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ABSTRAK 
 

VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN OBYEK WISATA  
PANTAI TELENG RIA DENGAN METODE PENDEKATAN BIAYA 

PERJALANAN (TRAVEL COST) DI KABUPATEN PACITAN 
 

HERMAWAN DWI PUTRA 
F1105014 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai ekonomi 

wisata alam pantai Teleng Ria dilihat dari biaya perjalanan (travel cost) dan juga 
untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan, pendidikan, umur, jarak tempat tinggal, 
fasilitas sarana dan prasarana, frekuensi kunjungan dan keamanan di obyek wisata 
berpengaruh terhadap minat wisatawan dalam melakukan kunjungan ke pantai Teleng 
Ria. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian statistik deskriptif dan 
dilakukan di obyek wisata pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan. Metode yang 
digunakan berupa metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan non 
probability sampling yaitu sampling aksidental. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis biaya perjalanan dan analisis regresi logistik. 

Berdasarkan hasil analisis biaya perjalanan diketahui bahwa  nilai ekonomi 
wisata alam pantai Teleng Ria dengan pendekatan biaya perjalanan terbesar berasal 
dari Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 55.601.295,9,-/tahun per 1.000 penduduk. 

Dari hasil analisis regresi logistik, diketahui bahwa probabilitas minat 
wisatawan secara signifikan dipengaruhi oleh variabel pendapatan, usia, pendidikan, 
jarak, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan keamanan. Jika nilai pendapatan, usia, jarak, 
fasilitas, frekuensi kunjungan, dan keamanan dianggap konstan, semakin tinggi nilai 
variabel bebas, maka probabilitas minat wisatawan untuk berkunjung kembali  juga 
akan semakin tinggi. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,583 atau 
hanya 58,3 % variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel bebas, 
sedangkan sisanya sebesar 41,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Saran yang dapat diberikan kepada fihak-fihak yang berwenang yaitu 
pemerintah daerah setempat dan pihak pengelola pantai Teleng Ria untuk terus 
menjaga, merawat, memelihara sarana dan perasarana yang ada guna 
mempertahankan kualitas lingkungan ini, serta meningkatkan pembangunan sarana 
dan prasarana baru guna meningkatkan kualitas lingkungan wisata alam pantai 
Teleng Ria. Sehingga dapat menarik wisatawan untuk terus berkunjung ke wisata 
alam pantai Teleng Ria ini dimasa yang akan datang. 
 
Kata kunci: Biaya perjalanan (Travel cost), regresi logistik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan seringkali memberikan manfaat 

bagi manusia sebagai pemakainya, tetapi pencerminan nilai dari manfaat 

tersebut sama sekali tidak terlihat, sebab manusia selalu memberikan 

penilaian terhadap suatu manfaat berdasarkan nilai uang (nilai secara 

moneter) sedangkan Sumber Daya Alam seperti taman, danau, rawa, dan 

lain lain khususnya yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan 

rekreasi atau sebagai kawasan wisata tidak diketahui nilai moneternya (nilai 

dalam uang) sebab dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai kawasan 

wisata sering kali tidak terdapat pungutan tarif ongkos masuk atau bilapun 

ada, tarif tersebut tidak sesuai dan tidak sebanding dengan biaya biaya untuk 

pemeliharaan, pemanfaatan, pelestarian dan kepuasan yang diperoleh oleh 

para pemakai sebagai konsumen. 

Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan lingkungan sebagai kawasan 

obyek wisata atau yang lebih dikenal dengan wisata alam merupakan salah 

satu upaya untuk menggali dan meningkatkan nilai tambah bagi Sumber 

Daya Alam dan lingkungan itu sendiri. Namun pada umumnya, kurang 

diperhatikan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata alam itu 

disebabkan tidak dikenakannya pungutan tarif masuk sehingga 
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menyebabkan tidak terjaganya kelestarian Sumber Daya Alam dan 

lingkungan. 

