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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah di lakukan 

terdahulu dengan topik permasalahan yang sama dengan penelitian saat ini yaitu 

sebagai berikut: 

Modjanggo (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

jumlah pengunjung ke objek ekowisata Pantai Siuri, Desa Toinasa Kecamatan 

Pamona Barat Kabupaten Poso dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa para 

pengunjung motivasi untuk datang ke lokasi objek ekowisata pantai Siuri terdiri 

dari: dicapai motivasi, motivasi individu, dan motivasi fisik. Sementara hasil 

analisis korelasi menunjukkan bahwa faktor usia, pendidikan, pendapatan, Fasilitas, 

Layanan manajer, promosi dan keamanan terkait secara signifikan dengan jumlah 

kunjungan, tetapi hanya jarak yang tidak signifikan terkait dengan jumlah 

kunjungan. Besarnya hubungan (korelasi) antara semua faktor secara bersamaan 

pada jumlah kunjungan dihitung dengan korelasi coeffisient (R) yang 0,363. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua faktor (usia, pendidikan, pendapatan, Fasilitas, 

Layanan manajer, promosi, dan keamanan) memiliki dampak yang rendah pada 

jumlah pengunjung. 

Dholym (2018) meneliti tantang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

pengunjung objek Wisata Umbul Panggok, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial pendapatan, biaya perjalanan, lama perjalanan dan daya tarik
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berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata. Fasilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata, Diharapkan pengelola 

obyek wisata terus berinovasi agar selalu memiliki daya tarik yang bisa membuat 

wisatawan datang kembali ke obyek wisata Umbul Ponggok.  

Suprihartono dkk (2018) meneliti tentang analisis pengaruh pendapatan, 

jarak tempuh, umur, status wisatawan, dan kategori wisatawan terhadap frekuensi 

kunjungan di obyek wisata di museum Sangiran Kabupaten Sragen. Hasil analisis 

adalah : (1) Hasil perhitungan uji normalitas data dengan model Jarque Bera 

berdistribusi normal; (2) Hasil uji linieritas dengan model Ramsey Riset model 

regresi berbentuk linier; (3) Hasil uji asumsi klasik menunjukan bahwa tidak 

terdapat masalah multikolinieritas, terjadi masalah heterokesdastisitas, dan tidak 

terjadi masalah autokorelasi; (4) Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap frekuensi kunjungan adalah variabel jarak tempuh 

dan variabel status wisatawan, sedangkan variabel pendapatan, umur, dan kategori 

wisatawan tidak berpengaruh signifikan; (5) Hasil uji F menunjukan bahwa model 

yang dipakai eksis 

Lakuhati dkk (2018) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kunjungan wisatawan ke kawasan ekowisata di desa Bahoi 

Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kunjungan wisatawan adalah jarak yang ditempuh, tingkat usia, 

biaya perjalanan, dan biaya masuk. Dimana kecenderungan wisatawan untuk 

ekowisata diving sangat dipengaruhi oleh tingkat usia karena uji statistic 

menyatakan bahwa tingkat usia sangat signifikan. Sedangkan kecenderungan untuk 
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berkunjung ke ekowisata mangrove faktor yang paling mempengaruhi adalah 

tingkat usia, karena uji statistik menyatakan bahwa tingat usia sangat signifikan. 

Perbedaan dari 4 penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang akan 

dilakukan sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian Modjanggo terdapat sedikit perbedaan variabel yang diteliti, 

yaitu jika pada penelitian Modjanggo menggunakan variabel Layanan manajer, 

pendidikan, promosi, dan keamanan maka pada penelitian ini tidak 

menggunakan variabel tersebut.  

2. Pada penelitian Dholym terdapat juga sedikit perbedaaan variabel yang diteliti, 

yaitu untuk penelitian Dholym memasukkan variabel lama perjalanan dan daya 

tarik sebagai variabel independen maka dalam penelitian ini tidak menggunakan 

variabel tersebut.  

