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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Pariwisata, Wisata dan Objek Wisata 

 

 

2.1.1  Pariwisata 

 

Pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks dengan berbagai aspek yang 

saling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama dan dalam beberapa 

dasawarsa terakhir.  Pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika 

masyarakat, dan menjadi salah satu prime-mover dalam perubahan sosial-budaya 

(Pitana dan Gayatri, 2007).  Menurut Undang-undang Kepariwisataan No. 10 

tahun 2009 bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.  Kepariwisataan merupakan 

keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat 

multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap 

orangdan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. 

 

2.1.2  Wisata 

 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 
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dikunjungi dalam jangka waktu sementara.  Pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.  Daya tarik 

wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahandan nilai 

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (UU RI No. 10 Th. 2009).  

Wisata dapat dilakukan di pantai, gunung atau lembah, seperti di objek wisata 

Pulau Tangkil yang dapat menjadi tujuan wisata karena menawarkan keindahan  

pantai dan pulau yang menarik. 

 

2.1.3 Objek wisata 

 

Objek Wisata adalah adalah suatu perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup 

seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam ciptaan tuhan 

yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi wisatawan.  Objek dan daya tarik 

wisata dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda atau objek peninggalan 

sejarah (heritage) dan seni budaya yang masih tetap hidup (living culture).  Objek 

wisata budaya dapat berupa bangunan dengan arsitek khas atau peninggalan 

heritage sedangkan seni dan budaya berupa kesenian, sikap perilaku masyarakat 

atau adat istiadat (Fandeli, 2002).   Menurut PP RI No. 67 Th. 1996 Objek wisata 

adalah sasaran wisata yang memiliki unsur fisik dominan, yang menarik untuk 

dikunjungi, ini berbeda dengan daya tarik wisata yang merupakan sasaran wisata 

yang memiliki unsur abstrak dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.  

Objek wisata dalam penelitian ini adalah objek wisata Pulau Tangkil yang relatif 

baru dikembangkan dan belum banyak diketahui masyarakat. 
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2.2  Wisatawan, Pengunjung dan Persepsi Pengunjung 

 

 

2.2.1  Wisatawan 

 

Wisatawan adalah seseorang yang terdorong oleh sesuatu atau beberapa keperluan 

melakukan perjalanan dan persinggahan sementara di luar tempat tinggalnya 

untuk jangka waktu lebih dari 24 jam tidak dengan maksud untuk mencari nafkah 

(Fandeli, 2000).  Ciri-ciri seseorang disebut wisatawan menurut undang-undang 

No. 9 tahun 1990 tentang pariwisata adalah perjalanan dilakukan secara sukarela, 

perjalanan ke tempat lain ke luar wilayah/negara tempat tinggalnya, bersifat 

sementara dan menginap paling tidak satu malam, tidak untuk mencari nafkah, 

tujuannya semata-mata untuk pesiar, liburan, kesehatan, keagamaan dan olahraga, 

kunjungan usaha, mengunjungi keluarga, tugas dan menghadiri pertemuan. 

 

2.2.2  Pengunjung 

 

Pengunjung merupakan konsumen yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang 

beraneka ragam.  Keinginan dan kebutuhan tersebut bergantung pada ciri 

karakteristik pengunjung yang merupakan konsumen seperti daerah asal, tingkat 

pendidikan, umur,dan jenis kelamin pengunjung, dan ketika adanya perbedaan 

dari ciri karakteristik pengunjung tersebut akan berbeda juga dalam melakukan 

proses pengambilan keputusan untuk memilih paket wisata yang ditawarkan oleh 

suatu objek wisata (Susilowati, 2009 ). 

 

2.2.3  Persepsi Pengunjung 

 

Walgito (2002) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses yang terjadi di 

dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang 

itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali 
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dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya.  Persepsi dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam diri individu (faktor internal) dan faktor dari luar diri individu (faktor 

eksternal).  Faktor internal meliputi kecerdasan, minat, emosi, pendidikan, 

pendapatan, kapasitas alat indera dan jenis kelamin.  Faktor eksternal adalah 

pengaruh kelompok, pengalaman masa lalu dan perbedaan latar belakang sosial 

budaya.   Menurut  Hutabarat (2008) persepsi merupakan respon terhadap 

rangsangan yang datang dari suatu objek sehingga respon ini berkaitan dengan 

penerimaan atau penolakan oleh individu tersebut.   Objek wisata Pulau Tangkil 

yang mulai banyak dikunjungi merupakan salah satu bentuk sikap pengunjung 

yang datang dan rela mengunjungi objek wisata ini untuk mendapatkan 

kesenangan. 

