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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pariwisata 

 Pariwisata seperti yang tertuang di dalam undang-undang no 10 tahun 

1990 yang berbunyi bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataan merupakan 

keseluruhan kegiatan yang terkait pariwisata sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan 

terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan 

mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional” (UU No. 10, 2009) 

 Pengertian lebih lanjut mengenai pariwisata menurut Spillane adalah 

”suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepuasan, 

kenikmatan, mengetahui sesuatu yang baru, menadapatkan waktu istirahat, 

menikmati waktu luang dan memperbaiki kesehatan” (Spillane, 1987). Pendapat 

dari Spillane mengenai pariwisata dikuatkan lagi oleh pendapat Khodyat yang 

menuturkan bahwa ”pariwisata adalah bentuk perjalanan seorang manusia atau 

beberapa manusia dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan ataupun kelompok, dengan tujuan untuk mencari keseimbangan atau 

kebahagiaan dengan lingkungan hidup di dalam dimensi budaya, alam, sosial dan 

juga ilmu pengetahuan” (Khodyat, 1983). Dari pendapat ahli tersebut bisa 

dikatakan bahwasanya pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan baik 

individu maupun kelompok dengan tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi tidak 

semua perjalanan adalah kegiatan wisata. Suatu perjalanan bisa dikatakan sebagai 

perjalanan wisata apabila memenuhi tiga  persyaratan yaitu: 1) Bersifat sementara; 

2) Bersifat sukarela (tidak terpaksa); 3) Tidak sedang dalam keadaan mencari 

nafkah. (Spillane, 1987). 

 Menurut Musanef (1995) di dalam Sulaksmi (2007), “kegiatan pariwisata 

terdiri dari tiga unsur, diantaranya :  
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1. Manusia (Man) yang merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan 

maksud menikmati keindahan dari suatu tempat (alam).  

2. Ruang (Space) yang merupakan daerah atau ruang lingkup tempat 

melakukan perjalanan.  

3. Waktu (Time) yang merupakan waktu yang digunakan selama dalam 

perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata” (Musanef 1995, dalam 

Sulaksmi, 2007). 

 Kegiatan pariwisata saat ini bukan hanya sebagai kegiatan untuk 

bersenang-senang semata, lebih dari itu, kegiatan pariwisata sekarang ini telah 

tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi dari suatu negara. Pariwisata 

disebut sebagai kekuatan negara dikarenakan berkat adanya kegiatan pariwisata di 

suatu negara, maka akan timbul gejolak ekonomi di wilayah tersebut akibat 

datangnya wisatawan yang berkunjung ke daerah tempat wisata berada. Seperti 

yang diungkapkan oleh Wahab bahwa “pariwisata adalah salah satu jenis industri 

baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam 

peningkatan penghasilan masyarakat sekitar kawasan wisata, penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan taraf hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas di 

sekitar kawasan wisata. Sebagai sektor yang kompleks pariwisata juga meliputi 

industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan, 

transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri” (Wahab, 1985).  

 Pariwisata sebagai sumber pembangunan negara merupakan kekuatan baru 

selain dari komoditas-komoditas utama suatu negara yang telah puluhan tahun 

menjadi penyokong ekonomi negara. Seperti yang dituturkan oleh Hartono bahwa 

“pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Peranan 

tersebut berintikan dari tiga segi, yaitu segi budaya, segi sosial, dan segi 

ekonomis. Ketiga segi tersebut berlaku untuk semua wisatawan baik wisatawan 

asing dan wisatawan domestik” (Hartono, 1974). 

2.2 Ekowisata (Wisata Alam) 

 Ekowisata adalah bentuk dari pariwisata baru yang sekarang ini sedang 

marak pertumbuhannya di berbagai tempat di Negara Indonesia. Ekowisata 
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pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 oleh organisasi The Ecotourism Society, 

sebagai bentuk perjalanan ke daerah–daerah yang masih alami yang dapat 

mengkonservasi lingkungan dan memelihara kesejahteraan masyarakat setempat 

(Blangy & Wood, 1993 dalam Linberg & Hawkins, 1993). Terdapat perbedaan 

pengertian antara pariwisata konvensional dengan ekowisata yang masing-masing 

memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian dari ekowisata itu sendiri menurut 

Walhi adalah “suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke daerah 

yang masih alami atau di daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah konservasi, 

dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam yang melibatkan unsur-unsur 

pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam, 

dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat daerah tempat wisata” (Walhi, 

1995).  