3. Pada penelitian Suprihartono dkk terdapat terdapat perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, untuk variabel pada penelitian Suprihartono dkk 

menggunakan status wisatawan dan kategori wisatawan sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan ini tidak memakai variabel tersebut.  

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lakuhati dkk terdapat satu variabel yang 

berbeda dengan penelitian ini, jika dalam penelitian Lakuhati dkk adalah 

variabel biaya masuk yang digunakan sebagai variabel tetapi pada variabel ini 

tidak menggunakan variabel tersebut.  
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B. Tinjauan Teori  

1. Pariwisata 

Pariwsata adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang bisa juga di 

lakukan oleh kelompok dari daerah asal  untuk pergi ke tempat lain atau tujuan 

lain guna untuk memperoleh suatu kesenangan atau kebahagiaan dengan sifat 

yang sementara. Arti kata pariwisata menurut bahasa sansekerta berasal dari kata 

“pari” dan juga kata “Wisata”. Pari yang bermakna berulang-ulang sedangkat 

wisiata bermakna berpergian atau perjalanan. Pariwisata bisa juga di artikan 

sebagai perjalanan yang di lakukakan secara berkali-kali dengan mengunjungi 

tempat satu ke tempat lain Pada dasarnya berpariwisata adalah suatu proses 

berkepergian sementara perseorangan atau lebih menuju tempat lain diluar 

tempat tinggalnya. Dorongan kepergian tersebut adalah karena berbagai 

kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial kebudayaan, politik, 

agama, kesehatan amaupun kepentingan lain seperti karena ingin tahu, 

menambah pengalaman atau pun untuk belajar. 

Disisi lain tujuan pariwisata yakni kawasan atau area geografis berbeda 

di dalam satu maupun lebih dari kawasan administratif yang terdapat di 

dalamnya antara lain daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas wisata, wisatawan 

serta masyarakat yang saling berkaitan dan saling melengkapi demi terwujudnya 

suatu kegiatan pariwisata di salah satu daerah 
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2. Teori Produksi  

Proses produksi adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan berupa 

kegiatan mengkombinasikan input (sumberdaya) untuk menghasilkan output. 

Dengan kata lain produksi merupakan proses perubahan dari input menjadi 

output (Samsubar Saleh, 2000). Sedangkan menurut Pindyck and Rubinfeld 

(1999), produksi adalah perubahan dari dua atau lebih input (sumber daya) 

menjadi satu atau lebih output (produk). Dalam kaitannya dengan pertanian, 

produksi merupakan esensi dari suatu perekonomian. Untuk berproduksi 

diperlukan sejumlah input, dimana umumnya input yang diperlukan pada sektor 

pertanian adalah adanya kapital, tenaga kerja, tanah atau sumber daya alam dan 

teknologi. Dengan demikian terdapat hubungan antara produksi dengan 

input,yaitu output maksimal yang dihasilkan dengan input tertentu atau disebut 

fungsi produksi. 

Produksi merupkan hasil akhir dari proses atau aktifitas ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat di 

pahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau 

masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis anatara input dan output 

tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik merupakan fungsi produksi 

(Salvatore, 1994: 147 ), Jadi, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang 

menunjukan jumlah maksimum output yang di hasilkan dengan kombinasi input 

tertentu (Ferguson dan Gould, 1975: 140). 

Fungsi produksi menetapkan bahwa suatu perusahaan tidak bisa mencapai 

suatu output yang lebih tinggi tanpa menggunakan input yang lebih banyak, dan 
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suatu perusahaan tidak bisa menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi 

tingkat outputnya. Pada umumnya terdapat dua batasan yang umum, yaitu harus 

cukup singkat sehingga pengusaha tidak sanggup mengubah tingat output 

tetapnya, dan cukup dan cukup singkat sehingga bentuk fungsi produksi tidak di 

ubah melalui perubahan teknologi 

Berdasarkan definisi di atas maka fungsi produksi adalah hubungan teknis 

anatara input dengan output. Dengan pengertian seperti ini, maka jelas sekali 

perbedaan antara ekonom dan insinyur. Insinyur perlu tau bagaimana proses 

tepung menjadi roti misalnya, namun ekonom tidak perlu tahu hal tersebut, tetapi 

perlu mengetahui bagaimana interaksi antara mesin dan orang atau tenaga kerja 

sehingga di hasilkan roti. 