 

Tingkat kepuasan pelanggan/pengunjung terhadap pelayanan merupakan faktor 

yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang 

tanggap terhadap kebutuhan pelanggan sehingga kepuasan tergantung pada dua 

faktor yaitu harapan konsumen dan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh 

konsumen (Clow, 2000).  Tingkat kepuasan yang diukur dalam penelitian ini 

adalah mengenai apa yang dirasakan oleh pengunjung atau wisatawan yang 

datang ke objek wisata Pulau Tangkil. 

 

2.3  Wisata Sebagai Aktivitas Sektor Jasa 

 

 

2.3.1  Jasa 

 

Objek wisata Pulau Tangkil menawarkan jasa wisata untuk dinikmati para 

wisatawan atau pengunjung.  Jasa adalah merupakan pemberian suatu kinerja atau 
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tindakan tak kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain (Rangkuti, 2003).  Jasa 

memiliki 4 karakteristik utama (Kotler, 2002), yaitu : 

a. Tidak Berwujud (Intangibility), jasa mempunyai sifat tidak berwujud, karena 

tidak bisa dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu 

dibeli,    

b. Tidak terpisah (Inseparability), jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara 

bersamaan, tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam 

persediaan, didistribusikan melewati berbagai penjual baru dikonsumsi, 

c. Berubah-ubah (Variability), jasa tergantung pada siapa yang menyediakan 

serta kapan dan jasa itu diberikan. Pembeli jasa menyadari keragaman yang 

tinggi dan sering membicarakan dengan orang lain sebelum memilih seorang 

penyedia jasa, 

d. Tidak tahan lama (Perishability), jasa tidak dapat disimpan karena tidak tahan 

lama, sehingga dapat dikatakan bahwa jasa dihasilkan pada saat ada 

permintaan akan jasa tersebut dan permintaan ini tidak dapat ditunda. 

 

2.3.2  Jasa wisata sebagai jasa lingkungan memiliki nilai ekonomi 

 

Objek wisata Pulau Tangkil yang menawarkan jasa wisata berupa jasa lingkungan 

merupakan suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung 

berupa jasa wisata alam/rekreasi, pengendalian erosi dan banjir, keindahan, 

keunikan dan  kenyamanan sehingga kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dapat 

berupa usaha rekreasi hutan (wisata alam), usaha olah raga tantangan, usaha 

pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (carbon trade) atau usaha 

penyelamatan hutan dan lingkungan juga merupakan sumberdaya ekonomi 

potensial yang beragam didalam areal kawasan hutan yang mampu menghasilkan 
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hasil hutan kayu, non kayu dan hasil hutan tidak kentara (intangible) seperti 

perlindungan tanah, pelestarian sumberdaya air dan beragam hasil wisata.  

Kuantifikasi nilai nominal dari nilai manfaat rekreasi hutan (wisata hutan) 

didasarkan atas kesediaan konsumen/masyarakat dan selain metode tersebut 

digunakan juga metode biaya perjalanan (Alamdkk., 2009). 

 

2.3.3  Jasa wisata sebagai aktivitas perekonomian industri 

 

Industri pariwisata ialah semua jasa-jasa (services)yang dibutuhkan wisatawan 

semenjak ia berangkat meninggalkan tempatkediamannya, sampai ia kembali ke 

rumah ia tinggal. Jasa-jasa yang dibutuhkan wisatawan tersebut tidak hanya 

dihasilkan oleh satu perusahaan saja, tetapi oleh banyak dan macam-macam 

perusahaan (Yoeti, 2009).  Objek wisata Pulau Tangkil memiliki aktifitas 

pelayanan terhadap pengunjung dengan terus meningkatkan daya tarik wisata 

guna menarik wisatawan sehingga perekonomian pariwisata berbasis industri 

dapat berjalan. 