 Pendapat lain mengenai pengertian dari ekowisata menurut Boo adalah 

“suatu bentuk perjalanan wisata alam yang mendorong usaha pelestarian alam dan 

pembangunan berkelanjutan, memadukan pelestarian lingkungan dengan 

pembangunan ekonomi di daerah tersebut, memberikan dana yang lebih banyak 

untuk pembangunan taman-taman, membuka lapangan kerja baru bagi pendidik 

setempat dan pendidikan kelestarian lingkungan terhadap pengunjung wisata” 

(Boo, 1990). Dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwasanya ekowisata adalah 

kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan yang kegiatan dilakukan pada 

kawasan pelestarian alam sehingga bersifat tidak merusak kealamiahan dari 

kawasan tersebut. Kegiatan ekowisata hanya boleh dilakukan di dalam zona 

pemanfaatan dalam kawasan pelestarian alam, hal tersebut dikarenakan zona 

tersebut memang diperuntukkan sebagai kawasan pemanfaatan sumber daya alam 

yang ada di kawasan tersebut. Perbedaan yang mencolok antara pariwisata 

konvensional dengan ekowisata adalah pengetahuan tentang lingkungan, dalam 

ekowisata kegiatan pariwisata memiliki batasan-batasan yang harus diikuti oleh 

para pengunjung wisata, khususnya pengunjung wisata alam. Pariwisata 

konvensional sendiri tidak mengenal konsep berwawasan lingkungan, dimana 

tidak terdapat batasan yang mengekang pengunjung wisata seperti yang terjadi di 
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ekowisata dimana pengunjung harus bertanggung jawab kepada lingkungan 

selama berada di objek wisata alam. 

 Damanik dan Weber menyatakan bahwa “terdapat tujuh prinsip-prinsip 

dari kegiatan ekowisata antara lain: 

1. Mengurangi dampak negatif dari pencemaran dan kerusakan 

lingkungan alamiah serta budaya lokal akibat dari adanya kegiatan 

wisata alam.   

2. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya 

dengan tujuan wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal, 

maupun pelaku wisata lainnya.  

3. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun 

masyarakat sekitar, melalui hubungan budaya yang lebih erat serta 

kerja sama berbagai pihak dalam kegiatan pemeliharaan atau kegiatan 

konservasi di daerah tujuan objek wisata.  

4. Memberikan keuntungan ekonomis secara langsung untuk kebutuhan 

kegiatan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra 

wisatawan.  

5. Memberikan keuntungan ekonomis dan pemberdayaan bagi 

masyarakat lokal, dengan menciptakan berbagai produk-produk wisata 

yang memiliki nilai-nilai budaya lokal.  

6. Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik 

di daerah tujuan wisata.  

7. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti 

memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk 

menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk kepada 

aturan yang berlaku dengan adil dan telah disepakati bersama dalam 

pelaksanaan transaksi-transaksi wisata” (Damanik & Weber, 2006).  

 Kegiatan ekowisata memberikan dampak positif tidak hanya untuk para 

pelaku wisata, dampak positif juga turut dirasakan oleh masyarakat lokal serta 

lingkungan tempat wisata itu berada. Seperti yang dituturkan oleh Departemen 

Kehutanan di Razak bahwa “Dampak positif dari kegiatan ekowisata antara lain 
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menambah sumber penghasilan masyarakat lokal dan devisa negara, menyediakan 

lapangan pekerjaan dan usaha, mendorong perkembangan usaha-usaha baru, dan 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya 

konservasi sumberdaya alam” (Razak, 2008). 

