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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pattimukay (2015) melakukan penelitian dengan judul “Nilai Ekonomi dan 

Potensi Pengembangan Wisata Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Pombo, 

Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah”. Tujuan penelitian tersebut 

adalah untuk mengidentifikasi potensi wisata di Pulau Pombo berdasarkan 

persepsi wisatawan, mengestimasi nilai ekonomi wisata yang dapat dihasilkan 

dari Pulau Pombo, dan merumuskan kebijakan pengembangan potensi sebagai 

daya tarik wisata di kawasan Pulau Pombo. Hasil analisis regresi yang diperoleh 

dari variabel biaya perjalanan yaitu berpengaruh negatif signifikan, usia 

berpengaruh positif tidak sigifikan, pendidikan berpengaruh positif tidak 

signifikan, pendapatan berpegaruh positif signifikan, jenis kelamin berpengaruh 

positif signifikan, dan pekerjaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

jumlah kunjungan. Berdasarkan hasil analisis diketahui surplus konsumen 

berdasarkan metode biaya perjalanan individual sebesar Rp122.578.490,3 per 

individu per tahun kunjungan sedangkan didapatkan nilai manfaat ekonomi 

TWAL Pulau Pombo, yaitu Rp 201.335.170.300,00 per tahun kunjungan. 

Nugroho (2010), melakukan penelitian dengan judul “Valuasi Ekonomi 

Wisata Pantai Glagah Dengan Pendekatan Biaya Perjalanan di Desa Glagah 

Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”. Tujuan dari penelitian adalah 

mengetahui karakteristik dari pengunjung wisata Pantai Glagah, mengetahui besar 
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penilaian ekonomi yang ditunjukkan dengan surplus konsumen dan besarnya 

jumlah kesediaan untuk membayar (Willingness to pay) dari wisata Pantai Glagah. 

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis biaya perjalanan (Travel cost 

method), Surplus Konsumen Pantai Glagah sebesar Rp 123.111.763,2 dan total 

WTP sebesar Rp.459,275/pengunjung. Variabel biaya perjalanan (TC), 

pendidikan (EDC), pendapatan (INC), jarak (DIS) dan usia (AGE) berpengaruh 

secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap tingkat kunjungan per 

1000 penduduk per tahun (V). 

Ermayanti (2012) melakukan penelitian dengan judul “Valuasi Ekonomi 

Objek Wisata Ndayu Park Dengan Metode Biaya Perjalanan dan Metode Valuasi 

Kontigensi”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

karakteristik dari pengunjung Objek Wisata Ndayu Park, mengetahui besar 

penilaian ekonomi yang ditunjukan dengan surplus konsumen dan besarnya 

jumlah kesediaan untuk membayar (willingness to pay), mengetahui pengaruh 

variabel biaya perjalanan, pendapatan, pendidikan, jarak, waktu dan fasilitas 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kunjungan per 1000 penduduk per tahun 

serta mengetahui nilai manfaat dari Objek Wisata Ndayu Park. Hasil analisis 

menunjukan bahwa karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan, rata-

rata biaya perjalanan berkisar antara Rp. 7.500,00 sampai dengan Rp. 96.000,00. 

Dengan tingkatan  umur rata-rata pengunjung berumur produktif antara 30 – 35 

tahun. Surplus konsumen Objek Wisata Ndayu Park sebesar Rp. 260.841.380,00 

pertahun dan total WTP sebesar Rp. 4.033,75/ pengunjung. Analisis willingness to 

pay (WTP) pengunjung terhadap harga tiket Objek Wisata Ndayu Park diperoleh 
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hasil bahwa apabila terjadi kenaikan harga tiket, pengunjung masih mau 

membayar harga tiket masuk Objek Wisata Ndayu Park sampai tarif harga Rp. 

9.240,00. 

Pramuja (2015), melakukan penelitian terhadap objek wisata Taman Rekreasi 

Sengkaling  (TRS) di Jawa Timur dengan judul “Valuasi Ekonomi Taman 

Rekreasi Sengkaling menggunakan Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost 

Method) di Kabupaten Malang”. Hasil analisis regresi dari variabel biaya 

perjalanan (TCi) , pendapatan individu (INCMi), usia individu (AGEi), jarak 

rumah individu (DISTi), waktu tempuh (TIMEi), persepsi konsumen terhadap 

kualitas lingkungan (DQi), dummy lulus 12 tahun dan tidak lulus 12 tahun 

(DWBi), dummy substitusi (DSUBi) berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

kunjungan (Vi). Hasil dari penelitian rata-rata surplus konsumen sebesar Rp. 

1.048.387, nilai ekonomi TRS sebesar Rp. 2.113.841.500.000. 

