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ABSTRAK

VALUASI EKONOMI DENGAN METODE TRAVEL COST PADA
TAMAN WISATA PULAU PAHAWANG KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

Rofiiqoh Al-Khoiriah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status taman wisata Pulau Pahawang,
kesediaan membayar tiket masuk oleh pengunjung taman wisata Pulau Pahawang,
biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung taman wisata Pulau Pahawang,
faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisatawan taman wisata
Pulau Pahawang, nilai ekonomi taman wisata Pulau Pahawang berdasarkan
analisis biaya perjalanan (travel cost). Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja
di taman wisata Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten
Pesawaran. Responden penelitian ini sebanyak 40 responden yang merupakan
wisatawan taman wisata Pulau Pahawang.  Pengumpulan data penelitian
dilaksanakan pada bulan April-Desember 2016.  Metode penelitian menggunakan
metode survei dengan analisis regresi liniear berganda dan travel cost.  Hasil
penelitian menunjukkan status kepemilikan taman wisata Pulau Pahawang yang
terdiri dari empat pulau yaitu Pahawang Besar dan Pahawang Kecil milik
masyarakat setempat, Pulau Kelagian Besar dan Pulau Kelagian Kecil milik TNI
Angkatan Laut. Rata-rata kesediaan membayar pengunjung untuk satu spot
wisata sebesar Rp26.375,00, dua spot wisata sebesar Rp45.500,00, tiga spot
wisata sebesar  Rp68.375,00 dan empat spot wisata sebesar Rp90.750,00. Rata-
rata biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung adalah sebesar Rp459.726,00.
Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan responden taman wisata
Pulau Pahawang adalah jarak dan biaya perjalanan (travel cost). Total
perhitungan nilai ekonomi dengan menggunakan metode TCM pada taman wisata
Pulau Pahawang sebesar Rp6.944.262.295.082,00.

Kata kunci: frekuensi kunjungan, travel cost, valuasi ekonomi.



ABSRACT

ECONOMIC VALUATION USING TRAVEL COST FOR PULAU
PAHAWANG TOURISM PARK, PESAWARAN DISTRICT

By

Rofiiqoh Al-Khoiriah

This study aim at valuing Pulau Pahawang tourism park using travel cost and
willingness to pay method. The study site is in Pulau Pahawang tourism park,
Marga Punduh Sub-district, Pesawaran District.  The respondents were 40 tourist
visitors at Pulau Pahawang tourism park, Pesawaran District, who were selected
by accidental sampling. Data of this study was collected on April-December
2016.  The data were analyzed using doubled linear, willingness to pay, and travel
cost method.  The study shows that Pulau Pahawang is owned by communities
while Kelagian Besar dan Kelagian Kecil are owned by TNI AL. In addition
average willingness to pay for one spot, two spots, three spots, and four spots are
Rp26.375,00, Rp45.500,00, Rp68.375,00, and Rp90.750,00, respectively. The
average travel cost is Rp459.726,00.  The factors influencing number of visits are
distance and travel cost. The economic value of Pulau Pahawang tourism park is
Rp6.944.262.295.082,00.

Keywords: economic valuation, number of visits , travel cost
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan

sumber daya alam baik di daratan maupun di perairan (laut) yang sangat

melimpah. Menurut Siregar (2009), Indonesia dikenal sebagai negara dengan

keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil (negara

megabiodiversity). Berbagai bentuk sumber daya alam dapat ditemui di

Brazil, demikian juga halnya dengan Indonesia.

Beberapa bentuk sumber daya alam yang dapat ditemui di Indonesia

diantaranya adalah pemandangan alam pegunungan, bentangan lembah,

sungai, goa, air terjun, hamparan persawahan dan perkebunan dengan udara

segar, matahari, laut dan segala panorama indahnya. Keindahan sumber daya

alam ini diperkaya dengan bentuk negara Indonesia yang merupakan negara

kepulauan dengan keberagaman adat istiadat, budaya, dan bahasa, sehingga

memberikan peluang yang sangat besar dalam memperoleh manfaat dari

sumber daya alam melalui kegiatan yang tidak merusak atau merubah

karakteristik fisik sumber daya alam tersebut. Salah satu potensi yang dapat

dimanfaatkan adalah potensi bahari yang dapat dinikmati dalam bentuk udara

segar dan pemandangan yang indah.
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Potensi bahari ini mulai dimanfaatkan berbagai ekowisata oleh sebagian besar

orang, hal ini menyebabkan banyak perkembangan yang terjadi terutama pada

sektor pariwisata.

Pariwisata di Indonesia saat ini telah tumbuh dan berkembang seiring

berjalannya waktu. Hal ini berkaitan dengan kehidupan manusia yang serba

ingin tahu mengenai segala sesuatu. Baik itu berupa peristiwa ataupun situasi

yang terjadi dalam berbagai bidang dengan aspek kehidupan dan

lingkungannya. Berbagai upaya yang dapat dilaksanakan untuk

menumbuhkembangkan industri pariwisata diantaranya pengadaan sarana

akomodasi yang memadai, promosi, kemudahan perjalanan, penambahan dan

pengembangan kawasan pariwisata serta mengupayakan produk-produk baru

(Tazkia dan Hayati, 2012). Berbagai upaya tersebut telah mulai terlaksana

pada beberapa sektor pariwisata, salah satunya pada wisata pesisir dan bahari.

Menurut Aryanto dan Mardjuka (2005), wisata pesisir dan bahari adalah

proses ekonomi yang memasarkan ekosistem dan merupakan pasar khusus

yang menarik dan langka untuk orang yang sadar akan lingkungan dan

tertarik untuk mengamati alam. Maka, sangat beralasan bagi Indonesia bila

hampir di semua daerahnya akan berupaya mengembangkan wisata pesisir

dan bahari ini, salah satu daerah yang mengupayakan berkembangnya wisata

pesisir bahari ini adalah Provinsi Lampung.

Indonesia memiliki potensi bahari sangat besar, hal itu karena Indonesia

memiliki total garis pantai mencapai 80.000 km dan luas laut yang mencapai

sekitar 3,1 juta km2. Selain itu Indonesia memiliki sekitar 50.875 km2
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terumbu karang. Jika estimasi konservatif ini akurat, maka berarti kita

memiliki 51% dari terumbu karang di wilayah Selatan Timur Asia  dan 18%

(284.300 km2) dari terumbu karang di dunia. Indonesia merupakan negara

kepulauan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata

bahari. Oleh karena itu Indonesia menjadi jantung dari segitiga karang dunia

yang terdiri dari beberapa negara, Indonesia, Malaysia, Timor Leste,

Philipina, Papua Nuigini dan Solomon. Sekretariat segitiga karang dunia

berada di Indonesia dan ditempatkan di Manado. Oleh karena itu wisata

bahari menjadi salah satu program unggulan dan prioritas dalam

pembangunan kepariwisataan nasional.

Lampung memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Selat

Sunda dan Laut Jawa menjadikan Lampung sebagai propinsi yang menjadi

gerbang utama keluar masuk Pulau Sumatera ke pulau Jawa. Dapat diketahui

bahwa dari sektor pariwisata di Lampung pada beberapa tahun terakhir

mengalami peningkatan dari segi kunjungan wisatawan, baik wisatawan

mancanegara maupun wisatawan nusantara. Berikut ini perkembangan

jumlah wisatawan ke Provinsi Lampung.

Tabel 1.  Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten kota di Provinsi Lampung
tahun 2013-2015.

Tahun Wisatawan Total
Nusantara Mancanegara

2010 2.136.103 37.503 2.173.606
2011 2.285.630 47.103 2.332.733
2012 2.581.165 58.205 2.639.370
2013 3.392.125 75.590 3.467.715
2014 4.327.188 95.528 4.422.716
2015 5.530.803 114.907 5.645.710

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2014
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Data di atas menunjukan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan

mancanegara kabupaten kota yang ada di Provinsi lampung, semakin

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kunjungan wisata ini termasuk

wisata alam dan wisata buatan.

Lampung memiliki daratan seluas 35.367,5 km2 dan luas perairannya

mencapai 51.991 km2, garis pantai membentang sepanjang 1.105 km2 serta

terdiri dari 71 pulau besar dan kecil. Salah satu kabupaten dengan jumlah

pulau terbanyak adalah Kabupaten Pesawaran.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-

2031 terdapat 37 pulau yang dimiliki. Dari 37 pulau yang dimiliki, terdapat

9 pulau di peruntukkan sebagai kawasan wisata alam, diantaranya:

1) Pulau Umang-umang

2) Pulau Tangkil

3) Pulau Seserot

4) Pulau Hawang Lunik

5) Pulau Tegal

6) Pulau Maitem

7) Pulau Pahawang

8) Pulau Legundi

9) Pulau Balak

Pulau Pahawang termasuk dalam pulau yang diperuntukkan sebagai wisata

alam. Menurut Perda Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Tata Ruang
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Wilayah Kabupaten Pesawaran. Selain itu, menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 pasal 17 dan pasal 56,

Pelabuhan Pahawang sebagai jaringan angkutan sungai, danau dan

penyeberangan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Pulau Pahawang merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang diminati

oleh para wisatawan. Pulau pahwang juga sudah mulai mendapat perhatian

dari pemerintah untuk dikeloka dengan baik, menurut situs resmi dinas

pariwisata, team BAPPEDA Provinsi Lampung, Kepala Balitbangnovda

Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung,

Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) dan DANLANAL Brigif ke 3

lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Lampung di Kabupaten Pesawaran

dan Tanggamus (Pulau Pahawang, Pantai Sari Ringgung, Taman Hutan Raya

Wan Abdurahman, Marines Eco Park serta Teluk Kiluan) pada Hari Kamis

dan Jum'at Tanggal, 11 dan 12 Februari 2016, membahas pengelolaaan lebih

lanjut wisata pulau pahawang.

Pulau Pahawang terbagi dalam dua lokasi pulau, pahawang besar yang

merupakan tempat tinggal bagi para penduduk, serta pahawang kecil yang

merupakan lokasi wisata bagi para pengunjung. Pahawang kecil memiliki

potensi berupa pasir pantainya yang berwarna putih dan bersih, air laut yang

bening, pemandangan bawah air yang masih alami, ikan-ikan hias, serta

pemandangan pasir timbul yang muncul ketika kondisi air yang sedang surut.

Pulau Pahawang dengan segala daya tariknya, merupakan aset bagi Provinsi
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Lampung, untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat

Lampung, khususnya masyarakat yang tinggal disekitar Pulau Pahawang.