 Wisata alam adalah pariwisata yang dilakukan di kawasan ekologi di mana 

kawasan tersebut masih memiliki kealamiahan yang tinggi. Kegiatan yang dapat 

dilakukan di dalam wisata alam menurut Suswantoro meliputi “kegiatan rekreasi, 

pariwisata, pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan cinta alam. Pada umumnya 

obyek wisata tersebut berada pada suatu kawasan dimana kawasan tersebut sering 

disebut sebagai kawasan wisata alam. Kawasan wisata alam ini merupakan suatu 

kawasan yang memiliki ciri khas baik di darat maupun perairan, dengan 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya” (Suswantoro, 1997). 

2.3 Konsep Persepsi 

2.3.1 Definisi Persepsi  

 Sunaryo mengemukakan definisi dari persepsi  sebagai “sebuah proses 

akhir dari suatu pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses 

diterimanya stimulus oleh alat indra, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian 

individu menyadari tentang sesuatu yang dipersepsikan” (Sunaryo, 2004). 

Sedangkan menurut Rakhmat persepsi adalah” pengalaman tentang objek, 

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan melampirkan pesan” (Rakhmat, 2004). Pendapat lain mengenai 

pengertian dari persepsi menurut Walgito adalah “aktivitas yang terintegrasi 

dalam diri manusia, maka apa yang terdapat di dalam diri manusia akan berperan 

aktif dalam persepsi. Persepsi dapat dikemukakan disebabkan oleh indera 

perasaan, kemampuan berfikir seseorang. Pengalaman-pengalaman tiap-tiap 

individu akan berbeda, maka dalam mempersepsi sesuatu hal, hasil persepsi 

mungkin akan berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya” 

(Walgito, 2000). Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa persepsi adalah stimulus alami dari dalam tubuh manusia yang berfungsi 
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untuk memberikan penilaian atau pendapat terhadap sesuatu hal yang dilihat dan 

diamati. Persepsi tiap-tiap manusia akan berbeda satu sama lainnya tergantung 

dari pandangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu tersebut. 

2.3.2  Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Menurut Walgito "ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang, faktor tersebut ada dua yakni faktor internal dan faktor eksternal” 

(Walgito, 2000).  

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi persepsi tiap-tiap 

individu berkaitan dengan alat indera, syaraf dan susunan syaraf, latar 

belakang pendidikan, psikologis individu, kepribadian, pengalaman 

individu, dan keadaan individu pada waktu tertentu 

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang digunakan untuk mempersepsikan 

suatu objek yang dipersepsi. Faktor ini ditentukan oleh intensitas 

rangsangan yang diterima oleh individu, lingkungan dan kekuatan 

rangsangan tersebut. Penjelasan tentang faktor eksternal ini diperinci oleh 

Gibson yang menyatakan bahwa “definisi dari faktor eksternal adalah 

karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya, 

elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang 

terhadap dunia sekitarnya dan mampu mempengaruhi bagaimana individu 

tersebut merasakan dan menerimanya” (Gibson, 2000). 

2.3.3 Pengukuran Persepsi 

 Pengukuran persepsi seseorang bisa diukur, dimana hasil pengukuran 

persepsi akan menghasilkan angka-angka. Cara mengukur persepsi hampir sama 

caranya seperti dalam mengukur sikap. Menurut Azzahy dalam mengukur suatu 

persepsi ada dua metode yang digunakan, yaitu: 

1. “Self Report adalah metode dimana jawaban yang diberikan oleh 

responden dapat digunakan sebagai indikator sikap atau persepsi 

seseorang. Namun terdapat kelemahan dari metode ini, yaitu apabila 
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seseorang tidak menjawab pertanyaan yang telah diajukan maka persepsi 

atau sikap dari responden tidak dapat diketahui. 

2. Involuntary Behaviour adalah suatu metode yang bisa dilakukan apabila 

memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak 

situasi keakuratan pengukuran sikap atau persepsi dipengaruhi oleh 

kerelaan responden” (Azzahy, 2010). 

