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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Kajian Penelitian Terdahulu 

 Pratama (2016) melakukan penelitian dengan judul “Valuasi Ekonomi 

Pariwisata Dengan Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method) Di Pantai 

Nglambor Gunung Kidul”. Tujuan penelitian tersebut adalah  Mengetahui 

pengaruh variabel pendapatan, jarak, akses, keindahan, fasilitas, usia, dan 

frekuensi kunjungan terhadap Minat kunjungan di Pantai Nglambor dan 

Mengetahui besarnya penilaian ekonomi wisata Pantai Nglambor yang 

ditunjukkan dengan biaya perjalanan. Variabel yang diteliti adalah pendapatan, 

jarak, akses, keindahan, fasilitas, usia, dan frekuensi kunjungan sebagai variable 

independen dan jumlah kunjungan sebagai variable dependen. Berdasarkan hasil 

analisis Dari ketujuh zona atau daerah domilisi wisatawan berasal, maka diketahui 

valuasi (nilai) ekonomi wisata alam pantai Nglambor dengan pendekatan travel 

cost method sebesar Rp135.869.294. Hal ini dikarenakan kesediaan untuk 

membayar responden relatif besar. 

 Tambunan, Latifah, patana (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Nilai Ekonomi Obyek WIsata Alam Di Kabupaten Simosir,Provinsi 

Sumatra Utara (Studi Kasus Pemandian Air Panas di Kelurahan Slogung-ogung, 

Kecamatan Pangururan)”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menghitung 

nilai ekonomi Obyek Wisata Alam Pemandian Air Panas, di Kelurahan Siogung-

ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berdasarkan metode biaya 

perjalanan (travel cost method) dan metode kesediaan untuk membayar 
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(willingness to Pay). Variable yang diteliti adalah biaya perjlanan total, biaya 

transportasi, biaya dokumentasi, biaya konsumsi selama melakukan kegiatan 

wisata, dan biaya lain-lain sebagai variable independen, dan jumlah kunjungan 

sebagai variable dependen. Berdasarkan hasil analisis Nilai ekonomi Obyek 

Wisata Alam Pemandian Air Panas, di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan 

Pangururan, Kabupaten Samosir berdasarkan metode perjalanan adalah sebesar 

Rp.11.108.505.560,-/tahun. Berdasarkan metode kesediaan membayar, dengan 

kondisi eksisting nilai ekonomi berada pada kisaran Rp.1.000,- sampai Rp. 5.000,-

, sedangkan apabila dilakukan penambahan fasilitas dan pengelolahan memiliki 

kisaran harga Rp.11.000,- sampai Rp.15.000,-. 

 Simajuntak, Patana, Harahap (2014) melakukan penelitian dengan judul 

“Studi Potensi dan Nilai Ekonomi Berdasarkan Biaya Perjalanan dan Kesediaan 

Membayar di Pantai Sri Mersing Kabupaten Serdang Bedagai “. Variable yang 

diteliti dalam penilitian ini adalah jenis kelamin, tingkat usia, status pernikahan, 

tingkat pendidikan, rata-rata pendapatan per tahun, jumlang tanggungan, 

pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat serta kerusakan pantai, frekuensi 

pengunjung, domisili dan biaya kunjungan sebagai variable independen dan 

jumlah kunjungan sebagai variable dependen. Berdasarkan hasil analisis  Pantai 

Sri Mersing memiliki Penilaian Daya Tarik 63%, Aksesibilitas 89%, Sarana dan 

Prasarana Penunjang 80% yang termasuk dalam kategori Layak untuk 

dikembangkan. Pantai Sri Mersing juga memiliki nilai Indeks Kesesuaian Wisata 

(IKW) untuk katagori wisata Piknik sebesar 88% dan untuk katagori Berenang 

sebesar 84% (S1). Pantai Sri Mersing memiliki nilai Daya Dukung Kawasan 
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(DDK) untuk katagori Piknik sebanyak 145 orang/hari dan untuk katagori 

Berenang sebanyak 80 orang/hari. Biaya rata-rata yang dikeluarkan pengunjung 

pantai Sri Mersing sebesar Rp.116.273,- dimana biaya terendah Pengunjung 

Sebesar Rp. 50.000 dan Biaya Tertinggi Pengunjung sebesar Rp. 312.000,-. Nilai 

WTP rata-rata pantai Sri Mersing pada kondisi sekarang sebesar Rp.5.568,- 

sedangkan pada kondisi setelah adanya penambahan fasilitas sebesar Rp.14.090,- 

yang dapat menjadi acuan untuk Pengelola menerapkan Tiket Masuk dan 

Penambahan fasilitas serta pelestarian lingkungan. 