 

Keberhasilan suatu kegiatan pariwisata sangat ditentukan oleh tingkat kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada pengunjung karena kualitas pelayanan dipercaya 

sangat berbanding lurus dengan kepuasan pengunjung.  Jika kepuasan pengunjung 

terpenuhi maka diharapkan apresiasi dalam upaya memperbaiki tata cara 

pelayanan dapat menjadi lebih baik (Budiono, 2004).   Menyusun perencanaan 

dan pengelolaan pembangunan untuk masa depan diperlukan suatu pergeseran 

paradigma dari strategi import substitution industry menjadi resource based 

industry.  Perubahan paradigma ini perlu disertai instrumen kebijakan untuk 

menadapatkan dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi berupa pilihan strategi 
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pembangunan dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam, khususnya 

pengelolaan pesisir melalui sektor ekowisata (Aryanto, 2005). 

 

2.3.4  Jasa wisata sebagai landasan pengembangan objek wisata  

 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru sejak pelita I hingga 

pelita V dititik beratkan pada pembangunan sektor ekonomi dan untuk menunjang 

pembangunan sektor ekonomi diperlukan pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia, yang oleh karenanya perlu upaya untuk meningkatkan 

added value atau tambah nilai dari sumber daya alam ini, salah satu upaya untuk 

meningkatkan tambah nilai tersebut adalah kegiatan pariwisata, khususnya wisata 

alam harus ditunjang oleh banyak sektor antaralain sektor perhubungan, 

kehutanan, industri dan pekerjaan umum (Fandeli, 1995).   

 

2.4  Nilai, Nilai Ekonomi dan Variabel Penilaian 

 

 

2.4.1  Nilai 

 

Nilai merupakan sebuah sikap dalam mengambil keputusan (Masri, 1972).  Sikap 

sebagai kesediaan yang diarahkan untuk menilai atau menanggapi sesuatu, seperti 

yang diungkapkan Berkman dan Gilson(1981) bahwa sikap adalah evaluasi 

individu yang berupa kecenderungan (inclination) terhadap berbagai elemen di 

luar dirinya. Assael (1984) mendefinisikan sikap adalah keadaan siap 

(predisposisi) yang dipelajari untuk merespon objek tertentu yang secara 

konsisten mengarah pada arah yang mendukung (favorable) atau menolak 

(unfavorable), sedangkan Hawkins dkk. (1986) menyebutkan sikap adalah 

pengorganisasian secara tetap dan bertahan (enduring) atas motif, keadaan 
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emosional, persepsi dan proses-proses kognitif untuk memberikan respon 

terhadap dunia luar. 

 

Nilai merupakan persepsi seseorang mengenai harga yang diberikan seseorang 

terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu tertentu.  Ukuran harga ditentukan 

oleh waktu barang atau uang yang dikorbankan seseorang untuk memiliki barang 

atau jasa yang diinginkanya sehingga penilaian diartikan sebagai kegiatan yang 

berkaitan dengan pembangunan konsep dan metodologi untuk menduga nilai 

barang dan jasa (Davis dan Johson, 1987).  Nilai dari objek wisata Pulau Tangkil 

merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk mengunjungi Pulau Tangkil. 

 

2.4.2 Nilai Ekonomi 

 

Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut value, biasa diartikan sebagai harga, 

penghargaan, atau taksiran, maksudnya adalah harga atau penghargaan yang 

melekat pada suatu objek, sedangkan objek yang dimaksudkan disini bisa 

berbentuk benda, barang, keadaan, perbuatan, perilaku, peristiwa, dan lain-lain 

(Rochmadi, 2002).   Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai 

pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa 

untuk memperoleh barang dan jasa lainnya, dan secara formal konsep ini disebut 

keinginan membayar seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

sumber daya alam dan lingkungan, dan dengan menggunakan pengukuran ini, 

nilai ekosistem bisa diterjemahkan kedalam bahasa ekonomi dengan mengukur 

nilai moneter barang dan jasa (Fauzi, 2004). 
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2.4.3 Variabel Penilaian  

 