2.4 Kesediaan untuk Membayar (Willingness to Pay) 

 Pengertian kesediaan membayar suatu jasa atau biasa disebut willingnes to 

pay (WTP) menurut pendapat Amalia adalah ”harga tertinggi yang bersedia 

dikeluarkan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan suatu barang dan jasa, 

serta menjadikan patokan dari seberapa besar konsumen tersebut menghargai 

barang dan jasa yang diinginkan” (Amalia, 2016). Pendapat lain mengenai 

pengertian dari WTP menurut Kamal bahwa willingnes to pay adalah “suatu nilai 

ekonomi yang dapat diukur berdasarkan batasan tertinggi seorang konsumen yang 

bersedia dibayarkan  guna memperoleh jasa dan barang yang diinginkan” (Kamal, 

2014). Adapun menurut Soemarno mengenai pengertian dari willingnes to pay 

adalah “seberapa besar kemauan  seseorang untuk  berkontribusi sebagai 

pertukaran untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akibat dari pemanfaatan 

suatu jasa” (Soermano, 2010). Dari beberapa pendapat mengenai pengertian 

willingnes to pay, dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya willingnes to pay 

(WTP) adalah kesediaan membayar suatu jasa ataupun barang yang diberikan oleh 

seorang konsumen sebagai ganti atas jasa dan barang yang telah didapatkannya. 

2.5 Nilai Ekonomi Di Dalam Sumber Daya Alam 

 Ekonomi sumber daya alam menurut Reksohadiprodjo dan Pradono adalah 

“salah satu cabang ilmu ekonomi yang mencoba menerapkan teori ekonomi 

(khususnya teori ekonomi mikro) dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

energi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara optimal (efisien dan efektif) 

dan lestari. Lestari di sini dimaksudkan baik pemenuhan kebutuhan akan sumber 

daya alam antar generasi serta tidak mencemari bahkan merusak lingkungan” 

(Reksohadiprodjo & Pradono, 1988).  
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 Selain itu pendapat mengenai nilai ekonomi dikemukakan juga oleh Fauzi, 

Fauzi menyatakan bahwa “sumber daya alam adalah sesuatu hal yang dapat 

dipandang sebagai barang yang bernilai ekonomi. Sumber daya alam mempunyai 

dua aspek yaitu, aspek teknis dan aspek kelembagaan. Aspek teknis adalah aspek 

yang memungkinkan suatu sumber daya dapat dimanfaatkan, sedangkan aspek 

kelembagaan adalah aspek yang menentukan bagaimana sumber daya tersebut 

dikendalikan dan bagaimana teknologi tersebut digunakan. Sumber daya alam 

juga dapat dikatakan sebagai suatu komponen dari ekosistem yang menyediakan 

barang dan jasa untuk keperluan umat manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan 

dari sumber daya alam bisa dihitung nilai ekonominya dikarenakan sumber daya 

alam dapat diasumsikan sebagai pasar yang eksis (market based), sehingga 

transaksi untuk mendapatkan barang dan jasa dapat dilakukan” (Fauzi, 2006).  

 Fauzi juga menambahkan dalam pernyataannya bahwa “manfaat yang 

dihasilkan oleh sumber daya alam selain barang dan jasa juga dapat menghasilkan 

jasa lingkungan yang memberikan manfaat kepada manusia bukan dalam bentuk 

barang dan jasa melainkan manfaat lain seperti keindahan, ketenangan, kesejukan 

dan lain sebagainya. Manfaat tersebut disebut sebagai manfaat ekologis yang 

sampai saat ini sering tidak terkuantifikasikan dari nilai suatu sumber daya alam. 

Nilai tersebut tidak saja hanya berupa nilai pasar dari barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh sumber daya alam melainkan juga nilai jasa lingkungan yang 

ditimbulkan karena keberadaan dari sumber daya tersebut” (Fauzi, 2006).  

 Fauzi dalam pernyataannya mendefiniskan nilai ekonomi sebagai 

“pengukuran untuk menentukan jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan oleh 

seorang konsumen sebagai bentuk pengorbanan konsumen untuk memperoleh 

barang jasa yang ingin didapatkan. Konsep ini disebut keinginan membayar 

(willingness to pay) dari seorang konsumen terhadap barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh sumber daya alam. Dengan menggunakan model pengukuran 

seperti ini, nilai ekologis dari suatu ekosistem bisa dihitung besaran nilainya 

dengan cara mengukur nilai moneter dari jasa lingkungan. Willingnes to pay juga 

dapat diartikan sebagai jumlah maksimal yang rela dibayarkan oleh seorang 
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konsumen guna menghindari terjadinya penurunan nilai ekonomi dari barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam” (Fauzi, 2006).  