Melihat trend sekarang ini manusia lebih cenderung untuk kembali 

ke alam berpengaruh terhadap cara mereka berwisata. Tempat rekreasi yang 

lebih menonjolkan unsur unsur alam. Kebutuhan ini semakin dibutuhkan 

oleh masyarakat yang sudah jenuh dengan banyaknya polusi dan 

pencemaran yang melanda di kota kota besar sehingga masyarakat 

menginginkan kembali ke suasana alami jauh dari populasi dan pencemaran. 

Menurut (Hufschmidt, 1987 : 307) konsep teori pendekatan biaya 

perjalanan menilai  manfaat yang diperoleh konsumen dalam  memanfaatkan 

barang lingkungan walaupun tempat rekreasi tidak memungut  bayaran  

masuk atau tarif pemanfaatan. Konsumen datang dari berbagai daerah untuk 

menghabiskan waktu di tempat rekreasi tentu akan mengeluarkan biaya 

perjalanan dan biaya waktu ke tempat rekreasi tersebut disini pendekatan 

biaya perjalanan mulai berfungsi, karena makin jauh  tempat tinggal 

seseorang yang datang  memanfaatkan fasilitas  lingkungan maka makin 

kurang harapan pemanfaatan atau permintaan barang lingkungan  tersebut. 

Pemanfaatan lingkungan sebagai tempat wisata merupakan cerminan 

bahwa orang ingin menikmati sesuatu yang alami, bersih  dan lestari. 

Adanya fenomena tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Pacitan perlu 

adanya peningkatan dan pengembangan obyek obyek wisata di Kabupaten 

Pacitan. Dengan adanya pengembangan pengembangan obyek obyek wisata 

di daerah maka akan sangat mendukung pembangunan didaerah itu sendiri, 
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ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah yang membuka seluas luasnya 

pembagian wewenang pusat untuk mengembangkan potensi daerah sendiri 

seoptimal mungkin dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada 

dengan memperhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadi degradasi 

lingkungan didalam memanfaatkan Sumber Daya Alam dan lingkungan 

tersebut. 

Sebagai sub daerah tujuan di propinsi Jawa Timur, Kabupaten 

Pacitan merupakan tempat wisata yang strategis karena dalam 1 wilayah 

Kabupaten Pacitan masih ada beberapa obyek wisata lain yang tidak kalah 

bagusnya, yaitu : Goa Gong, Goa Tabuhan, pantai Teleng Ria, pantai Pasir 

Putih, pemandian air hangat dan masih banyak lagi. 

Salah satu obyek wisata yang terkenal di Kabupaten Pacitan adalah 

Pantai Teleng Ria. Pantai Teleng Ria merupakan salah satu pantai yang 

banyak dikenal oleh wisatawan lokal baik wisatawan dari Kabupaten sekitar 

Pacitan maupun dari luar Pacitan. Pengunjung yang banyak datang ke pantai 

Teleng Ria setidaknya berasal dari tiga Kabupaten disekitar Kabupaten 

Pacitan dan satu kota madya yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten 

Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, dan kota madya Surakarta.  

Berikut ini perkembangan jumlah pengunjung yang datang ke pantai 

Teleng Ria dari bulan januari sampai desember 2009 
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Tabel 1.1 Perkembangan jumlah pengunjung pantai Teleng Ria di 

Kabupaten Pacitan bulan Januari sampai Desember 2009. 

Bulan 
Pengunjung 

Jumlah 
Dewasa Anak-anak 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

18.231 

4.157 

6.793 

6.836 

10.288 

11.822 

15.728 

8.247 

36.828 

9.457 

10.066 

15.558 

508 

101 

84 

66 

500 

1.027 

195 

116 

909 

57 

153 

35 

18.739 

4.258 

6.877 

6.902 

10.788 

12.849 

15.923 

8.390 

37.737 

9.514 

10.219 

15.593 

Sumber : Pengelola Obyek Wisata Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan 

Tahun 2009 

Berdasarkan data tabel di atas, pengunjung terbanyak adalah pada 

bulan September itu dikarenakan mungkin karena masa masa liburan 

lebaran. 

