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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ekwarso (2010) Metode 

analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan kuantitatif. Analisa kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan persamaan regresi linear berganda terhadap data yang 

dikumpulkan dalam bentuk angka-angka yang ditabulasi dalam bentuk 

tabel kemudian dibahas dengan metode deskriptif. Dari hasil analisis data 

yang sesuai dengan uji, Menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengaruh 

pendapatan, biaya perjalanan, dan persepsi responden terhadap jumlah 

kunjungan pada objek wisata Air Panas Pawan berpengaruh positif 

signifikan 75,3%, sedangkan 24,7% jumlah kunjungan dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shadam Fat Dholym (2018) Hasil 

penelitian secara simultan menunjukkan pendapatan, biaya perjalanan, 

lama perjalanan, fasilitas dan daya tarik berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah kunjungan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial pendapatan, biaya perjalanan, lama perjalanan dan daya tarik 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata. Fasilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Munawati(2019) Hasil penelitian 

yang diperoleh dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
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kunjungan wisatawan di objek wisata pantai swarangan kecamatan jorong 

kabupaten tanah laut provinsi Kalimantan selatan yang melibatkan 4 

variabel, menggunakan analisis crosstabs dengan uji chi-square 

menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang memiliki pengaruh terhadap 

kunjungan wisatawan (y) yaitu faktor pendapatan (X1), faktor biaya 

perjalanan (X2), dan faktor fasilitas (X3).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Modjanggo (2015) Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui motivasi pengunjung ke objek ekowisata 

pantai siuri dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

pengunjung ke objek ekowisata pantai siuri menggunakan metode analisis 

deskriptif dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 

pengunjung untuk datang ke objek lokasi ekowisata pantai siuri terdiri dari 

motivas berprestasi, motivasi individu, dan motivasi fisik sedangkan 

alasisis korelasi menejukkan bahwa faktor usia, pendidikan, pendapatan, 

fasilitas, layanan manajer, promosi dan keamanan terkait secara signifikan 

dengan jumlah kunjungan, tetapi hanya jarak yang tidak perpengaruh 

signifikan. Besarnya korelasi diantara semua faktor secara bersamaan pada 

jumlah kunjungan di hitung oleh koefesien korelasi yaitu 0,363. Hal ini 

menunjukkan semua faktor berdampak rendah pada jumlah pengunjug. 

Pada penelitian Akrom (2014) Berdasarkan hasil analisis dapat 

diketahui bahwa pendapatan fasilitas berpengaruh positif terhadap jumlah 

kunjungan wisatawan pantai cahaya, sedangkan biaya perjalanan, biaya 
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perjalanan ke wisata objek lain dan lama perjalanan berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan pantai cahaya. 

Dalam penelitian ini terdapat relevansi antara penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan variabel Biaya perjalanan, 

Pendapatan inidividu, dan Belanja wisatawan yang di uji untuk 

mengetahui pengaruhnya dengan jumlah pengunjung. 

 Pada penelitian Ekwarso terdapat relevansi, variabel yang diambil 

yaitu jika pada penelitian ekwarso memasukkan variabel pengaruh 

pendapatan, biaya perjalanan dan presepsi responden maka dalam 

penelitian ini tidak menggunakan presepsi responden. pada penelitian 

ekwarso  variabel biaya perjalanan yang mempunyai pengaruh secara 

nyata terhadap jumlah kunjungan 

 Pada penelitian Shadam Fat Dholym terdapat relevansi, variabel 

yang diambil yaitu penelitian Shadam Fat Dholym memasukan variabel 

pengaruh pendapatan, biaya perjalanan, lama perjalanan, fasilitas dan daya 

tarik maka dalam penelitian ini tidak memakai lama perjalanan dan 

fasilitas dan daya tarik tetapi menggunakan variabel belanja 

wisatawan.Pada hasil penelitian Shadam Fat Dholym secara parsial 

pendapatan, biaya perjalanan, lama perjalanan dan daya tarik berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata. 

  Pada penelitian yang dilakukan Munawati terdapat relevansi, 

variabel yang diambil yaitu penelitian Munawati memasukan variabel 

pendapatan, biaya perjalanan, dan faktor fasilitas maka dalam penelitian 
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ini tidak memakai faktor fasilitas tetapi menggunakan pendapatan dan 

biaya perjalanan. Pada hasil penelitian Munawati menyatakan bahwa 

pendapatan berpengaruh signifikan terhdapa jumlah kunjungan begitu juga 

biaya perjalanan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengunjung. 