 Davis dan Johnson dalam pernyataannya mengenai penentuan nilai 

ekonomi mengatakan bahwa “kegiatan penentuan nilai ekonomi suatu sumber 

daya alam adalah salah satu hal yang penting mengingat bahwa sumber daya alam 

termasuk barang yang non-intangible, sehingga perlu dilakukannya penentuan 

nilai ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya alam yang semakin hari 

semakin berkurang. Nilai ekonomi total dari suatu kawasan sumber daya alam 

terdiri dari dua jenis, yaitu nilai penggunaan secara langsung, nilai penggunaan 

secara tidak langsung, dan nilai pilihan” (Davis & Johnson, 1987). Pernyataan 

tersebut dikuatkan lagi oleh Bahruni, menurut Bahruni bahwa “berdasarkan cara 

atau manfaatnya nilai ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Nilai guna (Use value). 

a. Nilai guna langsung (Direct use value). 

Nilai guna langsung adalah nilai yang langsung bisa dirasakan 

manfaatnya oleh seseorang yang menggunakan sumber daya alam 

tersebut. Sebagai contoh manfaat dari penggunaan langsung suatu 

sumber daya alam yaitu sebagai bahan baku dari proses produksi 

atau sebagai barang konsumsi langsung oleh masyarakat. 

b. Nilai guna tidak langsung (Indirect use value). 

Nilai guna tidak langsung adalah nilai yang tidak bisa langsung 

dirasakan manfaatnya oleh seseorang yang menggunakan sumber 

daya tersebut. Nilai guna tidak langsung biasanya merupakan suatu 

hal yang mendukung nilai guna langsung suatu sumber daya, 

sebagai contoh yaitu manfaat yang bersifat fungsional yaitu 

berbagai manfaat ekologis di dalam sumber daya alam seperti 

oksigen, nilai estetika dan lain-lain.  

2. Nilai pilihan atau harapan di masa mendatang (Option value). 

Nilai pilihan, mengacu kepada nilai penggunaan langsung dan tidak 

langsung yang berpotensi dihasilkan di masa yang akan datang. Hal ini 
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meliputi manfaat-manfaat sumber daya alam yang disimpan atau yang 

dipertahankan untuk kepentingan yang akan datang.  

3. Nilai keberadaan (Existence value). 

Nilai keberadaan adalah nilai kepedulian seseorang akan keberadaan suatu 

sumber daya alam dalam bentuk nilai yang diberikan langsung oleh 

masyarakat kepada kawasan hutan atas manfaat spiritual, estetika dan 

kultural” (Nurfatriani, 2006) dan (Bahruni, 2004). 

 Menurut Ruitenbeek bahwa “untuk menentukan nilai dari suatu ekosistem, 

maka ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu:  

1. Mengidentifikasi manfaat dan fungsi dari suatu ekosistem. 

Pengidentifikasian manfaat dan fungsi suatu sumber daya alam bertujuan 

untuk meneliti manfaat apa saja yang terkandung di dalam ekosistem 

tersebut yang berpotensi memiliki nilai ekonomi dengan melihat fungsi 

dari ekosistem itu sendiri.  

2. Mengkuantifikasi segenap manfaat yang berasal dari ekosistem ke dalam 

nilai uang.  

Pengkuantifikasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan pernyataan terhadap sumber daya alam yang diteliti ke dalam 

satuan angka untuk kemudian dijadikan dasar dalam menentukan harga 

dari sumber daya tersebut. 

3. Memilih dan mengevaluasi kebijakan dari pemanfaatan sumber daya alam 

yang terkandung di dalam ekosistem.” (Ruitenbeek, 1991). 