Jika dilihat dari harga tiket masuk yang dibayar oleh pengunjung 

adalah sebesar Rp 5000 untuk dewasa dan Rp 3000 untuk anak anak, diduga 
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karena tidak sebanding dengan biaya pengelolaan lingkungan dari kawasan 

obyek wisata pantai Teleng Ria. Oleh sebab itu perlu dihitung nilai obyek 

wisata alam pantai Teleng Ria dengan menghitung biaya perjalanan meliputi 

(biaya transportasi pulang pergi, biaya konsumsi, biaya dokumentasi, biaya 

tiket masuk, biaya parkir dan biaya lain-lain) yang dikeluarkan oleh individu 

dalam menikmati jasa lingkungan tersebut. Selain itu juga perlu dilihat 

faktor faktor yang mempengaruhi minat pengunjung dalam kegiatan 

berkunjung atau menikmati keindahan alam Pantai Teleng Ria dan alam 

sekitarnya yang masih alami, sehingga dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “Valuasi ekonomi lingkungan obyek wisata pantai 

Teleng Ria  dengan pendekatan biaya perjalanan (Travel Cost) di 

Kabupaten Pacitan”. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar nilai ekonomi wisata alam Pantai Teleng Ria dilihat dari 

biaya perjalanan (travel cost) ? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan, pendidikan, umur, jarak 

tempat tinggal, fasilitas sarana dan prasarana, frekuensi kunjungan dan 

keamanan di obyek wisata terhadap minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan ke Pantai Teleng Ria? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar nilai ekonomi wisata alam Pantai 

Teleng Ria dilihat dari biaya perjalanan (travel cost). 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan, pendidikan, umur, jarak 

tempat tinggal, fasilitas sarana dan prasarana, frekuensi kunjungan dan 

keamanan di obyek wisata berpengaruh terhadap minat wisatawan dalam 

melakukan kunjungan ke Pantai Teleng Ria. 

 

E. Manfaat penelitian  

  Manfaat penelitian bagi obyek wisata pantai Teleng Ria : 

1. Aspek Praktis 

Menjadi sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang 

berhubungan dengan pengembangan obyek wisata pantai Teleng Ria 

bagi pemerintah daerah kabupaten Pacitan. 

2. Aspek Iptek  

Sebagai sarana untuk menambah khasanah pengetahuan 

pembangunan berwawasan lingkungan dalam hubungan dengan 

pembangunan kawasan wisata serta menjadi masukan bagi kaum 

akademisi dalam kajian kajian yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Sumber Daya Alam  

1. Pengertian Jenis dan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Pemanfaatan sumber daya alam saat ini berhubungan dengan 

kesejahteraan manusia. Semakin sejahtera manusia semakin banyak 

sumber sumber alam yang dimanfaatkan, dan melalui kegiatan 

eksploitasi sumberdaya alam ini maka fungsi lingkungan itu sendiri 

juga mengalami penurunan. Dari pengertiannya sendiri, sumberdaya 

alam adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai dalam waktu dan 

tempat tertentu. Wujud dari sumberdaya alam tersebut dapat berupa 

barang mentah yang murni, barang setengah jadi, atau barang barang 

lain yang langsung dapat dikonsumsi. Ada dua hal yang perlu dicatat 

dari pengertian sumberdaya alam tersebut, pertama sesuatu yang 

penggunaannya belum diketahui, tidak dapat disebut sebagai sumber 

daya alam karena tidak bernilai, sebaliknya besar manfaatnya tetapi 

tidak tersedia dalam jumlah yang besar, dibandingkan dengan jumlah 

permintaan yang juga bukan termasuk dalam mengkombinasikan 

alam, tenaga, modal dan teknologi. Sumber daya alam tidak dapat 

disebut sumber daya, walaupun sumber daya selalu diantara faktor 

faktor yang digunakan untuk menghasilkan, misalnya mobil, radio 

bukan termasuk sumber daya. Sumber daya adalah suatu konsep 
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yang dinamis, mempunyai dimensi jumlah, kualitas waktu dan 

tempat. Kemungkinan selalu terjadi dalam informasi, teknologi dan 

kelangkaan dapat berakibat sesuatu menjadi bernilai (Rahardjo 

dalam Didin 1995 : 5-6) 

Menurut jenisnya sumber daya alam dapat diklarifikasikan 

sesuai dengan tujuan penggunannya : 

a. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih (non renewable 

resource). Sumber daya alam ini ada yang tidak berpengaruh 

secara signifikan oleh kerusakan alam seperti: batu. tanah liat. 