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

metode yang digunakan adalah travel cost method. Dalam penelitian ini yang 

membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, variabel dependen, 

serta perhitungan surplus konsumen. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pariwisata 

Pengertian Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 : 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
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pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

kunjungi dalam jangka waktu sementara. (Pasal 1 ayat 1) 

2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 ayat 3) 

Pariwisata adalah suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari 

seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain 

melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Selain itu, pariwisata 

merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu 

menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Muljadi (2012:7) 

Pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat 

kompleks. Damanik dan Weber (2006:1) 

2. Jenis Pariwisata 

Nyoman S. Pendit (1999:42-44) membagi pariwisata ke dalam beberapa 

jenis yaitu : 

1. Wisata Budaya  

 Merupakan perjalanan wisata ke tempat lain atau ke luar negeri yang 

dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mempelajari keadaan rakyat, 

kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni masyarakat di lokasi 

yang dituju.  

2. Wisata kesehatan  

Dapat diartikan sebagai perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk 

menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari demi kepentingan 
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beristirahat dalam arti jasmani dan rohani. Objek wisatanya antara lain mata air 

panas, tempat dengan iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang 

menyediakan fasilitas- fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, balai kesehatan 

dan lainnya. 

3. Wisata Olahraga  

Konsep wisata olahraga adalah perjalanan yang ditujukan untuk berolahraga 

atau sengaja mengambil bagian dalam kegiatan olahraga baik resmi maupun 

tidak di suatu tempat. Misalnya Asian Games, Olimpiade, Thomas Cup, 

memancing, berenang dan lainnya. 

4. Wisata Komersial  

Wisata komersial merupakan perjalanan dengan tujuan untuk mengunjungi 

kegiatan-kegiatan komersial seperti pameran, bussines expo dan pekan raya 

yang bersifat komersil. 

5. Wisata Industri  

Dapat dicontohkan seperti kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh rombongan 

pelajar atau mahasiswa, ke suatu daerah atau kompleks perindustrian dimana 

terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan 

untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.  

6.  Wisata Politik  

Kegiatan  perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil 

bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik baik di dalam negeri maupun 

mancanegara. Misalnya menghadiri perayaan 17 Agustus di Jakarta, penobatan 

raja, kongres dan lainnya.  
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7. Wisata Konvensi  

Sebagai perjalanan ke satu wilayah dengan tujuan untuk menghadiri kegiatan-

kegiatan konvensi seperti rapat kerja, musyawarah nasional dan sebagainya. 

Contoh pertemuan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC, KTT Asean dan 

lainnya.  

8. Wisata Sosial  

Wisata sosial bisa dijelaskan sebagai pengorganisasian suatu perjalanan murah 

serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi 

lemah untuk mengadakan perjalanan. Misalnya, bagi kaum buruh, petani atau 

anak panti asuhan.  

9. Wisata Pertanian 

Wisata jenis ini dapat dicontohkan seperti perjalanan yang dilakukan ke 

proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya 

untuk tujuan studi maupun riset. 

10. Wisata Maritim atau Bahari 

Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, seperti liburan di 

pantai, teluk, atau laut. Aktivitasnya dapat berupa berjemur, memancing, 

berlayar, lomba renang, kompetisi perahu, berselancar dan lainnya.  

11.  Wisata Cagar Alam 

Jenis wisata ini  mengkhususkan pada kunjungan ke daerah cagar alam, taman 

lindung, hutan daerah pegunungan, dengan tujuan untuk menikmati keindahan 

alam, menghirup udara segar, melihat berbagai binatang atau tumbuhan.  
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12. Wisata Buru  

Jenis ini banyak dilakukan di negeri- negeri yang memang memiliki daerah 

atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan 

oleh berbagai agen atau biro perjalanan.  

13.  Wisata Pilgrim (ziarah)  

Wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan 

kepercayaan umat atau kelompok masyarakat. Wisata pilgrim banyak 

dilakukan ke tempat-tempat suci, makam-makam orang besar atau pemimpin 

miisalnya,  Vatikan, Mekkah, Candi Borobudur, Pura Besakih, atau makam 

Wali Songo. 

 

3. Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Menurut Suparmoko (2009:13) pada dasarnya konsep nilai ekonomi sumber 

daya alam dan lingkungan dibedakan menjadi dua, yakni nilai atas dasar 

penggunaan (instrumental value) dan nilai yang terkandung di dalamnya (intrinsic 

value). Nilai atas dasar penggunaan menggambarkan keberadaan sumber daya 

alam dan lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan 

nilai yang terkandung di dalam sumber daya alam dan lingkungan merupakan 

nilai yang melekat pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut. 

Nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum 

seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan 

jasa lainnya. Secara formal konsep ini disebut sebagai keinginan membayar 

(willingness to pay) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
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sumber daya alam dan lingkungan. Penggunaan pengukuran ini, nilai ekologis 

dari ekosistem bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur 

bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter dari barang dan jasa (Fauzi, 

2010: 209). 

 

4. Teori Permintaan 

Menurut N.Gregory Mankiw (2014: 68) Permintaan adalah jumlah barang yang 

ingin dibeli oleh konsumen dan ia mampu intuk membelinya.  

Menurut Sukirno (2010: 75) Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat 

kepada sesuatu barang ditentukan banyak factor. Diantara faktor-faktor tersebut 

yang terpenting adalah: 

1. Harga barang itu sendiri 

2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut 

3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat 

4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat 

5. Cita rasa masyarakat 

6. Jumlah penduduk 

7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan dating 

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama 

dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang 

terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang 

dengan harga barang tersebut. 
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Menurut Sukirno, hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu 

hipotesis yang menyatakan : “makin rendah harga suatu barang maka makin 

banyak pemintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu 

barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut”. 

5. Surplus Konsumen

Surplus Konsumen adalah kelebihan kenikmatan konsumen dalam

mengkonsumsi suatu barang apabila dibandingkan dengan pembayaran yang perlu 

dilakukan untuk memperoleh barang tersebut. Surplus konsumen pada hakikatnya 

berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam 

mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk 

barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar dari pada pembayaran 

yang dibuat (Sukirno, 2010: 162) 

Menurut N.Gregory Mankiw (2014: 138) Surplus konsumen adalah jumlah 

yang ingin dibayar oleh konsumen untuk sebuah barang dikurangi dengan jumlah 

yang sebenarnnya bayarkan untuk barang tersebut. 

Sumber : Sukirno, (2010: 164) 

Gambar 2.1 Kurva Surplus Konsumen 
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Surplus konsumen dapat diestimasi dengan menggunakan data jumlah 

kunjungan dalam periode tertentu sebagai variabel dependen dan data travel cost 

sebagai variabel independen. Hubungan antara jumlah kunjungan dan travel cost 

diharapkan negatif , yang berarti travel cost naik maka jumlah kunjungan turun. 

Pada surplus konsumen juga demikian, ketika travel cost naik surplus konsumen 

turun menurut Alexandra (2010 dalam Pramuja,2015: 26). 

 

6. Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method) 

Metode biaya perjalanan mengasumsikan bahwa biaya perjalanan 

merefleksikan harga suatu tempat rekreasi. Menurut Fauzi (2010: 213), metode 

biaya perjalanan digunakan untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi di 

alam terbuka seperti memancing, berburu, hiking dan lain-lain. Secara prinsip 

metode ini mengkaji biaya-biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk 

mendatangi tempat-tempat rekreasi tersebut. Metode biaya perjalanan dapat 

digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya akibat dari: 

1. perubahan biaya akses (tiket masuk) bagi suatu tempat rekreasi;  

2. penambahan tempat rekreasi baru;  

3. perubahan kualitas lingkungan tempat rekreasi;  

4. penutupan tempat rekreasi.  

 Pada dasarnya prinsip kerja TCM cukup sederhana, misalnya kita ingin 

mengetahui nilai sumber daya alam yang atraktif untuk rekreasi (misalnya pantai) 

yang terletak dalam suatu radius tertentu. Tujuan dasar TCM adalah ingin 

mengetahui nilai kegunaan (use value) dari sumber daya alam ini melalui 
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pendekatan proxy. Dengan kata lain biaya yang dikuluarkan untuk konsumsi jasa 

dari sumber daya alam digunakan sebagai proxy untuk menentukan harga dari 

sumber daya tersebut. Asumsi mendasar yang digunakan pada pendekatan TCM 

adalah bahwa utilitas dari setiap konsumen terhadap aktivitas, misalnya rekreasi, 

bersifat dapat dipisahkan (separable). Artinya, fungsi permintaan kegiatan 

rekreasi seperti memancing tersebut tidak dipengaruhi (independent) oleh 

permintaan kegiatan rileks lainnya, seperti menonton TV, belanja, dan lain-lain 

(Fauzi, 2010: 214). 

Dalam menentukan fungsi permintaan untuk kunjungan ke tempat wisata, 

pendekatan individual TCM menggunakan teknik ekonometrik seperti regresi 

sederhana (OLS). Hipotesis yang dibangun adalah bahwa kunjungan wisata ke 

tempat wisata akan sangat dipengaruhi oleh biaya perjalan (travel cost) dan 

diasumsikan berkorelasi negatif sehingga diperoleh kurva permintaan yang 

memiliki kemiringan (Fauzi, 2010: 215). 