2.6 Valuasi Ekonomi 

 Menurut Al-khoiriah bahwa “valuasi ekonomi adalah bentuk upaya yang 

dilakukan oleh manusia untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam (SDA) dan lingkungan baik atas nilai 

pasar (Market Value) maupun nilai non pasar (Non Market Value)” (Al-khoiriah, 

2017). Pengertian valuasi ekonomi tersebut dikuatkan lagi oleh Susilowati yang 

menyatakan bahwa “valuasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang berasal dari 
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pemanafaatan yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan. Penilaian 

tersebut terlepas dari apakah nilai pasar (market value) dari barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan tersedia atau tidak” (Susilowati, 

2002). 

 Menurut Susilowati “teknik valuasi ekonomi sumber daya alam yang tidak 

dapat dipasarkan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama 

adalah teknik valuasi yang mengandalkan harga implisit, dimana Willingness To 

Pay terungkap melalui model yang dikembangkan. Teknik ini sering disebut 

teknik yang mengandalkan revealed WTP (keinginan membayar yang terungkap). 

Beberapa teknik yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Travel Cost, 

Hedonic Pricing, dan Random Utility Model. Kelompok kedua adalah teknik 

valuasi yang didasarkan pada survey di mana WTP diperoleh langsung dari 

responden yang langsung diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Salah satu 

teknik yang cukup populer dalam kelompok ini adalah Contingent Valuation 

Method, dan Discrete Choice Method. Pada umumnya, nilai ekonomi manfaat dari 

jasa lingkungan bisa dihitung dengan menggunakan Contingent Valution Method, 

Hedonic Pricing dan Travel Cost Method”(Susilowati, 2002). Dari beberapa 

pendapat ahli mengenai pengertian dari valuasi ekonomi, maka penulis 

menyimpulkan bahwasanya valuasi ekonomi adalah suatu cara yang digunakan 

oleh manusia atau seorang ekonom untuk memberikan nilai (harga) terhadap suatu 

barang dan jasa. Dalam hal ini valuasi ekonomi dilakukan guna memberikan nilai 

besaran harga dari produk yang dihasilkan oleh suatu sumber daya alam. 

Kegiatan valuasi ekonomi terhadap pemanfaatan sumber daya alam 

menurut Costanza adalah untuk “menjamin tercapainya tujuan pengoptimalan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup manusia, yang 

berkaitan dengan keberlangsungan ekologi dan keadilan distribusi barang dan jasa 

dari suatu sumber daya alam. Agar terwujudnya tujuan diatas, maka perlu 

dilakukannya kegiatan valuasi ekonomi dari suatu ekosistem berdasarkan dari tiga 

tujuan utama, yaitu efisiensi waktu, keadilan distribusi, dan keberlanjutan 

lingkungan hidup manusia”(Costanza, 1991). 
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 Berdasarkan pendapat Krutila bahwa “Pengukuran nilai sumber daya alam 

dilakukan berdasarkan konsep nilai ekonomi total (Total Economic Value) yaitu 

nilai kegunaan atau pemanfaatan  (Use Value) dan nilai bukan kegunaan atau non 

use values. Konsep use value pada dasarnya mendefinisikan suatu nilai dari 

konsumsi aktual maupun konsumsi potensial dari suatu sumberdaya”(Krutila, 

1967). Penilaian ekonomi suatu ekosistem tidak hanya bertujuan untuk 

memberikan nilai atau harga saja pada sebuah sumber daya alam yang memang 

tidak memiliki pasar, lebih dari itu maksud dari penilaian ekonomi suatu 

ekosistem adalah untuk membantu para pemangku kebijakan yang berkaitan 

dengan sumber daya alam suatu di suatu negara untuk mengambil kebijakan 

terkait pengelolaan sumber daya tersebut agar terus lestari kebermanfaatannya 

sehingga dapat digunakan sepenuh-penuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat di suatu negara. 