Yang secara signifikan terpengaruh oleh kerusakan alami adalah: 

minyak bumi dan gas bumi, bahan radioaktif dan air dalam 

reservoir. 

b. Sumber daya alam yang dapat diperbarui (renewable resource). 

Sumber daya alam ini secara signifikan ada juga yang tidak 

terpengaruh oleh kegiatan manusia, misalnya radiasi sinar 

matahari. Namun secara umum secara signifikan sangat 

dipengaruhi oleh kegiatan manusia. 

Klasifikasi lain dapat berdasarkan hubungan relatif diantara 

sumber daya. Berdasarkan klasifikasi ini, sumber daya dibagi 

menjadi: sumber daya primer yaitu produksi tanaman dan vegetasi 

alam. Sumber daya sekunder, yaitu produksi ternak dan satwa liar. 

Masih ada juga  penggolongan sumberdaya alam berdasarkan 
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kepemilikan yaitu sumber daya alam yang dikuasai pribadi dan milik 

bersama sama. 

Sumber daya alam yang berupa sumberdaya hayati, fisik serta 

lingkungannya merupakan suatu ekosistem yang hasilnya baik 

langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi manusia. Dalam 

ekosistem ini manusia bukan hanya bertindak sebagai konsumen, 

tetapi dapat juga bertindak aktif dalam proses produksi dan 

pengelolaan. “Prinsip pengelolaan sumberdaya alam inilah yang 

memanfaatkan sumberdaya alam dengan bijaksana, agar hasil dan 

manfaatnya dapat diperoleh secara terus menerus” . 

2. Metode penilaian dampak lingkungan  

Berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya 

pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan manusia, 

mengakibatkan peranan lingkungan telah menurun dari waktu ke 

waktu, artinya jumlah bahan mentah yang dapat disediakan oleh 

lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka, 

kemampuan alam untuk mengolah limbah juga semakin berkurang 

karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung oleh 

lingkungan, dan kemampuan alam untuk kesenangan dan 

kegembiraan langsung juga semakin berkurang karena banyak 

sumberdaya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsi atau 

karena meningkatnya pencemaran (Suparmoko dan Suparmoko, 

1995 : 1). 
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Adanya dampak pemanfaatan sumberdaya alam harus dapat 

di identifikasikan secara fisik. Selain itu manfaat analisis akan 

semakin tinggi apabila semua dampak fisik itu dapat dinyatakan 

dalam nilai mata uang. Dengan kata lain diperlukan adanya penilaian 

terhadap dampak lingkungan itu. Konsep nilai ini bermacam macam, 

karena menyangkut berbagai macam tujuan yang berkaitan dengan 

keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan itu sendiri. Pada 

dasarnya nilai lingkungan di bedakan menjadi nilai atas dasar 

penggunaan (instrumental value) dan nilai yang terkandung di 

dalamnya (intrinsic value). Nilai atas dasar penggunaan 

menunjukkan kemampuan lingkungan apabila digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan, sedangkan nilai nilai yang terkandung dalam 

lingkungan adalah nilai yang ada pada lingkungan tersebut 

(Suparmoko, 1997 : 103). 