Selama ini kegiatan ekowisata yang ada di Pulau Pahawang lah yang menjadi

daya tarik bagi para wisatawan, sehingga terjadilah aktivitas ekonomi di

sekitar pulau tersebut.

Aktivitas ekonomi yang ditimbulkan secara langsung yaitu munculnya tempat

penyewaan alat-alat snorkeling, penyewaan kapal, penyewaan kamar mandi,

banyaknya penjual makanan, dan mungkin aktivitas ekonomi ini akan terus

berkembang pesat. Selain aktivitas ekonomi yang berdampak langsung dari

ekowisata ini, masih banyak aktivitas ekonomi lain yang tidak terlihat secara

langsung, namun merupakan dampak positif dari ekowisata pulau pahawang

ini.

Selain dampak positif, aktivitas ekowisata yang berlangsung di Pulau

Pahawang juga menimbulkan dampak negatif, dengan berjalannya waktu

aktivitas ekowisata dapat menurunkan bahkan menghilangkan Sumber Daya

Alam yang ada di daerah tersebut sehingga menurunkan daya tarik ekowisata

yang ada ini, hal ini dapat menimbulkan menurunnya aktivitas ekonomi yang

dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah Pulau Pahawang.

Hal tersebut terjadi karena belum adanya perawatan, pengelolaan, maupun

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, yang berkaitan dengan

pelestarian Sumber Daya Alam yang ada di Pulau Pahawang. Selain itu

belum ada tiket masuk yang diterapkan untuk mengunjungi wisata ini.

Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pahawang belum
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diikuti dengan pengelolaan yang baik terhadap pulau ini. Apabila keadaan ini

tidak dikendalikan, akan menimbukan kerusakan ekosistem yang ada di Pulau

Pahawang. Tingginya jumlah pengunjung mengakibatkan semakin banyak

sampah yang mengotori pulau, rusaknya terumbu karang, selain itu mobilisasi

kapal yang semakin meningkat menyebabkan pembuangan limbah bahan

bakar minyak ke laut semakin meningkat, apabila hal ini terakumulasi dalam

jangka waktu yang lama, akan menyebabkan terganggunya ekosistem biota

laut yang ada. Khususnya bagi daerah wisata pesisir, berbagai permasalahan

yang umumnya ditemukan di wilayah pesisir dan bahari saat ini antara lain

penurunan sumberdaya alamiah, polusi, konflik penggunanaan lahan, dan

pengerusakan kehidupan dan kepemilikan akibat bencana alam.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan suatu penilaian

ekonomi dari Pulau Pahawang supaya dapat diketahui manfaat ekonomi yang

dapat diperoleh dari Pulau Pahawang khususnya manfaat rekreasional dari

pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya alam Pulau Pahawang, perlu diteliti

juga berapa jumlah yang harus dibayarkan pengunjung untuk berwisata ke

Pulau Pahawang sebagai biaya perawatan untuk manfaat yang hilang karena

adanya kunjungan wisata. Selain itu juga perlu diketahui apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisata di Pulau Pahawang,

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan pengelolaan

pulau, agar pengunjung bersedia mengunjungi kembali Pulau Pahawang.

Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pahawang umunya tidak hanya

mengunjungi satu spot saja, namun pada umumnya wisatawan mengunjungi
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tiga spot, dua spot lainnya berada tidak jauh dari Pulau Pahawang Besar. Tiga

spot tersebut antara lain, Pahawang Kecil, Kelagian Kecil, dan Kelagian

Besar, dalam penelitian lokasi kunjungan yang menjadi penelitian tidak hanya

Pulau Pahawang Besar, namun juga tiga spot yang telah disebutkan

sebelumnya, karena pengunjung yang mengunjungi Pulau Pahawang tidak

hanya mengunjungi 1 spot, namun ketiga spot yang telah disebutkan, ketiga

spot tersebut selanjutnya disebut sebagai satu komplek. Pulau Pahawang

merupakan golongan barang yang tidak mempunyai nilai pasar dan termasuk

dalam kategori wisata alam khususnya pulau, oleh karena itu dapat diketahui

nilai ekonomi pulau pahawang dengan valuasi ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1) Bagaimana status taman wisata Pulau Pahawang?

2) Bagaimana kesediaan pengunjung membayar tiket masuk ke taman wisata

Pulau Pahawang?

3) Bagaimana biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung taman wisata

Pulau Pahawang?

4) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisatawan

taman wisataPulau Pahawang?

5) Bagaimanakah nilai ekonomi taman wisata Pulau Pahawang berdasarkan

analisis biaya perjalanan?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Mengetahui karakteristik dan status taman wisata Pulau Pahawang

2) Mengetahui kesediaan membayar tiket masuk oleh pengunjung taman

wisata Pulau Pahawang.

3) Mengetahui biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung taman wisata

Pulau Pahawang.

4) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan

wisatawan taman wisata Pulau Pahawang.

5) Mengetahui nilai ekonomi taman wisata Pulau Pahawang berdasarkan

analisis biaya perjalanan (travel cost).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan.

Dapat digunakan sebagai referensi dan literatur bagi penelitian yang lain,

serta dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama bagi masalah penilaian

nilai ekonomi sumber daya alam.

2) Bagi Pemerintah.

Sebagai pertimbangan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya

alam yang ada di Pulau Pahawang, serta sebagai referensi untuk

pengambilan kebijakan.

3) Pihak-pihak yang terkait dengan pulau pahawang.
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Sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam melayani

pengunjung, sehingga daya tarik dan pelayanan taman wisata Pulau

Pahawang terus meningkat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Ekowisata

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, wisata adalah kegiatan

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela

serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisatawan

adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek, dan daya tarik

wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kepariwisataan adalah

segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Usaha

pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata

atau menyediakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan

usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah

segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan

dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan

pariwisata. Salah satu jenis pariwisata adalah wisata yang berbasis alam, atau

yang sering disebut ekowisata.

Menurut Fandeli dan Mukhlison dalam Sari (2008), Pengertian tentang

ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada

hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang



12

bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi

manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat

setempat .

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010

Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman

Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, wisata alam adalah

kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan

secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan

keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan

raya, dan taman wisata alam, sedangkan pariwisata alam adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek

dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam (Kumesan, 2015).

2. Wisata Kepulauan

Pengertian pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah pulau

dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan

ekosistemnya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki lebih dari

10.000 pulau-pulau kecil. Potensi sumberdaya dan jasa lingkungan kelautan

yang terdapat di pulau-pulau kecil akan tergantung pada proses terbentuknya

pulau serta posisi atau letak pulau tersebut, sehingga secara geologis pulau-

pulau tersebut memiliki formasi struktur berbeda dan dalam proses

selanjutnya pulau-pulau tersebut juga akan memiliki kondisi lingkungan,
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sumberdaya lingkungan, serta keanekaragaman yang spesifik dan unik

(Bengen dan Retraubun dalam Ningrum, 2009).

Berikut adalah karakteristik pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang

No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil :

1) Terpisah dari pulau besar.

2) Sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam dan/atau

disebabkan manusia.

3) Memiliki keterbatasan daya dukung pulau.

4) Apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan

budaya yang khas.

5) Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau,

baik pulau induk maupun kontinen.

Kawasan pulau-pulau kecil termasuk pantainya merupakan sumberdaya alam

hayati dan aset wisata bahari yang sangat potensial. Pantai merupakan bagian

dari ekosistem pesisir yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena selain

berfungsi sebagai daerah penyangga juga dapat berfungsi sebagai daerah

wisata.

Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan wisata bahari mengindikasikan

potensi kelautan telah menjadi salah satu andalan bagi pertumbuhan ekonomi

nasional. Hal ini pun tidak lepas dari bidang perikanan karena di dalamnya

terkandung keanekaragaman flora dan fauna laut serta ekosistem lainnya yang

dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi manusia.
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Menurut Hutabarat dan Rompas dalam Ningrum (2009), berbagai

permasalahan yang ada seperti permasalahan lingkungan fisik perairan yang

disebabkan oleh berbagai bentuk pencemaran, permasalahan ekonomi

masyarakat, permasalahan sosial dan budaya yang berimplikasi kepada

aktivitas yang bersifat mengganggu kelestarian sumberdaya serta terbatasnya

sarana dan prasarana penunjang merupakan faktor-faktor yang menghambat

pengembangan aktivitas perekonomian di kawasan pulau-pulau kecil.

3. Valuasi Ekonomi

Valuasi ekonomi merupakan salah satu upaya yang digunakan 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).

Valuasi ekonomi penggunaan sumber daya alam hingga saat ini telah

berkembang pesat. Di dalam konteks ilmu ekonomi sumber daya dan

lingkungan, perhitungan-perhitungan tentang biaya lingkungan sudah cukup

banyak berkembang. Menurut Hufscmidt dalam Djijono (2000) secara garis

besar metode penilaian manfaat ekonomi (biaya lingkungan) suatu sumber

daya alam dan lingkungan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua

kelompok besar, yaitu berdasarkan pendekatan yang berorientasi pasar dan

pendekatan yang berorientasi survei.

1) Pendekatan Orientasi Pasar

a. Penilaian manfaat menggunakan harga pasar actual barang jasa :

a) Perubahan dalam nilai hasil produksi (change in productivity)
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b) Metode kehilangan penghasilan (loss or earning method)

b. Penilaian biaya dengan menggunakan harga pasar aktual terhadap

masukan berupa perlindungan lingkungan:

a) Pengeluaran pencegahan (averted defensive expenditure

methods)

b) Biaya penggantian (replacement cost methods)

c) Proyek bayangan (shadow project methods)

d) Analisa keefektifan biaya

c. Penggunaan metode pasar pengganti (surrogate market based

methods):

a) Barang yang dapat dipasarkan sebagai pengganti lingkungan

b) Pendekatan nilai kepemilikan

c) Pendekatan lain terhadap nilai tanah

d) Biaya perjalanan (travel cost)

e) Pendekatan perbedaan upah (wage differential methods)

f) Penerimaan kompensasi

2) Pendekatan Orietasi Survei

a. Pernyataan langsung terhadap kemauan membayar (willingness to

pay)

b. Pernyataan langsung terhadap kemauan dibayar (willingness to

accept) (Sulilowati, 2009)

Bagan valuasi ekonomi menurut Susilowati (2009) dijelaskan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Bagan valuasi ekonomi

4. Wilinginess to Pay (WTP).

Nilai yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya

alam dan lingkungan, dapat dipandang bebeda jika dilihat dari berbagai

disiplin ilmu. Dari sisi ekologi memandang hutan mangrove sebagai tempat

berkembang biak berbagai mahluk hidup, dari sisi teknik memandang nilai

hutan mangrove sebagai pencegai banjir dan abrasi. Perbedaan pandangan

tentang konsep suatu nilai akan menyulitkan pemahaman tentang pentingnya

suatu ekosistem. Oleh karena itu diperlukan suatu persepsi yang sama untuk

penilaian ekosistem tersebut. Salah satu tolak ukur yang relative mudah

dijadikan persepsi bersama sebagai disiplin ilmu adalah pemberian price tag

(harga) pada barang dan jasa yang dihasilkan sumber daya alam dan

Market Value Non-Market Value

Tidak Langsung
(Revealed WTP)

Valuasi Ekonomi Sumber
Daya Alam

Langsung
(Expressed WTP)

1. Hedonic
Pricing

2. Travel Cost
3. Random Utility

1. Contingen Valuation
2. Random Utility Model
3. Contingen Choice



17

lingkungan. Dengan demikian, kita menggunakan apa yang disebut nilai

ekonomi sumber daya alam.

Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah

maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk

memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut

keinginan membayar (wilinginess to pay) seseorang terhadap barang dan jasa

yang dihasila oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan

pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bisa diterjemahkan ke dalam bahasa

ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa. Sebagai contoh,

jika ekosistem pantai mengalami kerusakan akibat polusi, nilai yang hilang

akibat degradasi lingkungan bisa diukur dari keinginan seseorang untuk

membayar agar lingkungan tersebut kembali keaslinya atau mendekati

aslinya. Keinginan membayar juga dpat diukur dalam bentuk kenaikan

pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi indifferen

terhadap perubahan eksogenous. Perubahan eksogenous ini bisa terjadi karena

perubahan harga (misalnya akibat sumberdaya makin langka) atau karena

perubahan kualitas sumber daya. Dengan demikian konsep WTP ini terkait

erat dengan konsep Compensating Variatiaon dan Equivalent Variation

dalam teori permintaan. Jadi, WTP juga dapat diartikan sebagai jumlah

maksimal seseorang mau membayar untuk menghindari penurunan tehadap

sesuatu.

Sisi lain dari pengukuran nilai ekonomi dapat juga dilakukan melalui

pengukuran Wilinginess To Accept (WTA) yang tidak lain adalah jumlah
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minimum pendapatan seseorang mau menerima pnurunan sesuatu. Dalam

praktik pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan daripada

WTA, karena WTA bukan pengukuran berdasarkan insentif sehingga kurang

tepat untuk dijadikan studi yang berbasis perilaku manusia.

Secara faktual, karena WTP terkalit dengan pengukuran CV (Contingen

Valuation) dan EV (Economic Valuation), maka WTP lebih tepat diukur

berdasarkan permintaan Hicks karena harga daerah di bawah kurva

permintaan Hicks relevan untuk pengukuran kompensasi.

Dalam pengukuran WTP, Haab dan McConnel dalam Fauzi (2006)

menyatakan bahwa pengukuran WTP yang dapat diterima (reasonable) harus

memenuhi syarat:

1) WTP tidak memiliki batas bawah yang negatif.

2) Batas atas WTP tidak boleh melebihi pendapatan.

3) Adanya konsistensi antara keacakan (randomness) pendugaaan dan

keacakan perhitungannya.

Memang diakui bahwa ada kelemahan dalam pengukuran keinginan

membayar ini. Misalnya, meskipun sebagian barang dan jasa yang dihasilkan

dari sumber daya alam dapat diukur nilainya karena diperdagangkan,

sebagian yang lain, seperti keindahan pantai atau laut, kebersiham, dan

keaslian alam tidak diperdagangkan sehingga tidak atau sulit diketahui

nilainya, karena masyarakat tidak membayarnya secara langsung. Selain itu,

karena masyarakat tidak familiar dengan cara pembayaran jasa seperti itu,

keinginan membayar mereka juga sulit diketahui. Walaupun demikian, dalam
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pengukuran nilai sumberdaya alam, nilai tersebut tidak selalu harus

diperdagangkan untuk mengukur nilai moneternya. Yang diperlukan di sini

adalah pengukuran seberapa besar kemampuan membayar (puchasing power)

masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa dari sumber daya. Kita juga

bisa mengukur dari sisi lain, yakni seberapa besar masyarakat harus diberi

kompensasi atas hilangnya barang dan jasa dari sumber daya dan lingkungan

(Fauzi, 2006).

5. Travel Cost Methode (TCM)

Metode Travel Cost (TCM) diturunkan dari pemikiran yang dikembangkan

oleh Hotelling pada tahun 1931, yang kemudian secara formal diperkenalkan

oleh Wooddan Trice serta Clawson dan Knetsch dalam Fauzi (2006). Metode

ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi

dan sebagainya. Secara prinsip, metode ini mengkaji biaya yang dikeluarkan

setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi. Dengan mengkaji

pola ekspenditur dari konsumen, kita bisa mengkaji berapa nilai (value) yang

diberikan konsumen kepada sumber daya alam dan lingkungan.

TCM dapat dipakai untuk estimasi manfaat atau biaya ekonomi yang

dihasilkan dari:

1) Perubahan biaya akses untuk suatu lokasi wisata

2) Eliminasi lokasi wisata yang ada

3) Penambahan lokasi wisata baru

4) Perubahan kualitas lingkungan pada suatu lokasi wisata
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Premis dasar dari TCM adalah bahwa waktu dan biaya perjalanan yang

dibelanjakan oleh individu untuk mengunjungi suatu lokasi mencerminkan

“harga” bagi akses ke lokasi itu. Dengan demikian, kesediaan membayar

(willingness to pay) orang-orang untuk mengunjungi lokasi itu dapat

diestimasi berdasarkan banyaknya perjalanan yang mereka lakukan dengan

beragam biaya perjalanan. Hal ini analog dengan estimasi kesediaan-

membayar (WTP) orang-orang itu untuk suatu barang yang dipasarkan

berdasarkan kuantitas barang yang diminta pada beragam harga.

1) Keunggulan TCM

TCM dipilih untuk valuasi ini  berdasarkan dua alas an utama:

a) Lokasi sangat bernilai bagi orang-orang sebagai lokasi wisata. Di

lokasi ini tidak ada spesies langka atau keunikan lain yang akan

membuat “non-use values” di lokasi ini significant.

b) Anggaran bagi proyek untuk melindungi lokasi ini relative murah.

Sehingga penggunaan metode yang relatif murah  seperti TCM

menjadi sangat menarik.

2) Pilihan Penerapan TCM

Ada beberapa cara untuk mendekati permasalahan, dengan menggunakan

variasi TCM, variasi ini adalah:

a) Pendekatan Zonal travel cost sederhana, dengan  memaksimumkan

penggunaan data sekunder, dengan sedikit data primer sederhana

yang dikumpulkan dari para pengunjung.
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b) Pendekatan Individual travel cost, dengan menggunakan survey

yang lebih detail pada para pengunjung.

c) Pendekatan Utilitas random, menggunakan data survey dan data

lainnya, dan teknik-teknik statistic yang lebih rumit.

Habb dan McConneln dalam Fauzi (2006) menyatakan bahwa dalam

melakukan valuasi dengan metode TCM, ada dua tahap kritis yang harus

dilakukan: Pertama, menentukan perilaku model itu sendiri, dam kedua,

menentukan pilihan lokasi. Perhaian pertama menyangkut apakah TCM yang

dibangun harus ditentukan dulu fungsi preferensinya secara hipotesis,

kemudian membangun model perilakunya, atau apakah langsung membangun

model perilaku. Perhatian kedua menyangkut apakah kita melakukan

pemodelan untuk semua atau beberapa tempat sebagai suatu model.

Dalam menentukan fungsi permintaan untuk kunjungan ke tempat wisata,

pendekatan individual TCM menggunakan teknik ekonometrika seperti

regresi sederhana (OLS). Hipotesis yang dibangun bahwa kunjungan

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

dan diasumsikan berkorelasi negatif, sehingga diperoleh kurva permintaan

yang memiliki kemiringan negatif.

Secara sederhana fungsi permintaan di atas dapat ditulis sebagai berikut:= ( , , , , )
Keterangan:

Vij= Jumlah kunjungan oleh individu i ke tempat j

Cij= Biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh individu i ke tempat j
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Tij= Biaya waktu yang dikeluarkan oleh individu i ke tempat j

Qij= Persepsi responden terhadap kualitas lingkungan dari tempat yang

dikunjungi.

Sij= Karakteristik substitusi yang mungkin ada di tempat lain

Mi= Pendapatan dari individu i (Fauzi, 2006)

6. Fungsi Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai

tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Nophirin

dalam Salma dan Susilowati (2004), permintaan adalah berbagai kombinasi

harga dan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen

pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu.

Fungsi permintaan (demand function) adalah persamaan yang menunjukkan

hubungan antara jumlah permintaan akan sesuatu barang dan semua faktor-

faktor yang mempengaruhi (Samsudin, Boediono dan Hermawan,2012).

Fungsi permintaan terhadap suatu barang dituliskan sebagai berikut:

Dx = f (Px, Py, M, S)

Keterangan :

Dx = Permintaan barang

Px = Harga barang itu sendiri

Py = Harga barang lain yang mempengaruhi

M = Pendapatan

S = Selera
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Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta dalam

suatu periode waktu tertentu berubah berlawanan dengan harganya, jika hal

lain diasumsikan tetap. Sehingga semakin tinggi harganya semakin kecil

jumlah barang yang diminta atau sebaliknya semakin kecil harganya maka

semakin tinggi jumlah barang yang diminta Beberapa faktor yang

mempengaruhi permintaan selain harga adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan

Kenaikan dalam pendapatan akan mengarah pada kenaikan terhadap

permintaan. Ini berarti bahwa kurva permintaan telah bergeser ke

kananmenunjukkan kuantitas yang diminta yang lebih besar pada setiap

tingkat harga.

2) Selera dan Preferensi

Selera adalah determinan permintaan nonharga, karena kesulitan dalam

pengukuran dan ketiadaan teori tentang perubahan selera, biasanya kita

mengasumsikan bahwa selera konstan dan mencari sifat-sifat lain yang

mempengaruhi perilaku.

3) Harga Barang-barang Berkaitan

Substitusi dan komplementer dapat didefinisikan dalam hal bagaimana

perubahan harga suatu komoditas mempengaruhi permintaan akan barang

yang berkaitan. Jika barang x dan y merupakan barang substitusi maka

ketika harga barang y turun maka harga x tetap, konsumen akan membeli

barang x lebih banyak sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kiri.

Jika barang x dan y merupakan barang komplementer maka berlaku

sebaliknya, dimana penurunan harga barang y akan menaikkan
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permintaan barang x dan kenaikan harga barang y akan menurunkan

permintaan barang x.