Apabila input yang di gunakan dalam proses produksi hanya terdiri atas 

modal (K) dan tenaga kerja (L) maka fungsi produksi yang di maksud dapat di 

fromulasikan menjadi: 

Q = f (K, L) 

Keterangan: Q = Output 

   K= Input Modal 

   L= Input tenaga kerja 

Fungsi produksi di atas menunjukan bahwa maksimum output dapat di 

produksi dengan menggunakan kombinasi alternatif dari modal (K) dan tenaga 

kerja (L) (Nicholson, 1995: 312). 

Dalam pengelolaan sumberdaya produksi, aspek penting yang dimasukkan 

dalam klasifikasi sumberdaya pertanian adalah aspek alam (tanah), modal dan 
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tenaga kerja, selain itu juga aspek manajemen. Pengusahaan pertanian selalu 

dikembangkan pada luasan lahan pertanian tertentu. Pentingnya faktor produksi 

tanah bukan saja dilihat dari luas atau sempitnya tanah, tetapi juga macam 

penggunaan tanah dan topografi. 

3. Keseimbangan Produksi 

Keseimbangan produsen akan di gambarkan dengan persinggungan antara 

isocost dan isoquant. Persinggungan antara isocost dan isoquant ini akan 

menggambarkan pilihan produsen (produser choice), disebut juga least cost 

combination (LCC), yang menunjukan kombinasi input terbaik. Pada titik 

singgung ini, slope isocost sama dengan slope isoquant, berarti:  

𝑀𝑃𝑙

𝑀𝑃𝑘
=
𝑃𝐿
𝑃𝐾

 

 Apabila input produksi hanya tenaga kerja (L) dan modal (K) maka 𝑃𝐿/𝑃𝑘 

dapat di ganti dengan w/r karena hanya tenaga kerja (𝑃𝐿) adalah tingkat upah 

(w), sedangkan harga dari modal (𝑃𝐾) adalah balas jasa atas modal, yakni tingkat 

bunga (r). dengan demikian persamaan di atas menjadi: 

Kurva Keseimbangan Produksi  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pindyck, Robert S., and Daniel L. Rubinfeld. Econometric models and economic 

forecasts. Vol. 4. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1998. 

       Gambar 2.1:Kurva Keseimbangan Produksi. 
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𝑀𝑃𝑙

𝑀𝑃𝑘
=
𝑤

𝑟
 

Atau  

𝑀𝑅𝑇𝑆 =
𝑤

𝑟
 

4. Pendapatan 

Pendapatan adalah hasil yang di terima oleh seseorang dapat juga berupa 

gaji atau upah, pendapatan adalah uang yang di terima perusahaan, 

perseorangan, dan organisasi dalam sebuah bentyuk gaji, upah, komisi, ongkos, 

laba, dan bunga. Pendapatan merupakan sebagai penerimaan total yang di 

peroleh dalam periode atau kurun waktu tertentu. Dapat di simpulkan jika 

pendapatan adalah hasil yang di terima oleh masyarakan dalam kurun waktu 

tertentu sebagai pembalasan faktor produksi atau jasa yang telah di sumbangkan. 

5. Fasilitas  

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bisa mempermudah serta 

melancarkan suatu pelaksanaan usaha berupa benda-benda ataupun uang. 

Fasilitas di bedakan menjadi dua yakni antara lain fasilitas fisik serta fasilitas 

uang. (1) fasilitas fisik merupakan sesuatu yang berbentuk benda maupun yang 

bisa di bedakan, memiliki peran yang bisa mempermudah serta memperlancar 

segala bentuk usaha. (2) fasilitas uang ialah segala macam yang bisa 

memberikan suatu kemudahan di dalam kegiatan sebagai dampak dari nilai  

uang. 
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6. Jarak 

Jarak merupakan angka yang menunjukan seberapa jauh suatu benda 

berubah posisi melalui suatu bentuk lintasan tetentu. Jarak yang di tempuh oleh 

kendaraan biasanya ditunjukan dalam odometer, orang, obyek, haruslah 

dibedakan dengan jarak atara titik satu dengan tituk lainya.  Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia Jarak meupakan ruang sela (panjang atau jauh) antara 

dua benda. Jarak merupakan ukuran jauh dekatnya antara tempat yang satu 

dengan tmpat yang lainya dan di ukur dengan satuan meter. 