Menurut Douglass (1975) di dalam pengembangan pariwisata alam memberikan 

beberapa angka tentang kebutuhan area beberapa kegiatan wisata alam, yakni 

setiap macam aktivitas berwisata memerlukan luasan yang berbeda dan luas area 

wisata dibutuhkan untuk dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan, sehingga 

kebutuhan kamar menginap bagi wisatawan juga penting dipehitungkan sebagai 

kelengkapan fasilitas penunjang wisata, namun pada umumnya juga tempat atau 

rumah akan dibutuhkan wisatawan non piknik, namun sebenarnya yang penting 

juga adalah berapa tempat duduk atau kursi dibutuhkan. 

a. Sosial 

 

Segmentasi sosial ekonomi, pasar wisatawan perlu dipetakan menurut komposisi 

pendidikan, pendapatan dan pengeluaran, profesi, kedudukan sosial dan 

sebagainya,  yakni antara satu faktor dengan faktor yang lain terdapat hubungan 

yang saling mempengaruhi, sehingga mempunyai waktu luang saja tidak cukup, 

karena untuk berwisata  perlu uang meskipun tidak selalu dalam jumlah besar 

(Freyer, 1993 ; Mundt, 1998 dalam Damanik dan Weber, 2006).  Waktu luang, 

uang, sarana dan prasarana merupakan permintaan potensi wisata yang potensial.  

Permintaan potensial ini harus ditrasformasikan menjadi permintaan rill, yakni 

pengambilan keputusan wisata (Damanik dan Weber, 2006). 

b.  Demografi 

 

Kebutuhan untuk berwisata sangat terkait dengan masalah iklim dan kondisi 

lingkungan hidup tempat tinggal seseorang dan biasanya orang yang berdiam di 

daerah panas atau kawasan yang tingkat polusi tanah, air, udara, dan suara sangat 

tinggi memiliki kebutuhan untuk mencari tempat beriklim sejuk dan tingkat 
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pencemaran lingkungan yang minimal, seperti penduduk Jakarta yang setiap akhir 

pekan membanjiri kawasan Puncak atau masyarakat Yogyakarta yang berpergian 

ke Kaliurang dan Parangtritis setiap hari libur dapat dijadikan contoh yang tepat 

untuk itu (Damanik dan Weber, 2006). 

 

Perlu dipahami bahwa tidak mungkin semua wisatawan diharapkan akan 

mengunjungi objek ekowisata, karena pasar ekowisata sendiri terbagi-bagi, oleh 

sebab itu harus diidentifikasi profil mereka seperti segmentasi demografis, profil 

wisatawan dapat dipetakan menurut kategori umur (muda, menengah, lansia), 

status keluarga (pasangan tanpa anak, pasangan dengan anak), jenis kelamin, 

daerah asal, latar belakang etnik dan agama (Damanik dan Weber, 2006). 

 

2.5 Metode Penilaian Ekonomi Jasa Wisata 

 

 

2.5.1 Metode Penilaian 

 

Penelitian ini menggunakan suatu metode dengan pendekatan biaya perjalanan 

yang dikorbankan pengunjung untuk mengunjungi objek wisata Pulau Tangkil.  

Metode penilaian yang digunakan berupa  manfaat ekonomi biaya lingkungan. 

Suatu sumberdaya alam dan lingkungan dapat dibagi ke dalam dua kelompok 

besar, yaitu berdasarkan pendekatan yang berorientasi pasar dan pendekatan yang 

berorientasi survey.   Pendekatan Orientasi Pasar menggunakan metode pasar 

pengganti (surrogate market based methods), barang yang dipasarkan sebagai 

pengganti lingkungan, seperti pendekatan nilai kepemilikanterhadap nilai tanah, 

biaya perjalanan (travel cost), pendekatan perbedaan upah (wage differential 

methods), penerimaan kompensasi/pampasan (Hufscmid dkk., 1992). 
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2.5.2 Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method) 

 

Biaya perjalanan dari pengunjung objek wisata kemudian disebut sebagai harga 

atau nilai ekonomi.  Objek wisata dapat ditentukan nilai ekonominya dengan 

menggunakan metode biaya perjalanan.  Metode biaya perjalanan digunakan 

untuk menduga nilai ekonomi kawasan wisata berdasarkan penilaian yang 

diberikan masing-masing individu atau masyarakat dari biaya yang dikeluarkan 

untuk berkunjung ke sebuah objek wisata (Tambunan, 2013).   Biaya perjalanan 

meliputi biaya transport pulang pergi dari tempat tinggalnya ke Tahura WAR dan 

pengeluaran lain selama di perjalanan dan didalam Tahura War (Djijono, 2002). 