4) Perubahan Dugaan Tentang Harga Relatif di Masa Depan

Dugaan tentang harga-harga relatif di masa depan memainkan peranan

yang penting dalam menentukan posisi kurva permintaan. Jika semua

harga naik 10% pertahun dan diduga akan terus berlangsung, laju inflasi

yang telah diantisipasi ini tidak lagi berpengaruh terhadap posisi kurva

permintaan (jika harga diukur dalam bentuk relatif sumbu vertikal).

5) Penduduk

Sering kali kenaikan jumlah penduduk dalam suatu perekonomian

dengan asumsi pendapatan perkapita konstan menggeser permintaan

pasar ke kanan ini berlaku untuk sebagian besar barang.

7. Surplus Konsumen

Selisih antara utilitas total dengan nilai total disebut surplus konsumen,

dikatakan surplus jika terjadi “menerima manfaat yang lebih besar dari yang

di bayarkan” sebagai akibat dari hukuman marginal yang semakin menurun.

Konsumen membayar harga unit terakhir untuk yang dikonsumsi, sehingga

mereka menikmati suatu surplus utilitas atas harga. Surplus konsumen adalah

nilai extra yang didapatkan konsumen diatas apa yang mereka bayar untuk

suatu komunitas. Hukum utilitas marginal yang semakin menurun

menyatakan bahwa, ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat,

utilitas marginal dari barang tersebut cendrung berkurang. Utilitas marginal

atau berarti tambahan menunjukan utilitas tambahan yang diperoleh dari satu
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unit tembah konsumsi dari suatu komunitas (Samuelson dalam Pramudhito,

2010).

Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan

konsumen untuk mendapatkan suatu produk dan kesediaan untuk membayar.

Surplus konsumen timbul karena konsumen menerima lebih dari yang

dibayarkan dan bonus ini berakar dari hukum utilitas marginal yang semakin

menurun. Surplus konsumen memberikan gambaran manfaat yang di peroleh

karena dapat membeli semua unit barang pada tingkatan rendah. Pada pasar

yang berfungsi baik, harga pasar mencerminkan nilai marginal, seperti unit

produk yang diperdagangkan. Secara sederhana, surplus konsumen dapat

diukur sebagai bidang yang terletakdi antara kurva permintaan dan garis

harga (Djijono, 2002).

Gambar 2. Kurva permintaan

Kurva permintaan mengukur jumlah yang akan dibayar oleh konsumen untuk

setiap unit yang dikonsumsi. Gambar 2.1 dapat dilihat total bidang kurva

permintaan (OREM) menunjukan total utilitas yang diperoleh atas konsumsi
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suatu barang atau merupakan ukuran kesediaan untuk membayar total, karena

jumlah tersebut merupakan penjumlahan nilai-nilai marginal Q dari 0 sampai

M, dengan mengurangkan biaya suatu barang bagi konsumen (ONEM), nilai

surplus konsumen ditunjukkan sebagai bidang segitiga (NRE) dan merupakan

ukuran kemauan untukmembayar di atas pengeluaran kas untuk konsumsi

(Djijono, 2002).

Konsumen mengkonsumsi sejumlah barang M, seseorang akan mau

membayar harga yang mencerminkan manfaat marginal pada tingkatan

konsumsi. Dengan melihat perbedaan dalam jumlah yang dikonsumsikan,

kemauan seseorang akan membayar, berdasarkan fungsi manfaat marginal

yang dapat ditentukan, hasilnya adalah kurva permintaan individu untuk Q.

Karena manfaat berlereng turun ke kanan (negatif), maka demikian pula

kurva permintaannya. Dalam hal ini kurva permintaan yang dimaksud adalah

kurva permintaan Marshal. Guna kurva permintaan Marshal, karena kurva

permintaan tersebut dapat diestimasikan secara langsung dan mengukur

kesejahteraan melalui surplus konsumen (Djijono, 2002).

8. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan valuasi

ekonomi dengan metode travel cost pad ataman wisata Pulau Pahawang

antara lain : valuasi ekonomoni menggunakan metode travel cost Taman

Wisata Hutan di Taman Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung ditulis

oleh Djidjono (2002), aplikasi biaya perjalanan (travel cost) pada wisata
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alam (studi kasus Air Terjun Jumog Kabupaten Karanganyar) yang ditulis

oleh Pramundito (2010), analisis nilai ekonomi Taman Nasional Danau

Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang ditulis

oleh Maria, Hardiansyah, Natalina (2012), valuasi ekonomi wisata alam

Danau Linow Tomohon berdasarkan biaya perjalanan yang ditulis oleh

Kumesan (2015), valuasi ekonomi dengan travel cost method pada objek

ekowisata pesisir (kasus Kawasan Ujung Genteng, Sukabumi), yang di tulis

oleh Aryanto dan Mardjudika (2005), analisis nilai ekonomi dan tingkat

kunjungan objek wisata alam Air Terjun Piso-piso Kabupaten Karo yang

ditulis oleh Siregar (2009), valuasi ekonomi Taman Wisata Alam Punti

Kayu Palembang yang ditulis oleh Premono dan Kunarso (2009), analisis

permintaan objek wisata Pemandian Air Panas Kalianget, Kabupaten

Wonosobo yang ditulis oleh Tazkia dan Hayati (2012), dan analisis

ekonomi dan pengembangan ekowisata Pulau Pari Kepulauan Seribu,

Jakarta yang ditulis oleh Katalingga (2012).

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masih sedikit peneliti yang

meneliti objek wisata bahari.  Selain itu, jika dibandingkan dengan

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan maka penelitian ini memiliki

beberapa persamaan dan perbedaan.  Secara mendasar, perbedaan penelitian

ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya perbedaan antara jenis objek

wisata yang diteliti, analisis yang dilakukan, latar belakang, lokasi

penelitian dan tujuan penelitian.  Secara lebih terperinci, berikut ini
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merupakan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu :

a. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu individual travel cost,

dimana berbeda dengan beberapa penelitain yang dilakukan, diantaranya

penelitian yang dilakukan Djidjono (2002) dan Kumesan (2015)

b. Jenis biaya perjalanan yang digunakan dalam penelitian ini sama seperti

jenis biaya perjalanan pada penelitian yang dilakukan Siregar (2009),

kecuali biaya alat snorkeling, kebersihan, penginapan, parkir, kamar

mandi dan paket wisata.  Jenis biaya perjalanan ini menyesuaikan kondisi

yang ada di lapangan.

c. Ada beberapa persamaan antara penelitian ini dengan 9 penelitian

terdahulu yang menjadi rujukan antara lain alat analisis dan beberapa

variabel yang digunakan tetapi tidak ada yang sama persis dengan

penelitian ini karena penelitian ini menganalisis status kepemilikan,

kesediaan membayar tiket, biaya perjalanan, faktor-faktor yang

mempengaruhi frekuensi kunjungan, dan nilai ekonomi taman wisata

PulauPahwang sedangkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan

tidak meneliti keempat kajian tersebut dalam penelitiannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki keunggulan karena

terdapat variabel-variabel yang berbeda dan tujuan analisis yang berbeda

dengan penelitian terdahulu.
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Tabel 2.  Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian “Analisis Travel Cost taman wisata Pulau Pahawang, Kabupaten
Pesawaran”.

No Judul Penelitian/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil
1 Valuasi Ekonomi

Menggunakan Metode
Travel Cost Taman Wisata
Hutan di Taman Wan
Abdul Rachman, Propinsi
Lampung (Djidjono,2002)

a. Menganalisis tingkat kunjungan
di Taman Wisata Hutan di Wan
Abdul Rahman.

b. Menganalisis Nilai Ekonomi
Taman Wisata Wan Abdul
Rahman

a. Metode Travel
Cost

b. Analisis
Permintaan

Rata-rata nilai kesediaan berkorban adalah
sebesar Rp 11.517,- per pengunjung, nilai yang
dikorbankan sebesar Rp 7.298,- per kunjungan
dan surplus konsumen sebesar Rp 4.219,- per
pengunjung.

2 Aplikasi Biaya Perjalanan
(Travel Cost) Pada Wisata
Alam Studi Kasus Air
Terjun Jumog Kabupaten
Karanganyar (Pramundito,
2010).

a. Untuk mengetahui karakteristik
sosial ekonomi dan prilaku
pengunjung Air Terjun Jumog.

b. Untuk mengetahui trend jumlah
pengunjung Air Terjun Jumog
pada tahun-tahun yang akan
datang.

c. Untuk mengetahui besarnya
surplus konsumen sebagai total
manfaat Air Terjun Jumog yang
dirasakan oleh pengunjung dan
nilai kesediaan untuk membayar
(willingness to pay) pengunjung
terhadap kegiatan penambahan
fasilitas Air Terjun Jumog.

d. Untuk menganalisis apakah
variabel biaya perjalanan,
pendidikan, pendapatan
individu per bulan, jarak tempat
tinggal dan usia, berpengaruh
terhadap tingkat kunjungan per
1000 penduduk tiap tahun.

a. Analsis
Deskriptif

b. Analisis Trend
c. Analisis Biaya

Perjalanan
d. Analisis Regresi

a. Rata-rata biaya yang dikeluarkan pengunjung
pada kisaran antara Rp 15.000 sampai dengan
Rp 24.000,- untuk mengkunjungi Air Terjun
Jumog.

b. total nilai guna dari pengunjung Air Terjun
Jumog dengan penetapkan tarif karcis masuk
sama dengan nol sebesar Rp 74.578.534,33,-
dan surplus konsumen yang hilang (deatweight
sosisal loss) sebesar Rp 15.056.664,04,-. Tarif
karcis masuk saat ini adalah Rp 3.000,- untuk
menghitung surplus konsumen per tahun adalah
dengan mengkurangkan total nilai guna
pengunjung terhadap perkalian Rp 3.000,-
dengan 11116,062. Menjadi Rp 74.578.534,33-
Rp 33.348.187,12,-= Rp 41.230.347,21,- total
surplus konsumen per tahun. Besarnya nilai
rata-rata kesediaan membayar (willingness to
pay) pengunjung terhadap pengembangan
fasilitas adalah sebesar Rp 41.230.347,21,-
/5878,245 = Rp 7014,06,-pengumpul desa.