  Pada penelitian yang dilakukan Modjanggo terdapat relevansi, 

variabel yang diambil yaitu penelitian Modjanggo memasukkan variable 

umur pengunjung, tingkat pendidikan, pendapatan pengunjung, fasilitas, 

layanan pengelolah, promosi, keamanan. Maka dalam penelitian ini tidak 

memakai umur pengunjung, tingkat pendidikan, fasilitas, layanan 

pengelolah, promosi, keamanan tetapi menggunakan pendapatan 

pengunjung. Hasil penelitian Modjanggo terbukti bahwa pendapatan 

pengunjung mempunyai hubungan secara signifikan terhadap jumlah 

kunjungan. 

 Pada penelitian Akrom terdapat relevansi, variabel yang diambil 

yaitu pendapatan wisatawan, biaya perjalanan, biaya perjalanan ke objek 

wisata lain, lama perjalanan, dan fasilitas. Maka dalam penelitian ini tidak 

memakai biaya perjalanan ke objek wisata lain, lama perjalanan, dan 

fasilitas tetapi menggunakan pendapatan wisatawan dan biaya perjalanan. 

Hasil penelitian M akrom pendapatan wisatawan berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah pengunjung dan biaya perjalanan tidak signifikan 

terhadap jumlah kunjungan wisata pantai cahaya. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pendapatan Wisatawan 

  Menurut Sinclair dan Stabler (1997), permintaan pariwisata di 

perngaruhi oleh pendapatan individu pada kasus kenaikan pendapatan 

pengaruhnya terhadap sebagian besar jenis pariwisata dan daerah tujuan 

wisata adalah positif. Pendapatan mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke tempat wisata. 

Kekuatan untuk melakukan pembelian pada kurva permintaan di tentukan 

oleh tingkat hidup dan intensitas perjalanan, dimana semakin besar 

pendapatan seorang wisatawan maka semakin besar kemungkinan orang 

tersebut akan melakukan perjalanan wisata sesuai dengan keinginannya. 

Hal tersebut membuat kemungkinan adanya hubungan yang signifikan 

antara jumlah pendapatan dengan jumlah pengunjung wisatawan, dimana 

perubahan dari jumlah pendapatan akan menimbulkan perubahan pada 

jumlah kunjungan wisatawan. 

  Dikutip dari Yoeti (2013:94). Pendapatan seseorang banyak sekali 

dalam menentukan apakah mereka dapat ikut dalam perjalanan pariwisata 

atau tidak. Orang akan melakukan perjalanan wisata nya apabila mereka 

mempunyai dana yang lebih yang tidak mempengaruhi kebutuhan lainnya 

jika mereka membelanjakan dana lebih tersebut. Dalam ekonomi 

pendapatan hal tersebut disebut sebagai disposable personal income 

merupakan pendapatan seseorang yang dapat digunakan untuk tabungan 

kebutuhan lain tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari apabila 

pendapatan seperti ini tidak ada maka kemungkinan seseorang akan 
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melakukan pariwisata sangat kecil sekali. selain itu pembelian terhadap 

perjalanan pariwisata identik dengan pembelian terhadap barang-barang.  

  Biasanya wisatawan akan melakukan perjalanan pariwisata jika 

kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi suatu hal yang tidak mungkin 

apabila seseorang akan melakukan perjalanan pariwisatanya jika 

kebutuhannya belum tercukupi tetapi apabila semua kebutuhannya sudah 

terpenuhi maka seseorang akan memikirkan untuk keperluan lain seperti 

halnya dengan melakukan wisata. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap pengeluaran konsumen (Live’s studi of consumer xpen 

diturest,who,bye,what,journal of marketing,January,1958) berkesimpulan 

bahwa bila pendapatan bertambah maka seseorang akan cenderung 

membelanjakan uangnya untuk bersenang senang seperti salah satunya 

melakukan perjalanan pariwisata (Tourts). 

2. Biaya Perjalanan  

Biaya perjalanan adalah biaya yang harus di keluarkan oleh 

seseorang maupunkelompok yang sedang melakukan perjalanan. Menurut 

Yoeti (2008), biaya perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan pengunjung 

untuk sampai di objek wisata dan biaya selama di objek wisata. Biaya 

perjalanan meliputi biaya transportasi, biaya retribusi masuk, biaya 

konsumsi, biaya dokumentasi, serta biaya lain yang relevan. Biaya 

perjalanan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam 

melakukan pariwisata. Semakin tinggi biaya perjalanan akan 

mempengaruhi wisatawan untuk mengurungkan niatnya dalam waktu 
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dekat. Dan sebaliknya semakin rendah biaya perjalanan akan 

mempengaruhi wisatawan untuk melakukan kegiatan pariwisata setiap 

adanya waktu. 