 

Metode Biaya Perjalanan (TCM) digunakan untuk menganalisis permintaan 

terhadap rekreasi di alam terbuka (outdoor recreation), seperti memancing, 

berburu, hiking dan sebagainya, dan secara prinsip, metode ini mengkaji biaya 

yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi di atas, 

seperti seorang konsumen misalnya untuk menyalurkan hobi memancing di pantai 

akan mengorbankan biaya dalam bentuk waktu dan uang untuk mendatangi 

tempat tersebut, sehingga kita bisa mengkaji berapa nilai (value) yang diberikan 

konsumen terhadap sumber daya alam dan lingkungan dengan mengetahui 

kerelaan dari konsumen tersebut, dan metode ini dapat digunakan untuk 

mengukur manfaat danbiaya akibat (Fauzi, 2004) seperti perubahan biaya akses 

(tiket masuk) bagi suatu tempat rekreasi, penambahan tempat rekreasi baru, 

perubahan kualitas lingkungan tempat rekreasi, hingga penutupan tempat rekreasi 

yang ada. 
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Secara umum ada dua teknik sederhana yang digunakan untuk menentukan nilai 

ekonomi berdasarkan travel cost method (Fauzi, 2004), teknik tersebut adalah, 

1.   Pendekatan melalui zonasi adalah pendekatan relatif simpel dan murah karena 

data yang diperlukan banyak mengandalkan data sekunder dan beberapa data 

sederhana dari responden saat survey, 

2.  Pendekatan ini lebih didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui 

survey dan teknik statistika yang lebih kompleks.  Kelebihannya adalah hasil 

yang didapat lebih akurat, didalam menentukan fungsi permintaan untuk 

kunjungan wisata, pendekatan ini lebih menggunakan teknik ekonometrik 

seperti regresi sederhana. 

 

Travel Cost Method (TCM) merupakan teknik yang pertama kali mengasumsikan 

bahwa nilai suatu tempat rekreasi berkaitan dengan biaya perjalanan yang 

dikeluarkan para pengunjung.  Akan tetapi pada prakteknya terdapat beberapa 

masalah dengan penggunaan metode ini  yaitu time costs merupakan sebuah TCM 

sederhana yang mengasumsikan bahwa travel cost hanya berkaitan dengan 

pengeluaran untuk bahan bakar.  Sebuah time cost seharusnya dimasukkan ke 

dalam travel cost sebagai sebuah refleksi dari nilai rekreasi sesungguhnya dari 

para pengunjung.  Multiple visit journeys yang tak jarang para pengunjungnya 

dapat mengunjungi lebih dari satu tempat rekreasi dalam satu hari sehingga 

mengakibatkan travel cost memiliki margin for error yang tidak pasti terhadap 

masalah ini.  Substitute sites yakni para pengunjung seringkali mengunjungi 

sebuah situs yang diukur nilainya dengan TCM hanya sebagai situs pengganti 

dikarenakan tidak adanya lagi situs yang dekat dengan rumah mereka.  House 

purchase decision yakni sebagian pengunjung akan memutuskan untuk membeli 
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sebuah rumah di dekat tempat rekreasi yang dianggap telah memberikan 

nilaikepuasan saat mengunjunginya (Turner dkk., 1993). 

 

Penilaian manfaat wisata yang telah terbukti cukup baik digunakan salah satunya 

adalah metode biaya perjalanan (Travel Cost Method).  Pendekatan ini merupakan 

pendekatan WTP dengan menggunakan informasi tentang jumlah uang yang 

dikeluarkan dan waktu yang digunakan untuk mencapai kawasan wisata tersebut.  

Besarnya estimasi nilai manfaat tersebut dari upaya perubahan kualitas 

lingkungan dari kawasan wisata yang dikunjungi  (Hendrasati, 2009). 

 

Menurut Haab dan McConnel (2002), agar penilaian terhadap sumber daya alam 

melalui TCM tidak bias, fungsi permintaan harus dibangun dengan asumsi dasar 

bahwa biaya perjalanan dan biaya waktu digunakan sebagai proxy atas harga dari 

rekreasi, waktu perjalanan bersifat netral, artinya tidak menghasilkan utilitas 

maupun disutilitas, dan perjalanan merupakan perjalanan tunggal. 