29
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3 Nilai Ekonomi Ekowisata
Taman Nasional Danau
Sentarum Kabupaten
Kapuas Hulu Provinsi
Kalimantan Barat (Maria,
Hardiansyah, Natalina,
2012).

a. karakteristik pengunjung yang
datang ke Taman Nasional
Danau Sentarum

b. Pendugaan nilai ekonomi
ekowisata berdasarkan metode
biaya perjalanan (Travel Cost)
menuju kawasan Taman
Nasional Danau Sentarum

c. Pendugaan penetapan harga
tiket masuk kawasan Taman
Nasional Danau Sentarum.

a. Fungsi
Permintaan

b. Travel Cost
Methode

c. Analisis
Regresi Linier
Berganda

Total nilai yang dibayarkan konsumen adalah sebesar
Rp. 332.904.984,- per tahun, kesediaan membayar rata-
rata dari pengunjung sebesar 486.970.684,- per orang.
Nilai rata-rata yang merupakan surplus konsumen yang
dinikmati sebesar 154.065.699,- per tahun.

4 Valuasi Ekonomi Wisata
Alam Danau Linow
Tomohon Berdasarkan
Biaya Perjalanan
Wisatawan Lokal
(Kumesan, 2015)

Mengkaji nilai ekonomi Wisata
Alam Danau Linow Tomohon
berdasarkan analisis biaya perjalanan
wisatawan  lokal.

a. Fungsi
Permintaan

b. Travel Cost
Methode

c. Analisis
Regresi Linier
Berganda

Nilai ekonomi Wisata Alam Danau Linow Tomohon
berdasarkan biaya perjalanan wisatawan lokal adalah
sebesar Rp 244.549.550,40. Nilai ekonomi tersebut
merupakan nilai kesediaan untuk membayar dan
menggambarkan nilai ekonomi yang paling minimum
yang dapat dihasilkan dari manfaat lingkungan yang
diterima oleh wisatawan. Artinya, jika penilaian
ekonomi melibatkan biaya perjalanan wisatawan
domestik dan wisatawan mancanegara, maka nilai
ekonomi akan jauh lebih tinggi.

5 Valuasi Ekonomi dengan
Travel Cost Method pada
Obyek Ekowisata Pesisir
(Kasus Kawasan Ujung
Genteng, Sukabumi)
(Aryantodan Madjudika,
2005)

Mengetahui keinginan individu
untuk membayar bagi kepentingan
lingkunagn, pelestarian dan
perbaikan saja, serta kompensasi atas
kerugian.

Cost Benefit
Analisis

Kesediaan berkorban adalah Rp. 50.641,12
per 1000 penduduk atau sebesar Rp. 23.034 per
kunjungan, nilai yang dikorbankan adalah Rp.
32.108,69 per 1000 penduduk atau sebesar Rp. 14.605
per kunjungan, dan surplus konsumen adalah Rp
18.550,43 per 1000 penduduk atau sebesar Rp. 8.429 per
kunjungan, pada obyek ekowisata pesisir Kawasan
Ujung Genteng kabupaten Sukabumi.

6 Analisis Nilai Ekonomi dan
Tingkat Kunjungan Obyek
Wisata Alam Air Terjun
Piso-piso Kabupaten  Karo
(Siregar, 2009)

a. Menghitung nilai ekponomi obyek
wisata alam Air Terjun Sipiso-
piso berdasarkan metode biaya
perjalanan.

b. Mengetahui faktor-faktor yang

Metode Biaya
Perjalanan

a. Nilai ekonomi wisata alam air terjun sipiso-piso
Rp. 14.708.461.662,81- per tahun.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas
kunjungan wisata alam Air Terjun Sipiso-piso
adalah pendapatan, umur, dan waktu yang
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mempengaruhi intensitas
kunjungan.

dibutuhkan menuju lokasi.

7 Valuasi Ekonomi Taman
Wisata Alam Punti Kayu
Palembang (Premono dan
Kunarso, 2009)

a. Mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi jumlah kunjungan
ke TWA Punti Kayu

b. Mengetahui Nilai ekonomi TWA
Punti Kayu.

a. Metode Biaya
Perjalanan.

b. Regresi Linear
beganda.

a. Nilai ekonomi Taman Wisata Alam Punti Kayu
berupa kesediaan berkor-ban, nilai yang
dikorbankan, dan sur-plus konsumen per 1.000
penduduk masing-masing adalah Rp
365.932,215, Rp 165.485,907, dan Rp
200.446,218.

8 Analisis Permintaan Obyek
Wisata Pemandian Air
Panas Kalianget Kabupaten
Wonosobo dengan
Pendekatan Travel Cost
(Tazkia dan Hayat, 2012).

a. Mengetahui Nilai Ekonomi
Pemandian Asir Panas Kalianget.

b. Mengetahui Faktor-faktor yang
mempengaruhi Pemintaan Wisata
Air Panas Kalianget.

a. Metode Biaya
Perjalanan.

b. Regresi Linear
beganda.

Dari perhitungan integral diperoleh surplus konsumen
per individu per tahun adalah Rp 469.476,- atau Rp
93.895,2 per individu per satu kali kunjungan.
Kemudian untuk memperoleh nilai total ekonomi,
maka nilai surplus konsumen per individu dikalikan
dengan jumlah pengunjung tahun 2011 yaitu sebesar
78.374 pengunjung, sehingga diperoleh total nilai
ekonomi Obyek Wisata Pemandian Air Panas
Kalianget adalah Rp 23.903.443.008,- tahun.

9 Analisis Ekonomi Dan
Daya Dukung
Pengembangan Ekowisata
Pulau Pari Kepulauan
Seribu, Jakarta (Katalingga,
2013)

a. Menghitung daya dukung
kawasan untuk aktivitas wisata
bahari di Pulau Pari.

b. Mengestimasi nilai ekonomi
wisata di Pulau Pari.

c. Menghitung besarnya kontribusi
sektor pariwisata terhadap
penghasilan masyarakat di Pulau
Pari.

a. benefit transfer
b. Metode biaya

perjalanan
c. Analisis

kontribusi
sektor
pariwisata
terhadap
penghasilan

a. Daya dukung kawasan untuk keempat lokasi tersebut
adalah sebanyak 14 orang/hari di lokasi APL, 36
orang/hari di lokasi Bintang Rama, 8 orang/hari di
lokasi Dermaga, dan 300 orang/hari di lokasi Pantai
Pasir Perawan.

b. Nilai ekonomi wisata di Pulau Pari untuk tingkat
kunjungan sebesar 36.232 pada satu tahun 2012
diperoleh sebesar Rp 152.627.300.000,00/tahun.

c. Keberadaan sektor pariwisata di Pulau Pari
memberikan kontribusi sebesar 70,12 persen
terhadap penghasilan masyarakat.
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B. Kerangka Pemikiran

Pulau Pahawang merupakan salah pulau di Provinsi Lampung yang menjadi

destinasi utama para wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pulau

Pahawang memiliki pemandangan bawah air yang masih alami, ikan-ikan

hias yang beraneka jenis dan warna pasir pantai yang putih bersih, serta

keindahan-keindahan lain yang membuat para wisatawan tertarik untuk

berwisata ke pulau ini. Aktivitas wisata ini juga menimbulkan aktivitas

ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal disekitar pulau.

Namun, aktivitas wisata dan aktivitas ekonomi ini selain menimbulkan

dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya

alam yang ada di Pulau Pahawang. Belum adanya pengelolaan yang baik dan

juga biaya pengelolaan berupa tiket masuk juga semakin menggerus sumber

daya alam Pulau Pahawang.

Pulau Pahawang, selain memiliki manfaat pasar seperti ikan sebagai hasil

laut, juga memiliki manfaaat non-pasar yaitu manfaat-manfaat interinsik,

seperti pemandangan dan lainnya. Oleh karena itu dapat dilakukan valuasi

ekonomi non pasar untuk mengetahui besarnya nilai ekonomi Pulau

Pahawang.

Nilai ekonomi Pulau Pahawang dapat dihitung menggunakan metode travel

cost, yaitu dengan menghitung besarnya biaya perjalanan yang dikeluarkan

untuk menuju Pulau Pahawang. Biaya perjalanan tesebut meliputi, biaya

transportasi ,biaya konsumsi, biaya parkir, biaya WTP tiket, dan biaya

dokumentasi.
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Belum adanya tiket masuk sebagai biaya pengelolaan yang diterapkan di

Pulau Pahawang menyebabkan pentingnya diketahui berapakah kesediaan

pengunjung membayar manfaat sumber daya alam di Pulau Pahawang berupa

tiket masuk.

Frekuensi kunjungan wisatawan Pulau Pahawang dipengaruhi oleh

pendapatan rata-rata keluarga perbulan, biaya perjalanan, jarak tempat tinggal

penduduk dengan Pulau Pahawang, umur, pendidikan, dan sarana prasarana,

dengan mengetahui frekuensi kunjungan wisatawan kita dapat menghitung

besarnya nilai ekonomi Pulau Pahawang per tahun. Kerangka penelitian ini

disajikan dalam Gambar 3.

29
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= Obyek Penelitian

Gambar 3. Kerangka pemikiran valuasi ekonomi dengan metode travel cost pada
taman wisata Pulau Pahawang.
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C. Hipotesis

Diduga variabel jarak, umur, pendidikan, pendapatan, travel cost (biaya

perjalanan) dan sarana berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan

pengunjung taman wisata Pulau Pahawang.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis nilai ekonomi dari taman wisata

Pulau Pahawang adalah metode survei. Metode survei merupakan metode

yang digunakan dalam  penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap

gejala dalam  suatu  masyarakat baik populasi besar atau kecil. Penelitian

survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok

(Singarimbun dan Effendi, 1995).

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup semua pengertian dan

pengukuran yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis

sesuai dengan tujuan penelitian.  Konsep dasar dan batasan operasional dalam

penelitian ini adalah :

Status Pulau Pahawang adalah status kepemilikan tanah yang ada di Pulau

Pahawang termasuk tiga pulau lainnya yang merupakan satu komplek wisata

Pulau Pahawang diantaranya Pahawang Kecil, Kelagian Besar dan Kelagian

Kecil.
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Kesediaan membayar (WTP) adalah jumlah maksimal seseorang mau

membayar untuk menghindari terjadinya penurunan terhadap sesuatu.

Satu spot wisata adalah jumlah pulau yang dikunjungi oleh wisatawan dalam

lingkup taman wisata Pulau Pahawang yaitu sebanyak satu pulau.

Dua spot wisata adalah jumlah pulau yang dikunjungi oleh wisatawan dalam

lingkup taman wisata Pulau Pahawang yaitu sebanyak dua pulau.

Tiga spot wisata adalah jumlah pulau yang dikunjungi oleh wisatawan dalam

lingkup taman wisata Pulau Pahawang yaitu sebanyak tiga pulau.