 

7. Estimasi Nilai Ekonomi dan Surplus Konsumen 

Nilai pemanfaatan (use value) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

menggunakan travel cost method (TCM) diestimasi dengan mengalikan total 

surplus konsumen dengan estimasi jumlah populasi pengunjung ke Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru dalam satu tahun. Menurut Wahyu Hidayat dan 

Syamsul Hadi (2012: 147) surplus konsumen secara integral dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 
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CS = ∫   ( )   
  

  
 

Atau : 

SK = ∫  (     )   
  

  
 

 

Dimana : 

SK = Surplus Konsumen 

P1 = Biaya perjalanan tertinggi 

P0 = Biaya perjalanan terendah 

Px = fungsi perjalanan wisata 

 

 Untuk dapat memperoleh total nilai surplus konsumen, maka nilai rata-

rata surplus konsumen dikalikan dengan jumlah total pengunjung selama 

periode tertentu.  

TCS= CS x N 

Di mana:  

TCS  = total consumer surplus 

CS   = consumer surplus  

N   = jumlah pengunjung selama periode tertentu. 

 

 

8. Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen 

1. Hubungan antara biaya perjalanan dengan jumlah kunjungan 

Biaya perjalanan serta waktu yang dikorbankan para wisatawan untuk 

menuju obyek wisata di anggap sebagai nilai lingkungan yang wisatawan 

bersedia untuk membayar. Semakin jauh jarak wisatawan ke tempat wisata 

tersebut, akan semakin rendah permintaannya terhadap tempat wisata 

tersebut. Permintaan yang dimaksud tersebut adalah permintaan efektifnya 

yang dibarengi dengan kemampuan untuk membeli. Para wisatawan yang 
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lebih dekat dengan lokasi wisata tentu akan lebih sering berkunjung ke tempat 

wisata tersebut dengan adanya biaya yang lebih murah yang tercermin pada 

biaya perjalanan yang dikeluarkannya. (Suparmoko, 2002: 21) 

2. Hubungan antara pendapatan individu dengan jumlah kunjungan 

Pendapatan sangat mempengaruhi permintaan produk pariwisata. 

Kekuatan untuk membeli ditentukan oleh disposable income yang erat 

kaitannya dengan tingkat hidup (standard of living) dan intensitas perjalanan 

(travel intensity) dengan kata lain semakin besar pendapatan bebas seseorang 

maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan perjalanan 

wisata yang diinginkan (Yoeti, 2008: 116). Hal ini dapat mendukung bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah permintaan kunjungan ke 

objek wisata dengan pendapatan individu, seperti yang dikemukakan Sukirno 

(2010: 176) bahwa perubahan dalam pendapatan akan menimbulkan 

perubahan permintaan suatu produk. Karena semakin tinggi pendapatan 

seseorang, maka perjalanan wisata dianggap bukan suatu hal yang mahal. 

3. Hubungan antara usia pengunjung dengan jumlah kunjungan 

Menurut Hawkins, dkk (2007 dalam Faizal 2015: 39), mengemukakan 

bahwa setiap generasi berperilaku berbeda dari generasi lainnya saat melewati 

kategori umur. Maka kekuatan yang membentuk kehidupan generasi ini akan 

berbeda dan perilaku mereka juga akan berbeda di seluruh siklus hidup 

mereka. Penting untuk ditekankan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku 

dan perbedaan yang ada dapat dilihat dengan lebih spesifik berdasarkan 



21 
 

 
 

kelompok usia. Solomon (2009 dalam Faizal 2015 : 39), kebutuhan dan 

kecenderungan berubah seiring dengan perubahan usia 

 

9. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

  

C. Hipotesis  

1. H0= diduga biaya perjalanan (transportasi, konsumsi, parkir, dan lain-lain)tidak 

berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru 

Taman Nasional Bromo Tengger  Semeru 

Nilai Ekonomi 

Travel Cost Method 

(Metode Biaya Perjalanan) 

Variabel Independen : 

1. Biaya perjalanan 

(transportasi, konsumsi, 

parkir, dan lain-lain) (X1) 

2. Pendapatan Individu(X2) 

3. Jarak Tempuh(X3) 

4. Usia Individu(X4) 

Variabel Dependen : 

Jumlah Kunjungan 

 

Jumlah Kunjungan  

 

 

Surplus Konsumen 



22 
 

 
 

H1= diduga biaya perjalanan berpengaruh negatif terhadap jumlah kunjungan 

wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

2. H0= diduga pendapatan individu tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan 

wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

H1= diduga pendapatan individu berpengaruh positif terhadap jumlah 

kunjungan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

3. H0= diduga usia pengunjung tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan 

wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

H1= diduga usia pengunjung berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan 

wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

 