 

2.6  Analisis Regresi 

 

 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel 

yang diujikan terhadap biaya perjalanan pengunjung objek wisata Pulau Tangkil.  

Analisi regresi merupakan analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara 

dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah dapat diramalkan 

dari peubah lainnya (Kismiantini, 2010).  Tujuan utama dari analisis regresi 

adalah untuk memberikan dasar-dasar peramalan atau pendugaan dalam analisis 

peragam atau analisis kovarian.  Analisis regresi digunakan sebagai alat untuk 

melakukan peramalan atau prediksi atau estimasi atau pendugaan yang sangat 
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berguna bagi para pembuat keputusan sehingga regresi linier dapat diartikan 

sebagai bentuk hubungan anatara variabel bebas X maupun variabel Y sebagai 

faktor yang berpangkat satu.  Regresi linier ini dibedakan menjadi dua yakni, 

1.  Regresi linier sederhana dengan bentuk fungsi: Y = a + bX + e, 

2.  Regresi linier berganda dengan bentuk fungsi: Y = b0 + b1X1+ . .. + bpXp + e 

Kedua fungsi di atas 1) dan 2); masing-masing berbentuk garis lurus (linier 

sederhana) dan bidang datar (linier berganda). 

 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui variable bebas terhadap variable 

terikat sehingga dilakukan analisis dengan persamaan regresi linear berganda 

melalui software minitabdan bentuk umum analisis ini yaitu menghubungkan 

variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X1, X2, X3,... Xa, 

sedangkan pola hubungan antar variabel dianalisis berdasarkan data sampel yang 

diperoleh melalui kuisioner, sehingga terdapat variabel-variabel karakteristik 

pengunjung di wisata Pulau Tangkil sebagai variabel penjelas yang dapat 

mempengaruhi biaya perjalanan sebagai variabel pengikut, variabel tersebut dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Silalahi, 2009). 

 

Yᵢ = α₀ + α₁[X₁]ᵢ + α₂[X₂]ᵢ + α₃[X₃]ᵢ + α₄[X₄]ᵢ + α₅[X₅]ᵢ + α₆[X₆]ᵢ + α₇[X₇]ᵢ  

        + α₈[X₈]ᵢ + α₉[X₉]ᵢ + α₁₀[X₁₀]ᵢ + α₁₁[X₁₁]ᵢ + α₁₂[X₁₂]ᵢ [X₁₃]ᵢ  + α₁₃[X₁₄]ᵢ 

        + α₁₅[X₁₅]ᵢ  + α₁₆[X₁₆]ᵢ+ ei 

 
Keterangan 

Y = Biaya perjalanan pengunjung wisata Pulau Tangkil 

[X₁]ᵢ = Kelamin 

[X₂]ᵢ = Umur 

[X₃]ᵢ = Pendidikan 

[X₄]ᵢ = Pekerjaan 

[X₅]ᵢ = Pekerjaan Tambahan 

[X₆]ᵢ = Pendapatan 

[X₇]ᵢ = Pernikahan 

[X₈]ᵢ = Tanggungan 

[X₉]ᵢ = Asal Pengunjung 

[X₁₀]ᵢ = Motivasi 

[X₁₁]ᵢ = Waktu Berkunjung 

[X₁₂]ᵢ = Cara Berkunjung 

[X₁₃]ᵢ = Kendaraan 

[X₁₄]ᵢ = Waktu Luang 

[X₁₅]ᵢ = Frekuensi Berkunjung 

[X₁₆]ᵢ = Pintu Masuk 

α = Konstanta 

ei = Standar error 
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1.  Jenis Kelamin 
 

 

Kebutuhan wisata merupakan kebutuhan semua orang tanpa membedakan jenis 

kelamin (Sihotang, 2014).  Variabel ini diambil untuk mengetahui apakah jenis 

kelamin berpengaruh terhadap biaya perjalanan pengunjung objek wisata Pulau 

Tangkil. 

 

2.  Kelompok Umur  
 

 

Umur merupakan salah satu faktor pendukung untuk mengetahui kemampuan 

fisik responden dalam melakukan kunjungan dan produktivitas (Sihotang, 2014).  