Empat spot wisata adalah jumlah pulau yang dikunjungi oleh wisatawan

dalam lingkup taman wisata Pulau Pahawang yaitu sebanyak empat pulau.

Kesediaan membayar tiket adalah jumlah maksimal seseorang bersedia

membayar tiket atas manfaat yang didapatkan serta untuk menghindari

terjadinya penurunan atas manfaat yang didapat di ukur dalam satuan rupiah

per kali kunjungan.

Biaya Perjalanan adalah jumlah uang/biaya yang dikeluarkan oleh

pengunjung untuk melakukan kunjungan ke suatu tempat. Biaya perjalanan

meliputi, biaya transportasi pulang-pergi, konsumsi, biaya dokumentasi dan

biaya lain-lain.

Biaya Transpotasi adalah Sejumlah uang yang dikeluarkan seseorang untuk

membeli bahan bakar untuk mengunjungi suatu tempat, diukur dalam satuan
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rupiah. Biaya transportasi pada penelitian ini dihitung dari asumsi

penggunaan bahan bakar, dari tiap jenis kendaraan yang digunakan.

Biaya Konsumsi adalah sejumlah uang yang dikeluarkan seseorang untuk

mengkonsumsi suatu barang, diukur dalam satuan rupiah.

Biaya Dokumentasi adalah sejumlah uang yang dikeluarkan seseorang untuk

mendokumentasikan suatu keadaan, diukur dalam satuan rupiah.

Biaya parkir adalah biaya total parkir selama berwisata dalam satuan rupiah.

Frekuensi Kunjungan adalah jumlah kunjungan pengunjung yang diukur

dengan satuan kali kunjungan.

Jarak Tempat Tinggal merupakan jarak dari tempat tinggal pengunjung ke

lokasi daerah tujuan wisata Pulau Pahawang dalam satuan kilometer.

Umur merupakan usia pengunjung didasarkan pada tanggal lahir pengunjung

yang dilakukan pembulatan ke bawah yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal yang ditempuh oleh

responden, saat wawancara, diukur dengan satuan waktu pendidikan.

Pendapatan per kapita merupakan jumlah seluruh upah/gaji yang diterima

seluruh anggota kelurga, dibagi jumlah angota keluarga yang ditanggung.

Sarana adalah pendapat pengunjung terhadap sarana yang ada di Pulau

Pahawang seperti kamar mandi, parker dan lainnya. Sarana di ukur
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menggunakan tiga skala, yaitu baik dan cukup, dan kurang. Pengukuran

variable ini menggunakan variable dummy D1, D1 untuk 1=baik 0=cukup.

Nilai ekonomi merupakan pemberian nilai kuantitatif terhadap sumber daya

alam, yang diukur menggunkan satuan rupiah.

C. Lokasi penelitian, responden dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di taman wisata Pulau Pahawang, Kecamatan Marga

Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih secara

purposive. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan April hingga

Desember 2016. Proses pengambilan data diambil cenderung pada waktu

peak season atau pada masa musim liburan dan akhir pekan. Hal ini

dilakukan relatif untuk tidak memilih responden yang berasal dari daerah

setempat karena akan dikhawatirkan akan memiliki potensi total TCM yang

rendah jika dibandingkan dengan waktu libur. Syarat layak atau tidaknya

responden adalah responden tidak melakukan multitrip atau responden hanya

melakukan perjalanan tunggal di taman wisata Pulau Pahawang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung taman wisata Pulau

Pahawang yang melakukan rekreasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan

pertimbangan bahwa populasi yang ada tidak diketahui jumlahnya secara

pasti. Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen (responden) yang lebih

besar dari persyaratan minimal sebanyak 30 elemen/responden dan semakin

besar sampel (semakin besar nilai n=banyaknya elemen sampel) akan

memberikan nilai yang lebih akurat, sehingga diperoleh jumlah sampel dalam
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penelitian ini adalah 40 responden (Suparmoko, 1999). Responden dalam

penelitian ini, merupakan wisatawan yang baru saja selesai berwisata di

taman wisata Pulau Pahawang.  Responden merupakan orang yang sudah

menikmati dan mengetahui keindahan taman wisata Pulau Pahawang,

sehingga responden dapata memberikan penilaian terhadap taman wisata

Pulau Pahawang.

D. Jenis Data dan Metode pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer

yang merupakan sumber data penelitian yang secara langsung dari sumber

asli atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus diperoleh dari

hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden yang melakukan

wisata di Pulau Pahawang. Selain data primer, pada penelitian ini juga

digunakan juga data sekunder yang merupakan data yang sudah

dipublikasikan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung, internet, serta

berbagai literatur baik buku maupun jurnal-jurnal yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif yaitu data

yang berbentuk angka-angka seperti data mengenai jumlah biaya perjalanan,

pendapatan individu, jumlah kunjungan individu. Selain itu digunakan juga

data kualitatif yaitu data yang dapat digunakan untuk melengkapi dan

menjelaskan serta memperkuat data kuantitatif sehingga dapat memberikan

kemudahan dalam menganalisa data yang diteliti.
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi

kepustakaan, dokumentasi, wawancara menggunkan kuisioner, dan

obeservasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik

accindental  sampling (responden merupakan seseorang yang kebetulan

dijumpai atau ditemui saat itu), melalui wawancara dengan bantuan kuesioner

dan purposssive sampling adalah mengambil responden melalui pengunjung

yang pernah datang ke lokasi penelitian (Arikunto, 2002).

E. Metode Analisis Data

1. Status Pulau Pahawang

Analisis Status taman wisata Pulau Pahawang dilakukan untuk mejawab

tujuan pertama penelitian ini yaitu untuk mengetahui status taman wisata

Pulau Pahawang, Analisis ini dilakukan dengan mengajukan beberapa

pertanyaan atau melakukan wawancara kepada steakholder taman wisata

Pulau Pahawang. Pertanyaan dilakukan secara rinci, terkait sejarah,

kepemilikan lahan, kebijakan pemerintah dan hal lainnya.

2. Analisis Kesediaan Membayar

Analisis ini bertujuan untuk menjawab tujuan kedua dari penelitian ini

yaitu mengetahui kesediaan membayar tiket masuk oleh pengunjung taman

wisata Pulau Pahawang. Responden diwawancarai kesediaan membayar

terhadap wisata Pulau Pahawang. Aspek-aspek yang ditanyakan adalah

Berapa rupiah kesediaan pengunjung membayar tiket masuk untuk berwisata

ke Pulau Pahawang. Pertimbangan dalam kesediaan membayar dilihat dari

besarnya manfaat yang didapat kan pengunjung dari objek wisata Pulau
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Pahawang dan manfaat yang hilang dari kunjungan tersebut. Pertanyaan

dilakukan secara terbuka.

3. Analisis Biaya Perjalanan

Analisis biaya perjalanan bertujuan untuk menjawab tujuan ketiga dari

penelitian ini. Biaya perjalanan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh

pengunjung dalam satu kali perjalanan antara lain biaya konsumsi selama

rekreasi, biaya transportasi, biaya dokumentasi, karcis masuk, biaya

souvenir, dan biaya lainnya. Secara keseluruhan dihitung dengan rumus:

BPT = BT + BK + BAS + BK + BPe + BD + BP + BKM + BPW

Keterangan:

BPT = Biaya perjalanan total

BT = Biaya transportasi

BK = Biaya konsumsi

BAS = Biaya Alat snorkeling

BK   = Biaya Kebersihan

BPe  = Biaya Penginapan

BD = Biaya Dokumentasi

BP = Biaya parkir

BKM = Biaya Kamar Mandi

BPW = Biaya Paket Wisata
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4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini berguna untuk mengetahui faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Pulau Pahawang,

yang menjawab tujuan keempat dari penelitian in. Sebagai variabel terikat

yaitu frekuensi kunjungan.

Y = f ( X1, X2 , X3 , X4 , X5,X6, X7, X8, X9, D1)

Y  = Frekuensi kunjungan

X1 = Jarak tempat tinggal dengan lokasi wisata

X2 = Umur

X3 = Pendidikan

X4 = Pendapatan

X5 = Travel cost (biaya perjalanan)

D1 = Sarana

1 : Baik

0: Cukup

Variabel terikat yaitu variable Y merupakan variable diskrit sehingga perlu

dilakukan transformasi terhadap variabel Y, dengan rumus

Ŷ = − Ȳ
Keterangan:

Ŷ = Variabel Y setelah ditransformasi

Ȳ = Y rata-rata1

σ = Standar deviasi
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Variabel Dummy dalam penelitian ini merupakan sarana dan gender,

dimana untuk D1,  jika pendapat responden terhadap sarana yang ada di

taman wisata Pulau Pahawang baik maka diberi angka 1, dan 0 jika cukup.

Dari formulasi diatas, model untuk analisis regresi dengan menggunakan

pendekatan OLS adalah sebagai berikut:

Y1 = β0 + β1 X1 + β 2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + d1D1 +еi

1. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk mengukur seberapa

jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel

dependen.  Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Kelemahan dari koefisien determinasi R2 adalah bias terhadap

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

Setiap penambahan satu variabel independen, maka R2 pasti

meningkat walaupun variabel tersebut berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen atau tidak.  Sehingga banyak peneliti

menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat
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mengevaluasi mana model regresi terbaik.  Nilai adjusted R2 dapat

naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan

kedalam model.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

adjusted R2 agar tidak terjadi bias dalam mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat siginifikansi pengaruh

variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan)

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).  Dalam penelitian ini,

hipotesis yang digunakan  adalah:

Ho : Variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

H1 : Variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan

secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2009) adalah dengan

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

a) F hitung > F table, maka tolak Ho yaitu faktor-faktor yang

mempengaruhi frekuensi kunjungan yang ada dalam model,

secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap frekuensi

kunjungan.

b) F hitung < F tabel, maka terima Ho yaitu faktor-faktor yang

mempengaruhi frekuensi kunjungan yang ada dalam model,

secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap
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frekuensi kunjungan .

Kriteria pengambilan keputusan tingkat signifikan yang

menunjukkan bahwa variabel berpengaruh nyata yaitu < 0,05

dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%.

c. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak sama

dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan

uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Untuk

mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh secara

tunggal terhadap variabel terikat, maka diuji dengan menggunakan

uji-t dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : bi = 0

H1 : bi ≠ 0

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka

probabilitas signifikansi, yaitu :

Sebagai kaidah pengujian hipotesis yaitu :

a) Jika t-hitung > t-tabel, maka tolak Ho yang berarti varibel bebas

secara tunggal berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan.

b) Jika t-hitung ≤ t-tabel, maka terima Ho yang berarti variabel

bebas secara tunggal tidak berpengaruh terhadap frekuensi

kunjungan (Ghozali, 2009).
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5. Perhitungan Nilai Ekonomi

Dalam penelitian ini untuk menghitung nilai ekonomi digunakan metode

biaya perjalanan (travel cost method) yaitu dengan menghitung nilai

surplus konsumen perindividu pertahun. Untuk menghitung nilai surplus

konsumen, menggunakan formulasi sebagai berikut :

= 2
Keterangan:

SK = Surplus Konsumen

X = Jumlah Kunjungan Responden (kali/tahun)

β5 = Koefisien Biaya Perjalanan pada persamaan.