 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 berdasrkan persepsi 

wisatawan, mengestimasi niali ekonomi wisata yang vdapat dihasilkan dari Pulau 

Pombo, dan merumuskan kebijakan pengembangan potensi sebagai daya tarik 

wisata di kawasan Pulau Pombo. Variable yang diteliti adalah biaya perjalanan 

(transportasi, konsumsi, parker, dan lain-lain), umur, pendidikan, penghasilan, 

jenis kelamin, pekerjaan sebagai variable independen, dan jumlah kunjungan 

sebagai variable dependen. Berdasrkan hasil analisis diketahui surplus konsumen 

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

individu per tahubn 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 
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Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”. Tujuan dari penelitian adalah 

mengetahui karakteristik dari pengunjung wisata Pantai Glagah, mengetahui besar 

penilaian ekonomi yang ditunjukkan dengan suplus konsumen dan besarnya 

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

Penelitian tersebut menggunkan metode analisis biaya perjalanan (travel cost), 

analisis regresi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Sampel 

yang digunakan sebanyak 300 orang diambil dari pengunjung wisata Pantai 

Glagah. Pemilihan sammpel dilakukan dengan menggunakan cara probability 

sampling. Dari hasil analisis data diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasrkan tingkat pendapatan, rata-rata pendapatan pengunjung adalah Rp 

1.261.183,3, dengan tinngkat umur rata-rata pengunjung berumur produktif antara 

31-50 tahun. Surplus konsumen Pantaio Glagah sebesar Rp 123.111.763,2 dan 

total WTP sebesar Rp 459,275/pengunjung. Kelima variable bebas yang 

digunakan yakni biaya perjalanan, pendapatan, pendidikan, jarak, usia signifikan 

pada level signifikansi 5%. Trend jumlah kunjungan cenderung naik dengan rata-

rata kunjungan per tahun sebanyak 16.055 orang. 
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B. Kajian Teori 

1. Teori Perilaku Konsumen 

Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2012: 71), teori perilaku konsumen 

merupakan bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan untuk pembelian 

berbagai barang dan jasa.perilaku konsumen paling mudah dipahami melalui 

tiga langkah berikut: 

a. Preferensi/Selera Konsumen: menggambarkan alasan orang-orang 

memilih satu produk ketimbang produk lainnya.  

b. Kendala Anggaran: tentu saja, konsumen mempertimbangkan 

harga. Konsumen memiliki batasan pendapatan yang membatasi 

kuantitas barang yang mereka beli. 

c. Pilihan Konsumen: dengan selera dan pendapatan terbatas yang ada, 

konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang yang 

memaksimumkan kepuasan mereka. 

2. Teori Nilai Guna (Utility) 

Menurut Sadono dan Sukirno (2005), didalam teori ekonomi kepuasan 

atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang 

dinamakan nilai guna atau utility. Jika kepuasan ini semakin tinggi maka 

smakin tinggilah nilai gunanya atau utilitinya.  

Nilai guna dibedakan diantara dua pengertian: nilai guna total dan nilai 

guna marjinal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh 

kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. 

Sedangkan nilai guna marjinal berarti pertambahan (atau pengurangan) 
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kepuaan sebagai akibat dan pertambahan (atau pengurangan) penggunaan satu 

unit barang tertentu.  

3. Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen merupakan pemilihan konsumen dalam membeli 

barang atau jasa sehingga kepuasan (utilitas) dapat maksimum. Dalam hal ini 

bisa menggunakan istilah keranjang belanja (market basket) untuk merujuk 

kelompok barang tersebut. Keranjang belanja adalah daftar kuantitas tertentu 

satu barang atau lebih. Sifat dasar preferensi konsumen menurut  Pindyck dan 

Rubinfeld (2012: 74) sebagai berikut: 

a. Kelengkapan: preferensi diasumsikan lengkap. Dengan kata lain, 

konsumen dapat membandingkan dan memeringkat semua 

kemungkinan keranjang belanja yang tersedia. Dengan demikian, 

untuk dua keranjang belanja A dan B misalnya, konsumen akan lebih 

memilih keranjang A ketimbang B, lebih memilik B ketimbang A, 

atau tidak memedulikan keduany (memiliki kepuasan yang sama) 

b. Transitivitas: transitivitas berarti bahwa jika seseorang konsumen 

lenih memilih keranjang A ketimbang keranjang B dan keranjang B 

ketimbang keranjang C, maka konsumen memilih keranjang A 

ketimbang C. 

c. Banyak lebih baik daripada sedikit: barang diasumsikan diinginkan 

yakni memberikan manfaat. Jadi, konsumen selalu menyukai banyak 

barang daripada sedikit barang. Selain iditu, konsumen tidak pernah 

merasa terpuaskan.  
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Untuk menggambarkan preferensi konsumen seseorang atas seluruh 

kombinasi  barang yang diinginkan agar kepuasan dapat terpenuhi, maka bisa 

digambarkan menggunakan kurva indifference. Kurva indifference 

menggambarkan seluruh kombinasi keranjang belanja yang memberikan 

konsumen tingkat utilitas yang sama. 

Gambar 2.1 Kurva Indefference 

4. Kendala Anggaran (Budget Contraints) 

Menurut Mankiw (2012: 440) garis anggaran adalah berbagai 

kemungkinan kombinasi konsumsi yang mampu diperoleh konsumen dengan 

pendapatannya. Pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan konsumsi yang 

banyak dan berkualitas tinggi. Karena hal tersebut memang sudah menjadi sifat 

dasar manusia. Namun, keinginannya tersebut tidak akan selalu terpenuhi 

karena pengeluaran manusia dibatasi oleh anggaran yang dimiliki. Itulah 

sebabnya garis anggaran sering juga disebut dengan kendala anggaran. 

Kombinasi konsumsi ini harus sesuaikan dengan garis anggaran yang telah ada 

agar kepuasan konsumen dapat terpenuhi. Kendala anggaran yang dihadapi 

konsumen akibat terbatasnya pendapatan mereka.  
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5. Efek Pendapatan (Income Effect) 

Menurut Sadono dan Sukirno (2005), jika pendapatan tidak mengalami 

perubahan maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan rill menjadi 

semakin sedikit. Dengan perkataan ini, kemampuan pendapatan yang diterima 

untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka 

kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang 

yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan 

harga suatu barang menyebabkan pendapatan rill bertambah, dan ini akan 

mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat 

perubahan harga kepada pendapatan rill, yang disebut efek pendapatan, lebih 

memperkuat lagi efek penggantian disalam mewujudkan kurva permintaan 

yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. 

6. Efek Penggantian (Substitution Effect) 

Menurut Sadono dan Sukirno (2005) Perubahan suatu barang mengubah 

nilai guna merjinal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga 

tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marjinal per rupiah yang 

diwujudkan oleh barang tersebut menjadi rendah.  

Nilai guna akan menjadi bertambah banyak (maka kepuasan konsumen 

akan menjadi betambah tinggi) sekiranya konsumen itu membeli lebih banyak 

barang satu dan mengurangi pembelian barang lainnya, hal ini menunjukkan 

bahwa kalau harga naik, permintaan terhadap barang yang mengalami kenaikan 

harga tersebut akan menjadi semakin sedikit. Penurunan harga menyebabkan 

barang itu akan mewujudkan nilai guna marjinal per rupiah yang lebih tinggi 
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daripada nilai guna marjinal per rupiah dari barang-barang lainnya yang tak 

berubah harganya. Maka, karena pembeli barang tersebut akan 

memaksimumkan nilai guna, permintaan ke atas barang tersebut menjadi 

bertambah banyak apabila harganya bertambah rendah. 

7. Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Menurut Fauzi (2010: 207), konsep nilai ekonomi bukan hanya menyangkut 

nilai  dan tidak langsung semata. Value atau nilai bisa diartikan sebagai 

importance atau desirability. Penilaian pada konsep ekonomi diartikan sebagai 

suatu kegiatan penilaian yang berhubungan dengan perubahan kesejahteraan 

masyarakat. Jadi nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan merupakan 

penilaian terhadap sumber daya alam dan lingkungan terhadap human welfare. 

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. 

Secara umum 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 
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dihasilkan oleh 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). 

8. Surplus Konsumen 

Menurut Boediono (2013: 28), surplus konsumen (consumer’s suplus) 

adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total dengan pengorbanan 

totalnya. Kepuasan total adalah yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsi 

sejumlah barang barang tertentu. Pengorbanan total adalah sesutu yang dinilai 

dengan uang untuk memperoleh atau mengkonsumsi jumlah barang tersebut 

Kurva surplus konsumen pada Gambar 2.2 sebagai berikut. 

Gambar 2.2 Kurva Surplus Konsumen 

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 jika travel cost naik maka jumlah 



17 
 

kunjungan turun. Pada surplus konsumen juga demikian, ketika travel cost naik 

suplus konsumen turun (Alexandra, 2010: 18) 

9. Teori Permintaan 

Ketika menjelaskan berkaitan antara teori nilai guna dan teori permintaan 

telah diuraikan bahwa hukum permintaan yang menyatakan bahwa ceteris 

paribus kalau harga naik permintaan berkurang atau sebaliknya kalau harga 

turun permintaan bertambah, dapat diterangkan dengan menganalisis 2 faktor 

yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Dalam uraian itu pada hakikatnya 

bahwa penurunan harga akan menambah permintaan (Sukirno, 2005: 130). 

10. Willingness to pay (Kesedian Untuk Membayar) 

Konsep dasar dalam penilaian ekonomi adalah kesediaan membayar dari 

individu untuk jasa-jasa lingkungan atau sumberdaya. Penilaian adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan konsep dan metodologi untuk 

menduga nilai barang dan jasa (Djijono,  2002).  

Menurut Mankiw  (2010:   136), willingness to pay adalah harga tertinggi 

yang rela dibayarkan oleh masing-masing pembeli untuk mendapatkan manfaat 

dari suatu barang dan jasa, dan menjadi ukuran seberapa besar calon pembeli 

menghargai barang atau jasa tersebut. Kesedian membayar seseorang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk pendapatan. Di dalam pengukuran 

willingness to pay, Habb dan Mc Connell (2002:  85), menyatakan bahwa 

pengukuran yang dapat diterima harus memnuhi syarat, antara lain sebagai 

berikut; 

1. WTP tidak memiliki batas bawah yang negatif. 
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2. Batas atas WTP tidak boleh melebihi pendapatan. 

3. Adanya konsistensu antara nilai estimasi secara acak dan 

perhitungannya.  

11. Estimasi Nilai Ekonomi  

Nilai pemanfaatan (use value) wisata air terjun Coban Rondo dengan 

mengalikan total surplus konsumen dengan estimasi jumlah populasi 

pengunjung ke wisata air terjun Coban Rondo dalam satu tahun. Menurut Haab 

dan Mc Connel (2002) suplus konsumen dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan (Fauzi, 2010: 216): 

Consumer Surplus = 
𝑉 2

−2𝛽1
 

Dimana: 

V = jumlah kunjungan rata-rata individu 

Β1 = koefisien biaya perjalanan 

Persamaan di atas menunjukkan rata-rata surplus konsumen. Untuk dapat 

memperoleh total nilai surplus konsumen, maka nilai rata-rata suplus 

konsumen dikalikan dengan jumlah total pengunjung selama periode tertentu. 