Umur diambil sebagai variabel untuk mengetahui apakah pertambahan umur 

memberikan pengaruh terhadap biaya perjalanan pengunjung. 

 

3.  Tingkat Pendidikan  

 

Firandari dkk. (2009) mengungkapkan tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai 

salah satu penentu kemampuan dan kualitas seseorang dalam menguasai 

pengetahuan yang berperan dalam menentukan pilihan pengunjung 

mengkonsumsi barang atau jasa wisata.  Tingkat pendidikan adalah salah satu 

variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap biaya perjalanan pengunjung 

objek wisata pulau Tangkil. 

 

4.  Jenis Pekerjaan  

 
 

Sihotang (2014) mengungkapkan bahwa pekerja swasta cenderung membutuh 

rekreasi tinggi akibat kejenuhan tutinitas sehari-hari.  Jenis pekerjaan diambil 

sebagai variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap biaya perjalanan.   
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5.  Pekerjaan Tambahan 

 

 

Pekerjaan tambahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung objek 

wisata Pulau Tangkil diluar pekerjaan pokok yang  memberikan hasil dan manfaat 

sehingga dapat memberikan nilai tambah pada pendapatan.  Pengunjung dengan 

memiliki pekerjaan tambahan akan memiliki kesempatan lebih luas untuk 

mendapatkan kepuasan dikarenakan penghasilan seseorang berperan dalam 

pengambilan keputusan dalam memilih wisata (Sihotang, 2014).   Variabel ini 

diambil untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap biaya perjalanan. 

 

6.  Tingkat Pendapatan  

 

 

Besarnya pendapatan menunjang seseorang melakukan kegiatan rekreasi sehingga 

kelompok pengunjung yang memiliki pendapatan tinggi berkesempatan rekreasi 

yang besar (Sihotang, 2014).  Variabel tingkat pendapatan diambil untuk 

mengetahui besaran pendapatan terhada pengaruh biaya perjalanan. 

 

7.  Status Pernikahan 

 

 

Status pernikahan pada penelitian ini menunjukkan apakah pengunjung objek 

wisata Pulau Tangkil telah menikah atau belum menikah.  Status pernikahan akan 

berhubungan dengan jumlah tanggungan dan juga biaya pada kegiatan wisata di 

Pulau Tangkil.  Mengindikasikan bahwa penambahan anggota keluarga akibat 

menikah memberikan pengaruh signifikan, senada dengan penelitian Agustin dkk. 

(2014) bahwa variabel penambahan anggota keluarga berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan wisatawan domestik terhadap objek wisata bahari Pulau 

Cingkuak. 
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8. Jumlah Tanggungan 

 
 

Pengunjung dengan tanpa ada tanggungan dapat memilih wisata sesuai keinginan 

tanpa harus mendengarkan pendapat dari orang yang ditanggung.  Tidak adanya 

tanggungan artinya mereka bebas untuk melakukan kegiatan rekreasi sehingga 

kesempatannya lebih besar (Sihotang, 2014).  Temuan ini bermakna bahwa 

pengunjung yang memiliki tanggungan mengeluarkan biaya perjalanan lebih besar 

dibanding pengunjung tanpa ada tanggungan, hal ini senada dengan yang 

diungkapkan  Agustin dkk. (2014) yakni variabel jumlah anggota keluarga atau 

tanggungan berpengaruh signifikan terhadap permintaan wisatawan domestik 

terhadap objek wisata bahari Pulau Cingkuak. 

 

9.  Zona Asal 

 
 

Zona asal daerah menunjukkan dari mana pengunjung berasal, hal ini akan 

berpengaruh terhadap biaya perjalanan yang dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal 

pengunjung dengan tempat wisata.  Firandari (2009) bahwa jarak tempuh 

memiliki hubungan negatif dengan jumlah kunjungan ke PSG-3 (Pulau Situ 

Gintung-3), hal ini berarti semakin jauh jarak tempuh seorang pengunjung ke 

PSG-3, maka akan mengurangi peluang rata-rata kunjungan.  Variabel ini 

dimasukkan  dalam  penelitian ini guna mengetahui zona asal pengunjung objek 

wisata Pulau Tangkil. 