′ = /∑
Keterangan:

SK’ = Surplus Konsumen/ indivisu/ kunjungan

n = Jumlah responden

= ′
Keterangan:

EV = Nilai Ekonomi Per Tahun

K = Estimasi Kunjungan Per Tahun (Marsinko, Zawacki, dan

Bowker, 2002).
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Pulau pahawang merupakan salah satu wisata bahari yang menjadi icon dari

Provinsi Lampung. Wisata bahari tersebut berupa wisata terumbu karang dan

pesisir pantai. Pulau pahawang merupakan magnet bagi pulau-pulau yang ada

di sekitarnya, sehingga kebanyakan orang menyebutnya wisata Pulau

Pahawang, walaupun bukan hanya Pulau Pahawang yang dikunjungi.

Terdapat empat objek wisata yang ada di Pulau Pahawang dan sekitarnya

yaitu Pahawang Kecil, Pahawang Besar, Kelagian Kecil dan Kelagian Besar.

Tidak terdapat peresmian atau waktu tepatnya Pulau pahawang ini digunakan

sebagai lokasi wisata, namun menurut aparat desa setempat Pulau Pahawang

digunakan sebagai objek wisata pada tahun 2012.

Pulau pahawang merupakan objek wisata bahari dengan peringat ke satu di

Provinsi Lampung menurut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi

Lampung (2014). Walaupun dengan prestasi demikian, terumbu karang yang

menjadi daya tarik wisata ini telah mengalami kerusakan yang cukup parah

yaitu sebesar 85%. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh banyak faktor,

diantaranya kurangnya pengetahuan
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masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang, sehingga

mereka masih menggunakan pukat harimau dan bom sebagai alat untuk

menangkap ikan, selain itu banyak kapal yang berlabuh diatas terumbu

karang ketika air surut sehingga kapal membentur terumbu karang dan

merusaknya, selain itu juga banyak wisatawan yang menginjak terumbu

karang sehingga menyebabkan patahnya terumbu karang, untuk

menanggulangi kerusakan ini diperlukan kebijakan dari pemerintah dan

kepedulian dari masyarakat.

Selain program-program yang diberikan, pemerintah juga mengharapkan

wisata Pulau Pahawang ini menjadi wisata yang berbasis kearifan lokal

artinya dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah tidak dapat selalu

mengawasi aktivitas wisata yang ada di Pulau Pahawang, oleh karena itu

pemerintah berharap masyarakat merasa memiliki Pulau Pahawang sehingga

senantiasa menjaga Pulau Pahawang. Manfaat dari terjaganya Pulau

Pahawang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama dari segi kenaikan

pendapatan. Namun, apabila aset berharga ini tidak dijaga akan membuat

wisata ini tidak berkelanjutan.

Fasilitas yang ada di Pulau Pahawang sudah mengalami peningkatan yang

cukup pesat. Fasilitas tersebut seperti armada kapal, cottage, homestay, dan

kamar mandi. Fasilitas yang dibutuhkan wisatawan ini membuat peningkatan

pendapatan masyarakat Pulau Pahawang dan sekitarnya. Kunjungan wisata di

Pulau Pahawang satu tahun terakhir diperkirakan sebanyak 300-400 orang di
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hari biasa, 500-1000 orang pada saat weekend dan 5000-10.000 orang ketika

libur akhir tahun.

B. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan keseluruhan insfrastruktur transpotasi yang

menghubungkan wisatawan dari, ke, selama berada di lokasi wisata.

Aksesibilitas menuju taman wisata Pulau Pahawang tergolong cukup mudah,

mulai dari jalan darat yang berada di kabupaten pesawaran, cukup dengan

mengikuti sepanjang Jl. Raya Way Ratai, kemudian menaiki jalur laut dari

Pangkalan TNI angkatan laut yang merupakan pelabuhan resmi menuju Pulau

Pahawang. Selain itu akses jalan menuju lokasi ini sudah diperbaiki,

sehinggga kondisi jalannya cukup baik.

Lokasi taman wisata Pulau Pahawang dapat diakses melalui berbagai jalan,

tergantung lokasi awal keberangkatan, jika wisatawan berasal dari Kota

Bandar Lampung dapat melalui dua jalur, yaitu dari Jl. Murotai dan Jl. R.E.

Martha Dinata, kedua jalur ini akan bertemu di Jl. Raya Way Ratai, dengan

melalui jalan ini dapat menggunakan angkutan umum DAMRI dari Terminal

Rajabasa langsung menuju Dermaga Ketapang. Wisatawan yang berasal dari

Kecamatan Kedondong dan sekitarnya dapat melalui Jl. Padang Cermin,

Gedong Tataan.

Jalur laut yang di tempuh menuju taman wisata Pulau Pahawang tidak hanya

dapat dilalui dari Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang, dapat

juga dilalui dari Pantai Mutun dan Pantai Ringung. Namun, dermaga resmi
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dari Kabupaten Pesawaran, adalah Dermaga Ketapang. Melalui dermaga

ketapang wisatawan dapat mengunjungi Pulau Pahawang menggunakan kapal

motor yang ditawarkan dengan berbagai ukuran muatan, mulai yang paling

sedikit 5 orang hingga 30 orang muatan. Apabila wisatawan menyewa kapal,

maka kapal akan mengantarkan wisatawan mengunjungi setiap spot yang

ingin dikunjungi sesuai kesepakatan harga, namun apabila wisatawan

membayar dengan harga angkutan umum hanya akan diantarkan menuju

Pulau Pahawang Besar.

C. Daya Tarik Wisata

Daya tarik yang dimiliki taman wisata Pulau Pahawang yang paling utama

adalah keindahan bawah laut perairan Pulau Pahawang serta keanekaragaman

yang ada. Taman wisata Pulau Pahwang terdiri dari empat pulau diantaranya

Pulau Pahawang Besar, Pahawang Kecil, Kelagian Besar dan Kelagian Kecil,

masing-masing pulau memiliki spot wisata dan keindahan tersendiri, berikut

ini penjabaran keindahan masing-masing pulau

1. Pahawang Besar

Pahawang besar merupakan pulau yang terluas diantara spot wisata

lainnya. Pahawang besar memiliki beberapa jenis wisata diantaranya

kebun buah naga dan terumbu karang disekitar pulaunya, diantara

seluruh wisata terumbu karang yang ada di Pahawang Besar terdapat

empat spot wisata yang menjadi favorit diantaranya:
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a. Cukuh Bedil

Cukuh Bedil merupakan salah satu dusun yang ada di Pulau

Pahawang Besar. Cukuh bedil memiliki beberapa spot taman nemo

yang menjadi favorit wisatawan. Cukuh bedil memiliki keindahan

terumbu karang yang beraneka ragam, selain itu terdapat papan

bertuliskan “Taman Laut Pahawang” dan terdapat transplantasi

terumbu karang.

(Sumber: National Geography Indonesia)

Gambar 4. Spot wisata yang ada di Cukuh Bedil

b. Gosong Pancong

Pada spot ini terdapat sebuah candi yang berada di bawah laut, candi

ini terdak terlalu jauh dari permukaan laut. Pada spot ini banyak

terdapat ikan yang berlalu lalang, selain itu ikan nemo banyak di

temukan di tempat ini.
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(Sumber: OLX.co.id)

Gambar 5. Lokasi spot wisata Gosong Pancong

c. Taman Nemo

Taman nemo merupakan salah satu lokasi yang paling sering

dikunjungi oleh wisatawan, karena dilokasi ini kita dapat

menemukan ratusan ikan nemo berkeliaran dianara soft coral

disekitarnya. Kita dapat memberi makan ikan menggunakan remah-

remah roti, hal ini dapat membuat para ikan berkumpul disekitar

kita. Para nelayan setiap bulan memindahkan nemo dari lokasi

budidaya nemo, ke taman nemo ini, sehingga jumlah nemo di taman

nemo selalu bertambah.

(Sumber: Kompasiana)

Gambar 6. Lokasi spot wisata Taman Nemo
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Selain tiga spot itu kita dapat mengunjungi berbagai spot lainnya yang

ada di Pulau Pahawang Besar.

2. Pahawang Kecil

Pahawang Kecil merupakan pulau kecil yang berada di belakang Pulau

Pahawang Besar. Pulau ini memiliki keindahan yang tidak dimiliki pulau

lain disekitarnya. Pahawang Kecil memiliki terumbu karang yang

terbilang dangkal, sehingga dapat dilihat tanpa perlu menyelam. Selain

itu ketika air laut surut akan muncul pasir timbul yang panjang yang

menghubungkan Pahawang Kecil dan Pahawang Besar. Pasir yang ada di

Pawahang Kecil berwarna Putih Bersih. Ketika pasir timbul muncul,

pasih seolah membagi 2 laut sekitarnya, sebelah kanan terlihat terumbu

taman terumbu karang yang menghampar, sedangkan sebelah kiri

merupakan laut yang bersih dari terumbu karang, sehingga sangat

nyaman untuk dipakai berenang. Di pantai Pahawang Kecil terdapat

beberapa pohon yang sangat cocok dijadikan lokasi piknik.

3. Kelagian Besar

Kelagian Besar merupakan pulau yang memiliki keindahan pasir pantai

dan terumbu karang. Kelagian besar memiliki pasir pantai yang luas dan

bersih, selain itu terdapat air yang dangkal dibibir pantai memungkinkan

anak-anak bermain di pulau ini. Selain itu kelagian besar juga memiliki

terumbu karang yang luas yang mengelilingi pulau. Di sekitar pulau juga

terdapat pohon mangrove yang cukup luas.
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4. Kelagian Kecil

Kelagian Kecil memiliki daya tarik terumbu karang dan biota laut,

kelagian memiki terumbu karang dengan kedalaman yang cukup tinggi

sehingga memberikan sensasi berbeda diantara spot wisata lainnya.

Karena kedalamannya yang cukup tinggi, terdapat berbagai jenis ikan

yang tidak kita temui di spot wisata lainnya.