2.7 Contingent Valuation Method (CVM) 

 Menurut Kevin pengertian dari contingent valuation method adalah “satu 

metodologi berbasis survei untuk mengestimasi seberapa besar penilaian 

seseorang atau masyarakat terhadap barang, jasa, dan kenyamanan. Metode ini 

banyak digunakan untuk mengestimasi nilai sesuatu yang tidak diperjualbelikan di 

pasar, sementara metode preferensi-tersirat (revealed preference) tidak dapat 

digunakan”(Kevin, 2003). Pendapat lain mengenai CVM sendiri dikemukakan 

oleh Nasir bahwa “Contingent valuation method adalah suatu metode valuasi 

ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan cara menanyakan secara 

langsung kepada konsumen tentang nilai manfaat sumber daya alam dan 

lingkungan yang mereka rasakan. Nilai sumber daya alam dapat diperoleh dengan 

menanyakan kesanggupan untuk membayar (Willingnes to Pay) yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk uang” (Nasir, 2009). Sas-salazar, Hernandez, dan Sala 

mengungkapkan bahwa “CVM biasanya menggunakan teknik survei untuk 

memperoleh kesediaan individu untuk membayar (Willingness to Pay) untuk 

penyediaan lingkungan yang baik atau kesediaan untuk menerima kompensasi 

(Willingness to Accept) untuk kehilangan. Jadi, nilai-nilai ini diambil untuk 



 

19 
 

mewakili manfaat ekonomi dari perubahan yang diusulkandan dapat persetujuan 

dalam kerangka biaya manfaat untuk memperoleh manfaat sosial dari kebijakan 

publik yang biasanya meningkatkan kesejahteraan sosial (Saz-Salazar; Hernandez 

& Sala, 2009). Dari beberapa pendapat ahli tersebut contingent valuation method 

adalah sebuah metode valuasi ekonomi yang digunakan untuk menduga nilai 

ekonomi dari sumber daya alam dengan cara melakukan survei terhadap 

responden yang menggunakan jasa lingkungan atau mengambil manfaat dari 

sumber daya alam tersebut.  

 Menurut Yakin bahwa “metode kontingensi atau yang biasa disebut 

dengan contingent valuation method (CVM) memiliki kelebihan dan kelemahan 

dalam pengaplikasiannya. Adapun kelebihan dari metode kontingensi adalah: 

1. Seringkali menjadi hanya satu-satunya teknik untuk mengestimasi manfaat 

2. Dapat diaplikasikan pada kebanyakan konteks kebijakan lingkungan. 

Metode kontingensi juga memiliki beberapa kelemahan dalam penerapannya 

untuk menghitung nilai ekonomi dari suatu sumber daya alam, kelemahan dari 

metode ini adalah: 

1. Kesalahan Hipotesis (Hypothetical Bias).  

Kesalahan hipotesis adalah perbedaan antara pembayaran hipotesis dengan 

perilaku responden sebenarnya. Kesalahan ini bias dihindari dengan persiapan 

daftar pertanyaan yang hati-hati dan dipaparkan secara hati-hati pada suatu 

kelompok subyek yang berkaitan.  

2.  Kesalahan Strategi (Strategic Bias).  

Kesalahan ini terjadi ketika Responden merasa bahwa dia mempengaruhi hasil 

akhir dari nilai ekonomi perubahan lingkungan, sehingga dia tidak menawarkan 

nilai yang sebenarnya. Dalam hal ini responden bias memberikan nilai yang 

terlalu tinggi atau nilai yang terlalu rendah. Untuk mengurangi kesalahan strategi 

ini, maka responden harus betul-betul dibuat sedemikian rupa agar mau 

menyatakan nilai lingkungan itu dengan jujur.  

3.  Kesalahan Informasi (Information Bias).  

Jumlah dan kualitas informasi tentang sumberdaya yang di nilai bias berpengaruh 

terhadap besarnya nilai yang ingin dibayar untuk sumberdaya tersebut.kurangnya 
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informasi yang berkaitan dengan sumberdaya yang dinilai bias mempengaruhi 

nilai yang diberikan, bias jadi dinilai lebih rendah atau sebaliknya. Oleh karena 

itu, tersedianya informasi yang jelas dan tepat tentang situasi yang sebenarnya 

sedang terjadi terhadap lingkungan yang dinilai akan mengurangi kesalahan 

estimasi” (Yakin, 2004). 