 

10.  Motivasi Pengunjung 

 

 

Motivasi pengunjung terhadap objek wisata sangan berkaitan erat, karena objek 

wisata dikelola untuk dapat memenuhi keinginan atau motivasi pengunjung untuk 
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menikmati wisata dan melepaskan penat.  Jayapalan (2001) mengungkapkan 

bahwa sesorang termotivasi melakukan perjalanan antara lain faktor fisik seperti 

melakukan perjalanan wisata karena adanya kebutuhan dari wisatawan untuk 

relaksasi dari rutinitas kerja.  Penelitian Agustin dkk. (2014) yakni variabel 

motivasi berkunjung berpengaruh signifikan positif dengan permintaan wisatawan 

domestik terhadap objek wisata bahari Pulau Cingkuak. 

 

11. Waktu Berkunjung 

 

 

Waktu berkunjung merupakan momen kesempatan seseorang untuk mengunjungi 

suatu objek wisata.  Nilai merupakan persepsi seseorang melalui harga yang 

diberikan seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu tertentu (Davis 

dan Johson, 1987).  Implikasi pada manajemen pengelolaan jasa wisata dapat 

menjadi lebih efektif jika diarahkan pada saat momen hari raya atau libur panjang 

untuk melakukan event atau acara promosi guna dapat menarik minat pengujung 

agar dapat kembali berkunjung dikemudian hari.  Variabel mengenai waktu 

berkunjung diambil pada saat momen hari raya dan hari libur nasional yakni hari 

raya natal, tahun baru, hari raya imlek, hari raya nyepi, akhir pekan dan hari biasa. 

 

12.  Jenis Kendaraan 

 

Jenis kendaraan erat kaitanya dengan biaya perjalanan.  Kendaraan milik pribadi 

tentu tidak akan mengeluarkan biaya untuk sewa kendaraan.  Pengunjung lebih 

memilih kendaraan pribadi dibanding charter atau sewa dikarenakan untuk 

menghemat biaya perjalanan, sehingga jenis kendaraan perlu ditambahkan untuk 

mengetahui apakah benar variabel ini berpengaruh terhadap biaya perjalanan. 
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13. Waktu Luang 

 

 

Waktu luang adalah waktu yang dimiliki seseorang diluar jam kerja.  Waktu luang 

berhubungan erat dengan kesempatan seseorang mendapatkan waktu  libur guna 

melakukan kegiatan wisata atau berekreasi.  Waktu luang berpengaruh terhadap 

keputusan pengunjung untuk memilih tempat wisata berdasarkan waktu luang 

yang dimiliki (Sihotang, 2014).  Waktu luang sering dihubungkan dengan 

kesempatan seseorang untuk dapat berwisata, oleh karenanya perlu dimasukkan 

sebagai variabel untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap biaya 

perjalanan.  

 

14.  Frekuensi Berkunjung 

 

 

Frekuensi berkunjung merupakan frekuensi yang menunjukkan seberapa sering 

pengunjung datang ke objek wisata Pulau Tangkil, sehingga perlu diketahui 

apakah para  pengunjung yang telah berkunjung ke Pulau Tangkil menginginkan 

kembali berkunjung ke objek wisata tersebut.  

 

15. Cara Berkunjung 

 

 

Cara Berkunjung adalah cara pengunjung berkunjung bersama keluarga , teman 

atau kerabat.  Penelitian Agustin dkk. (2014) menjelaskan variabel penambahan 

anggota keluarga berpengaruh signifikan positif akan permintaan wisatawan 

domestik terhadap objek wisata bahari Pulau Cingkuak, sehingga berpengaruh 

terhadap cara berkunjung yang datang secara berkelompok. 
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16.  Pintu Kunjungan 

 

 

Cara berkunjung menunjukkan jalan yang dilalui pengunjung untuk mencapai 

Pulau Tangkil yang notabene harus melakukan penyeberangan untuk mencapai 

pulau.  Pengunjung objek wisata Pulau Tangkil saat ini belum banyak yang 

mengetahui jalan utama ataupun dermaga utama yang sebenarnya.  Dermaga 

utama sebenarnya berada di desa sukajaya lempasing yang berdekatan dengan 

pintu Pantai Mutun.  Variabel ini dimasukkan guna dapat mengungkap seberapa 

banyak pengunjung yang mengetahui pintu utama dermaga penyeberangan objek 

wisata Pulau Tangkil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