D. Pengelolaan Taman Wisata Pulau Pahawang

Secara umum pengelolaan Pulau Pahawang berada di bawah kewenangan

pemerintah Provinsi Lampung. Namun pengelolaan taman wisata Pulau

Pahawang dilakukan oleh masyarakat, program-program pemerintah untuk

mengembangan wisata ini sudah mulai dilakukan. Pengelolaan yang

dilakukan masyarakat dalam hal kebersihan dan kenyamanan. Spot wisata

yang ada di taman wisata Pulau Pahawang dijaga oleh beberapa petugas dari

masyarakat, setiap kapal yang mendatangi spot wisata membayar uang

kebersihan yang digunakan untuk membayar petugas yang menjaga dan

membersihkan spot wisata yang dikunjungi. Kenyamanan merupakan hal

yang sangat dijunjung masyarakat Pulau Pahawang, hal ini dilakukan agar

wisatawan tidak kecewa dengan pelayanan yang ada di Pulau Pahawang.

Diantara empat pulau yang menjadi destinasi wisata, hanya Pulau Pahawang

Besar yang berpenghuni, sehingga fasilitas wisata seperti kamar mandi, dan

penginapan hanya ada di Pahawang Besar, jumlah fasilitas wisata yang ada di

taman wisata Pulau Pahawang dijelaskan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Jumlah fasilitas wisata yang ada di Pulau Pahawang.

No Jenis Fasilitas Jumlah
1 Kapal 47
2 Jasa Pemandu Wisata 37
3 Penyewaan Alat Senorkeling 8
4 Homestay 133
5 Cottage 9

Jumlah kapal yang tersedia di Pulau Pahawang sebanyak 47 kapal, sedangkan

jumlah kapal yang ada di Pelabuhan Ketapang sebanyak 200 kapal, jasa

penyewaan alat snorkeling yang ada di Pulau Pahawang sebanyak 8 orang,

pemandu wisata sebanyak 37 orang, pemilik homestay sebanyak 133 orang,

dan cottage sebangak 9.

E. Kondisi Geografis

Desa Pulau Pahawang yang merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah

Kecamatan Marga Punduh, yang terletak ± 25 km kearah timur dari kota

kecamatan. Desa Pulau Pahawang mempunyai luas wilayah seluas 1.020 ha.

Iklim taman wisata Pulau Pahawang sebagaimana lokasi lain di Wilayah

Indonesia  yaitu iklim tropis. Peta Pulau Pahawang tergambar pada Gambar 7.
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Gambar 7. Peta taman wisata Pulau Pahawang

Taman wisata Pulau Pahawang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Ratai.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Punduh.

c. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Lampung.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tajur.

F. Jumlah Penduduk

Pahawang besar merupakan satu-satunya pulau dari empat pulau lainnya yang

menjadi destinasi wisata, yang berpenghuni. Jumlah Penduduk yang ada di

Desa Pulau Pahawang adalah 1.679 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 4. Sebaran jumlah penduduk Desa Pulau Pahawang

No Dusun Jumlah Penduduk

1 Dusun I 279

2 Dusun II 261

3 Dusun III 269

4 Dusun IV 215

5 Dusun V 367

6 Dusun VI 288

Jumlah 1.679

Jumlah penduduk tertinggi berada di dusun lima, yaitu dusun pengetahan

dengan jumlah 367 orang. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu berada

di dusun tiga sejumlah 261 jiwa.

G. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Pahawang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel sebaran jenjang pendidikan penduduk Desa Pulau Pahawang

No Pendidikan Jumlah

1 Pra Sekolah 62

2 PAUD 39

3 SD 225

4 SMP 99

5 SMA 65

6 PT 4

Jumlah 494

Tingkat pendidikan dengan jumlah tertinggi berada pada tingkat SD, dan

dengan jumlah terendah adalah perguruan tinggi dengan jumlah 4 orang. Hal

ini berarti tingkat pendidikan masyarakat Pulau Pahawang masih tergolong

rendah.
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H. Mata Pencaharian Penduduk

Desa Pulau Pahawang merupakan desa kepulauan, maka sebagian besar

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kebun dan nelayan. Jumlah

dan jenis mata pencarahrian penduduk dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sebaran jenis mata pencaharian penduduk Desa Pulau Pahawang

No Mata Pencaharian Jumlah
1. Tani dan Buruh Tani 672
2. Nelayan dan Buruh Nelayan 317
3. Buruh Harian Lepas 136
4. Jasa 73
5. Lain-lain 32

Sebagian besar penduduk Pulau Pahawang bermata pencaharian sebagai

petani dan buruh tani dengan jumlah 672, diikuti nelayan dan buruh nelayan

sebanyak 317. Dampak wisata yang ditimbulkan cukup besar terhadap

perekonomian masyarakat Pulau Pahawang. Namun, belum banyak yang

memanfaatkan potensi ini, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang

mengusahakan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama,

dibandingkan sektor jasa.

I. Program Pengembangan Wisata

Munculnya Pahawang sebagai icon wisata Lampung, membuat pemerintah

mulai menaruh perhatian terhadap Pulau Pahawang. Kepedulian tersebut

diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang telah

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan Pulau Pahawang

yaitu dengan dibangunnya infrastuktur, berupa pembangunan tambatan
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perahu di lima titik, yaitu di Dusun Kalangan, Dusun Pengetahan, Dusun

Suak Buah, Dusun Jeralangan, dan Dusun Cuku Nyai. Selain itu telah

dibangun jalan lingkar Pulau Pahawang. Selain pembangunan infrastruktur

pemerintah juga membentuk organisasi POKDAWIS (Kelompok Sadar

Wisata) yaitu sebagai organisasi yang membantu pemerintah dalam mengatur

dan merawat wisata yang ada di Pulau Pahawang. Organisasi ini

mengkoordinir kapal-kapal sebagai transpotasi wisata utama. Organisasi ini

memiliki dua program utama, yaitu pemantauan dan penanaman terumbu

karang. Program pemantauan terdiri dari tiga program yaitu kebersihan,

kemanan dan keramah tamahan.

Bentuk dari program kebersihan yaitu, dengan membentuk kelompok kapal,

kapal-kapal tersebut dibuat kelompok-kelompok yang terdiri dari 20 kapal

tiap kelompoknya. Kelompok-kelompok tersebut diberikan edukasi untuk

menjaga dan melestarikan Pulau Pahawang dan menyampaikan kepada

wisatawan. Nahkoda kapal yang membawa wisatawan ke Pulau Pahawang

mengingatkan wisatawan untuk tidak menginjak karang dan wisatawan tidak

diturunkan di atas terumbu karang sehingga meminimalisir kerusakan, selain

itu setiap kapal diberikan tempat sampah sehingga sampah dari wisatawan

tidak dibuang ke laut, melainkan dibawa ke pelabuhan ketapang dan diangkut

oleh petugas kebersihan.

Program kedua adalah keamanan, untuk menjaga keamanan dari pada

wisatawan kelompok kapal melakukan koordinasi antar nahkoda, jika terjadi

hal yang tidak diinginkan di tengah laut nahkoda dapat menghubungi anggota
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kelompok lainnya untuk membantu, sehingga keamanan dan keselamatan

wisatawan dapat terjamin. Selain itu keramah taman dari para petugas yang

mulai dari tukang parkir hingga nahkoda dipantau, hal ini untuk mencegah

rasa tidak nyaman dari pengunjung, sehingga enggan berkunjung kembali.

Program ketiga yaitu penanaman terumbu karang, program ini sudah mulai

berjalan walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan. Wisatawan yang

berkunjung diberi kesempatan untuk menanam terumbu karang, hal ini selain

merupakan kegiatan pelestarian lingkungan dan kegiatan wisata, dapat juga

meningkatkan daya tarik wisata, pengunjung yang menanam tertarik untuk

mengunjungi kembali tempat wisata ini karena ingin melihat terumbu karang

yang mereka tanam. Selain program yang telah terlaksana, pemerintah juga

telah melaksanakan festival pahawang, kegiatan ini merupakan kegiatan yang

bertujuan untuk mempromosikan wisata Pulau Pahawang yang semakin

banyak peminatnya. Rangkaian kegiatan dari Festival Pahawang di antaranya

Jelajah Pulau yang bertuan untuk mencari spot-spot wisata baru yang ada di

Pulau Pahawang, kegiatan lainnya yaitu bazar untuk mempromosikan produk-

produk khas Lampung. Selain itu terdapat juga lomba perahu hias,

adventure, dan poster.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang

telah dilakukan antara lain :

1. Status kepemilikan pulau-pulau yang ada di taman wisata Pulau Pahawang

yaitu, Pahawang Besar dan Pahawang Kecil merupakan milik masyarakat,

Kelagian Besar dan Kelagian Kecil merupakan milik TNI Angkatan Laut

yang diperuntukkan untuk latihan militer.

2. Kesediaan membayar pengunjung untuk satu spot wisata yaitu sebesar

Rp26.375, kesediaan membayar pengunjung untuk mengunjungi dua spot

wisata yaitu sebesar Rp45.500, untuk mengunjungi tiga spot wisata yaitu

sebesar  Rp68.375, untuk mengunjungi empat spot wisata yaitu sebesar

Rp90.750. Semakin banyak spot wisata yang dikunjungi maka rata-rata

kesediaan membayar pengunjung semakin besar.

3. Biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung adalah sebesar Rp459.726.

Alokasi biaya perjalanan yang tertinggi yaitu biaya paket wisata sebesar

44,9%.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan taman wisata

Pulau Pahawang adalah jarak dan biaya perjalanan (travel cost).
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5. Total perhitungan nilai ekonomi dengan menggunakan metode TCM pada

daerah taman wisata Pulau Pahawang sebesar Rp6,944 triliun.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dilakukan antara lain :

1. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut,

untuk melihat seberapa besar dampak ekonomi taman wisata Pulau

Pahawang terhadap pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat

sekitar taman wisata Pulau Pahawang. Selain itu, perlu juga dilakukan

penelitian terhadap penilaian responden sebelum dan sesudah

mengunjungi taman wisata Pulau Pahawang.

2. Bagi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan

Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat meningkatkan fasilitas wisata

yang ada di taman wisata Pulau Pahawang, serta dapat menerapkan

kebijakan untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang Pulau

Pahawang.

3. Bagi Pengunjung dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas wisata yang

ada di taman wisata Pulau Pahawang, diharapkan dapat memanfaatkan

sumber daya yang ada di taman wisata Pulau Pahawang secara bijak.

Karena taman wisata ini merupakan aset yang berharga bagi Provinsi

Lampung, serta banyak orang yang menggantungkan perekonomiannya

pada taman wisata ini.
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