7. Biaya Perjalanan 

Biaya perjalanan adalah pengeluaran biaya berupa uang oleh seseorang 

atau kelompok di dalam suatu perjalanan guna untuk mencapai tujuan objek 

wisata dan selama berada di objek wisata. Biaya perjalanan antara lain adalah 

biaya perjalanan atau transportasi, biaya tarif masuk, dokumentasi dan lain lain 

yang relevan. Baiaya perjalanan adalah faktor yang akan di pertimbangkan 

pengunjung dalam melakukan kunjungann wisata. Jika biaya perjalanan semakin 

rendah maka akan mempengaruhi pengunjung untuk melakukan pariwisata 

setiap adanya waktu, dan sebaliknya jika biaya perjalanan semakin tinggi maka 

dapat memperngaruhi pengunjung mengurungkan niatnya dalam waktu dekat. 

8. Jumlah kunjungan 

Merupakan frekuensi kunjungan ke lokasi wisata yang memiliki jumlah 

kunjungan yang berbeda-beda jumlahnya dari setiap daerah berdasarkan minat 

kunjungan pengunjung itu sendiri. Jumlah kunjungan di pengaruhi oleh beberapa 
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faktor antara lain yaitu pendapatan, fasilitas, aksesibilitas dan biaya perjalanan. 

Jumlah kunjungan juga dapat berdampak terhadap kesejahteraan di suatu daerah.  

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh pendapatan terhadap jumlah kunjungan di Wisata Bahari 

Lamongan. 

Pedapatan adalah balas jasa yang diterima oleh seseorang, kelompok 

maupun perusahaan dengan apa yang sudah di kerjakan atau dilakukuan dalam 

kegiatan ekonomi. Permintaan  pariwisata  dipengaruhi oleh  pendapatan  dan  

harga. Dari hal tersebut bisa disimpulkan, jika pendapatan seseorang yang lebih 

kebutuhan sehari-hari, akan meningkatkan pengaruh terhadap  sebagian  besar  

jenis  pariwisata  dan daerah  tujuan  wisata  kemungkinan besar adalah positif. 

Pedapatan sangat berpengaruh terhadap keputusan wisatawan untuk 

mengunjungi obyek wisata. Semakin besar  pendapatan yang bebas digunakan 

maka semakin besar  kemungkinan  perjalanan  yang  diinginkan  sehingga  akan  

meningkatkan permintaan. Hal ini membuat hubungan yang signifikan antara 

jumlah pendapatan dan jumlah kunjungan wisatawan. Dimana perubahan 

pendapatan akan mempengaruhi perubahan jumlah kunjungan wisatawan, 

Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan pendapatan yang 

beradsal dari pengunjung dapat mempengaruhi jumlah kunjungan yang di 

lakukan oleh wisatawan di Wisata Bahari Lamongan menurut Dholim (2018) 

hal ini juga di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Setiawan (2019). 
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2. Pengaruh fasilitas terhadap jumlah kunjungan di Wisata Bahari 

lamongan. 

Fasilitas cenderung berorientasi  pada  daya  tarik  di  suatu  lokasi  karena  

fasilitas  harus  terletak  dekat dengan pasarnya. Fasilitas adalah salah satu yang 

menjadi pertimbangan untuk wisatawan saat berada di obyek wisata. Fasilitas 

yang dimaksud antara lain adalah fasilitas ibadah, restoran, taman  bermain,  

hiburan,  kamar  kecil  dan  fasilitas  pendukung  lainnya. Fasilitas merupakan 

unsure industri pariwisata yang  sangat penting. Berapa pun besarnya suatu 

daerah  tujuan  wisata,  jika  fasilitasnya  tidak  memadai, maka  keinginan 

wisatawan untuk mengunjungi  tempat wisata  tersebut  akan diurungkan.  