TCS=CSX N 

Dimana: 

TCS  = total consumer surlus 

CS  = consumer surplus 

N  = jumlah pengunjung selama periode tertentu. 
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12. Travel  cost method (Metode Biaya Perjalalan) 

Menurut  Fauzi (2010:  213), metode travel cost method banyak digunakan 

untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi di alam terbuka. Penerapan 

metode ini mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap individu 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 

Pendekatan ini menggunakan transportasi atau biaya perjalanan terutama 

untuk menilai lingkungan pada objek wisata. Pendekatan ini berasumsi bahwa 

biaya perjalanan serta waktu yang dikorbankan para wisatawan untuk menuju 

objek wisata tertentu dianggap sebagai nilai lingkungan yang dapat dibayarkan 

oleh wisatawan. 

Pada dasar prinsipnya kerja TCM cukup sederhana, misalnya kita ingin 

mengetahui nilai sumber daya alam yang atrakif untuk rekreasi (misalnya 

pantai) yang terletak dalam radius tertentu. Tujuan besar TCM adalah ingin 

mengetahui nilai kegunaan (use value) dari sumber daya alam. Dengan kata 

lain biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi jasa dari sumber daya alam. untuk 

menentukan harga dari sumber daya alam tersebut.  

Semakin jauh jarak tempat tinggal seseorang dari daerah tujuan wisata 

maka semakin kurang pula harapan pemanfaatan atas permintaan terhadap 
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tempat tersebut. Para pengguna barak yang bertempat tinggal dekat dengan 

tempat rekreasi diharapkan meminta barang atau jasalingkungan banyak karena 

mengeluarkan biaya perjalanan yang lebih rendah. 

Dalam menentukan fungsi permintaan untuk kunjunga ke tempat wisata, 

pendekatan individual TCM menggunakan teknik ekonometrik seperti regresi 

sederhana. Hipotesis yantg dibangun adalah bahwa kunjungan wisata ke tempat 

wisata akan sangat dipengaruhi oleh biaya perjalanan (travel cost) dan 

diasumsikan berkolerasi negative dengan diperoleh kurva permintaan yang 

memiliki kemiringan negatif (Fauzi, 20101: 215) 

Setelah mengetahui fungsi permintaan, kemudian dilakukan pengukuran 

surplus konsumen yang merupakan proxy dari nilai WTP terhadap lokasi 

rekreasi. Surplus konsumen diukur dengan formula: 

WTP = CS = 
𝑁2

2𝛼1
 

Menurut Habb dan Mc Connel (2002 dalam fauzi 2010: 210), untuk dapat 

menerapkan travel cost method  dan hasil penilaian yang diperoleh tidak bias 

maka fungsi permintaan harus dibangun dengan asumsi besar sebagai berikut; 

1. Biaya perjalanan dan biaya waktu digunakan sebagai proxy atas harga dari 

rekreasi.  

2. Waktu perjalanan bersifat netral, artinya tidak menghasilkan utilitas atau  

disutilitas. 

3. Perjalanan merupakan perjalanan tunggal (bukan multrips) 
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Sumber Daya Alam  

 

13. Kerangka Pikir 

Wisata Air Terjun Coban Rondo 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis 

1. Ho = diduga biaya perjalanan tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan 

wisata Air Terjun Coban Rondo. 

H1 = diduga biaya perjalanan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata 

Air Terjun Coban Rondo. 

2. H0 = diduga pendapatan pengunjung tidak berpengaruh terhadap jumlah 

kunjungan wisata Air Terjun Coban Rondo. 

H1 = diduga pendapatan pengunjung berpengaruh terhadap jumlah kunjungan 

wisata Air Terjun Coban Rondo. 

3. H0 = diduga jarak tempuh tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan 

wisata Air Terjun Coban Rondo. 

Variabel Independen: Biaya perjalanan 

(X1), pendapatan pengunjung(X2), 

Jarak tempuh (X3),  

Variabel Dependen:Jumlah kunjungan 

Surplus Konsumen 

Nilai ekonomi 
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H1 = diduga jarak tempuh berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata Air 

Terjun Coban Rondo 




