jika suatu tempat wisata memiliki 

fasilitas sarana dan prasana yang kurang memenuhi standart, maka dapat 

menurunkan minat untuk mendatangi tempat wisata tersebut. (Suchaina 2014 : 90) 
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2.7.     Hubungan antar Keamanan dengan Jumlah Kunjungan 

Faktor keamanan merupakan tingkat gangguan / kerawanan keamanan 

terhadap pengunjung di suatu obyek wisata alam, karena faktor keamanan akan 

mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan wisatawan selama berada di obyek 

wisata alam tersebut, disamping itu faktor keamanan tersebut juga akan 

mempengaruhi wisatawan dalam mengambil keputusan layak atau tidak obyek 

wisata alam tersebut untuk dikunjungi. (Syahadat ,2006) 
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2. Kerangka Pikir  
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4.         Perumusan Hipotesa 

Hipotesis adalah dugaan /pernyataan serta jawaban sementara terhadap 

masalah yang masih timbul dan bersifat praduga karena masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis ini dimaksudkan untuk memberi arah bagi analisis 

penelitian. Adapun beberapa hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Diduga kondisi Sosial (pendidikan dan Umur ) berpengaruh terhadap 

jumlah kunjungan Taman Wisata Selecta Kota Batu. 

2. Diduga kondisi Ekonomi ( pendapatan, biaya perjalanan dan jarak) 

berpengaruh terhadap jumlah kunjungan Taman Wisata Selecta Kota 

Batu. 

3. Diduga kondisi Saranadan Prasarana ( kualitas sarana & prasaran dan 

keamanan) berpengaruh terhadap jumlah kunjungan Taman Wisata 

Selecta Kota Batu. 

 

 

 

 

 