Kelengkapan fasilitas yang ada di obyek wisata bisa meningkatkan nilai 

kepuasan wisatawan saat berada di obyek wisata tersebut. dengan kelengkapan 

fasilitas, adanya kemungkinan wisatawan untuk datang lagi ke obyek wisata 

tersebut dengan harapan fasilitas yang ada di obyek wisata akan lebih bagus dan 

lengkap. 

Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan tingkat kepuasan 

wisatwan di tentukan oleh wisatawan itu sendiri sehingga jika kepuasan yang 

di dapat dari Wisata Bahari Lamongan itu baik maka akan mempengaruhi 

jumlah kunjungan wisatawan menurut Dholim (2018) hal ini juga di dukung 

oleh penelitian yag di lakukan oleh Setiawan (2019). 
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3. Pengaruh Jarak Perjalanan terhadap jumlah kunjungan di Wisata 

Bahari Lamongan. 

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. Jarak berpengaruh positif dan 

signifikan dikarenakan jarak tempuh dan jauh dekatnya obyek wisata dari 

tempat wisatawan berasal mempengaruhi jumlah kunjungan di Wisata Bahari 

Lamongan Suprihartono dkk (2018) hal ini juga di dukung oleh penelitian 

Levinanda (2015). 

4. Pengaruh Biaya Perjalanan terhadap jumlah pengunjung di Wisata 

Bahari Lamongan. 

Biaya perjalanan adalah biaya yang harus di keluarkan oleh seseorang 

maupun kelompok yang sedang melakukan perjalanan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata adalah pesaingan 

secara langsung obyek wisata lainnya dalam biaya perjalanan. Semakin  besar  

biaya  pelayanan suatu obyek  wisata  kompetitor, semakin  besar  

ketidakinginan  untuk  pergi  ke obyek  wisata  kompetitor tersebut untuk  itu  

permintaan menjadi  rendah. Faktor ini menangkap hubungan terbalik antara 

harga dari sebuah barang atau pelayanan dan permintaannya. Dalam pariwisata, 

barang substitusi dan barang komplementer berupa objek wisata  lain  yang 
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dapat menggantikan atau melengkapi  objek wisata  yang ada. Munculnya 

barang lain ini dapat terjadi karena bedanya fasilitas yang ditawarkan atau 

bedanya biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh wisatawan untuk 

berkunjung. Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa biaya perjalanan 

dapat mempengaruhi wisatawan dalam perubahan jumlah kunjungan wisatawan 

di obyek wisata. Biaya perjalanan jadi pertimbangan dalam menentukan 

wisatawan dalam memilih tujuan wisata guna mungurangi munculnya biaya 

lainnya. Dapat disimpulkan bahwa biaya perjalanan berpengaruh terhadap 

jumlah kunjungan obyek wisata. Buaya perjalanan berpengaruh negatif dan 

signifikan di karenakan semakin besar atau kecilnya biaya perjalanan tidak 

mempengaruhi jumlah kunjungan di wisata bahari lamongan menurut Khasani 

(2014). 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai teknik untuk memudahkan arah 

dalam penelitian supaya penelitian dapat dengan mudah dijalankan prosesnya dari 

uraian ini kerangka pemikiran dapat di jelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber : Dholym diolah,2019 

Gambar 2.2 : Kerangka Pikir 

Jumlah 
kunjungan 

wisata 
(Y) 

Pendapatan (X1) 

Fasilitas (X2) 

Jarak (X3) 

Biaya perjalanan (X4) 



20 
 

 
 

E. Hipotesis penelitian 

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara terhadap suatu rumusan masalah yang 

di teliti oleh peneliti dimana rumusan masalah penelitian di jelaskan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan, 

variabel fasilitas, variabel Jarak dan variabel biaya perjalanan berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata di Wisata Bahari Lamongan.  