  Dikutip dari Mc.Intosh, (1995:298) Biaya perjalanan (Travel Cost) 

adalah sesuatu alasan dari wisatawan dalam memilih tujuan wisatanya. 

Wisatawan akan memperhatikan tingkat biaya ini sebelum melakukan 

perjalanan, karena tidak semua wisatawan memiliki danatidak terbatas jika 

wisatawan mempunyai dana terbatas maka wisatawan dapat memilih 

lokasi terdekat dengan tempat tinggalnya sehingga hal ini dapat 

mengurangi biaya perjalanannya. Wisatawan akan mengeluarkan sebagian 

uang dari pendapatannya untuk membayar berbagai macam kebutuhan 

(Tourist xpen diturest), misalnya seperti biaya transportasi, biaya makan 

dan minum selama di tempat wisata, biaya menginap, biaya belanja dan 

keperluan lainnya sehingga mereka akan melakukan perbandingan dalam 

menentukan tempat wisata yang akan dikunjungi. Jarak ekonomi 

berhubungan dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan selama perjalanan 

dari tempat asal hingga ke tempat tujuan dan kembali pulang. Semakin 

tinggi jarak ekonomi, semakin tinggi pula perlawanan untuk tujuan 

tersebut, dan konsekuensinya permintaan akan semakin rendah, jika waktu 

dan biaya perjalanan dapat dikurangi maka permintaan akan naik. 

3. Belanja Wisatawan 

 Menurut Yoeti (2008). Pembelanjaan wisatawan mancanegara dan 

nusantara merupakan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan 
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selama melakukan kegiatan di tempat wisata. Pengeluaran tersebut 

meliputi: akomodasi; makan, dan minum; penerbangan domestik; 

transportasi lokal; belanja; souvenir; hiburan; kesehatan; pendidikan; paket 

tour lokal; tamasya/tiket masuk daya tarik wisata; jasa pemandu; dan 

pengeluaran lainnya.       

Pembelanjaan wisatawan mancanegara dan Nusantara akan 

berdampak positif, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi 

perekonomian daerah yangdikunjungi. Semakin tinggi pembelanjaan 

wisman di daerah yang dikunjungi, maka akan semakin besar manfaat 

yang diperoleh bagi penerimaan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, 

dalam rangka untuk meningkatkan pembelanjaan wisman di tempat lokasi 

wisata, maka dibutuhkan Analisis Belanja Wisatawan. Dokumen ini akan 

memuat pola pembelanjaan wisman, minat wisman akan produk wisata, 

dan strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelanjaan wisman 

di lokasi tempat wisata. Diharapkan kajian ini dapat menjadi informasi dan 

acuan bagi seluruh stakeholders terkait, mengenai minat wisman dan 

strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembelanjaan wisman, 

sehingga pada akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian 

daerah, dan bagi masyarakat di lokasi wisata.  

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Pendapatan Terhadap Jumlah Kunjungan Objek Wisata 

Api Tak Kunjung Padam  

  Menurut Sinclair dan Stabler (1997), permintaan pariwisata di 

perngaruhi oleh pendapatan per individu pada kasus kenaikan 
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pendapatan pengaruhnya terhadap sebagian besar jenis pariwisata dan 

daerah tujuan wisata adalah positif.Pendapatan mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke tempat 

wisata. Kekuatan untuk melakukan pembelian pada kurva permintaan di 

tentukan oleh tingkat hidup dan intensitas perjalanan, dimana semakin 

besar pendapatan seorang wisatawan maka semakin besar kemungkinan 

orang tersebut akan melakukan perjalanan wisata sesuai dengan 

keinginannya. Hal tersebut membuat kemungkinan adanya hubungan 

yang signifikan antara jumlah pendapatan dengan jumlah pengunjung 

wisatawan, dimana perubahan dari jumlah pendapatan akan 

menimbulkan perubahan pada jumlah kunjungan wisatawan. 

2. Pengaruh Biaya Perjalanan Terhadap Jumlah Kunjungan Objek 

Wisata Api Tak Kunjung Padam 

  Menurut Yoeti (2008), biaya perjalanan adalah biaya yang 

dikeluarkan pengunjung untuk sampai di objek wisata dan biaya selama 

di objek wisata. Biaya perjalanan meliputi biaya transportasi, biaya 

retribusi masuk, biaya konsumsi, biaya dokumentasi, serta biaya lain 

yang relevan. Biaya perjalanan salah satu faktor yang menjadi 

pertimbangan wisatawan dalam melakukan pariwisata. Semakin tinggi 

biaya perjalanan akan mempengaruhi wisatawan untuk mengurungkan 

niatnya dalam waktu dekat. Dan sebaliknya semakin rendah biaya 

perjalanan akan mempengaruhi wisatawan untuk melakukan kegiatan 

pariwisata setiap adanya waktu. 
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3. Pengaruh Belanja Wisatawan Terhadap Jumlah Kunjungan Objek 

Wisata Api Tak Kunjung Padam  

Menurut Yoeti (2008). Pembelanjaan/pengeluaran wisatawan 

mancanegara dan nusantara merupakan jumlah pengeluaran atau biaya 

yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan di tempat wisata. 

Pengeluaran tersebut meliputi: makan, dan minum; penerbangan domestik; 

transportasi lokal; belanja; souvenir; hiburan; kesehatan; pendidikan; paket 

tour lokal; tamasya/tiket masuk daya tarik wisata; jasa pemandu; dan 

pengeluaran lainnya. Pembelanjaan wisatawan mancanegara dan 

Nusantara akan berdampak positif, baik langsung maupun tidak langsung, 

khususnya bagi perekonomian daerah yang dikunjungi.  

Semakin tinggi pembelanjaan wisman di daerah yang dikunjungi, 

maka akan semakin besar manfaat yang diperoleh bagi penerimaan 

ekonomi daerah tersebut bagi setiap jumlah pengunjung nya di tempat 

wisata tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan 

pembelanjaan wisman di tempat lokasi wisata, maka dibutuhkan Analisis 

Belanja Wisatawan.Dokumen ini akan memuat pola pembelanjaan 

wisman, minat wisman akan produk wisata, dan strategi yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan pembelanjaan wisman di lokasi tempat wisata. 

Diharapkan kajian ini dapat menjadi informasi dan acuan bagi seluruh 

stakeholders terkait, mengenai minat wisman dan strategi yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan pembelanjaan wisman, sehingga pada 
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akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian daerah, dan bagi 

masyarakat di lokasi wisata.  

D. Kerangka Pikir 

  Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian 

terdahulu dapat disimpulkan. Menurut Sinclair dan Stabler (1997) 

Apabila pendapatan individu bertambah/meningkat maka minat 

individu untuk berkunjung ke objek wisata akan meningkat, sebaliknya 

jika pendapatan individu menurun minat individu untuk melakukan 

wisata juga akan menurun, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan 

individu berpengaruh positif terhadap jumlah pengunjung objek 

wisata.Biaya perjalanan berpengaruh negative tidak signifikan terhadap 

Jumlah pengunjung 

Menurut Yoeti (2008) Semakin tinggi biaya perjalanan akan 

mempengaruhi wisatawan untuk mengurungkan niatnya dalam waktu 

dekat. Dan sebaliknya semakin rendah biaya perjalanan akan 

mempengaruhi wisatawan untuk melakukan kegiatan pariwisata setiap 

adanya waktu.pendapatan individu berpengaruh positif signifikan 

terhadap jumlah pengunjungdan belanja wisatawan berpengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah pengunjung Menurut Yoeti (2008) Semakin 

tinggi pembelanjaan wisman di daerah yang dikunjungi, maka akan 

semakin besar manfaat yang diperoleh bagi penerimaan ekonomi daerah 

tersebut bagi setiap jumlah pengunjung nya di tempat wisata 

tersebut..Selain itu Jumlah pengunjung tempat wisata Api tak kunjung 

padam diperngaruhi oleh Biaya perjalanan, Pendapatan Individu dan 
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Belanja Wisatawan. Maka secara sederhana kerangka pikir dapat 

dirumuskan pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yoeti diolah, 2019 

Gambar 2.1 Kerangaka Pikir 

E. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis tidak lain adalah jawaban sementara yang digunakan 

peneliti dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji kembali. 

Hipotesis bisa saja benar dan salah, hipotesis ini akan diuji oleh peneliti 

sendiri sehingga dapat suatu kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat di 

terima atau di tolak. Jika berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

X1: Pendapatan Individu berpengaruh positif signifikan terhadap  jumlah 

kunjungan objek wisata api tak kunjung padam. 

X2: Biaya perjalanan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah  

kunjungan objek wisata api tak kunjung padam. 

X3: Belanja wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah 

kunjungan objek wisata api tak kunjung padam. 
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(X1) 
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