Berbagai penilaian terhadap dampak lingkungan telah di 

praktekkan dalam banyak proyek diberbagai Negara, metode metode 

tersebut antara lain menurut (Suparmoko dan Suparmoko, 1995) 

adalah : 

1. Pendekatan harga pasar 

a) Pendekatan harga pasar sebenarnya 

Adalah penilaian dampak lingkungan yang menggunakan 

harga pasar dalam menilai atau memberikan harga terhadap 
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dampak suatu proyek yang berupa hilang atau munculnya 

barang atau jasa dari adanya suatu proyek. 

b) Pendekatan modal manusia 

Adalah penilaian dampak lingkungan menggunakan harga 

pasar dan tingkat upah untuk menilai sumbangan proyek 

terhadap penghasilan masyarakat. Penerapan ini untuk 

menilai sumberdaya manusia bila terjadi kematian, cacat 

tubuh yang permanen akibat adanya suatu proyek. 

c) Pendekatan biaya kesempatan 

Adalah pendekatan untuk menilai dampak lingkungan 

dengan menggunakan biaya kesempatan dalam menilai biaya 

yang harus guna melestarikan suatu manfaat yang 

ditimbulkan dengan adanya suatu proyek. 

2. Pendekatan dengan nilai barang pengganti atau pelengkap 

(surrogate market price). 

a) Pendekatan nilai kekayaan 

Adalah penilaian lingkungan menggunakan pendekatan 

nilai kekayaan untuk menilai perubahan lingkungan dimana 

sulit mendapatkan harga pasar ataupun harga alternatif. 
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b) Pendekatan tingkat upah 

Adalah penilaian lingkungan dengan menggunakan nilai 

upah pada jenis pekerjaan yang sama tetapi pada lokasi yang 

berbeda untuk menilai kualitas lingkungan kerja pada masing 

masing lingkungan lokasi tersebut. Pendekatan yang dipakai 

adalah bahwa upah yang dibayarkan lebih tinggi pada lokasi 

yang tercemar atau pada lokasi yang lebih berbahaya bagi 

kesehatan dan lingkungan. 

c) Pendekatan biaya perjalanan  

Adalah penilaian dampak lingkungan yang menggunakan 

biaya transportasi atau biaya perjalanan terutama untuk 

menilai lingkungan pada obyek obyek wisata. Pendekatan ini 

menganggap bahwa biaya perjalanan serta waktu yang di 

korbankan para wisatawan untuk menuju obyek wisata 

tertentu dianggap sebagai nilai lingkungan yang wisatawan 

bersedia membayar. 

3. Teknik Survei 

a) Lelang 

Adanya penilaian lingkungan dengan tujuan mengetahui 

preferensi kesedian masyarakat membayar untuk 

dilaksanakannya suatu proyek yang berkaitan dengan 

lingkungan. 
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b) Survey langsung 

Pendekatan melalui wawancara secara langsung 

responden mengenai kesediaan mereka untuk membayar 

(willingness to pay). Atau menerima pembayaran (willingness 

to accept) sebagai ganti rugi. 

c) Pendekatan Delphi 

Pendekatan ini mendasarkan pada pendapat para ahli dan 

telah banyak dipraktekkan dalam pengambilan keputusan. 

Dalam hal ini penentuan nilai lingkungan, pendekatan ini 

ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan serta latar 

belakang kehidupan para ahli. 

 

B. Teori Surplus Konsumen 

Definisi dari surplus nilai konsumen (consumer surplus) adalah 

kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility (yang dinilai 

dengan uang) yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsikan dari 

sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya (yang dinilai dengan 

uang) untuk memperoleh atau mengkonsumsikan jumlah barang tersebut. 

Gambar berikut memperjelas konsep tersebut 
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Gambar 2.1 Kurva surplus konsumen 

Kurva permintaan menurut pendekatan marginal utility, adalah kurva 

marginal utility yang dinilai dengan uang. Jadi area OABD total utility 

(dinilai dengan uang) yang diperoleh konsumen dari berkonsumsi barang x  

sebanyak OA. Pengertian totalnya (dalam bentuk uang) adalah jumlah uang 

yang konsumen bayarkan untuk memperoleh jumlah OA tersebut, yaitu OA 

kali harga OP Z  (= area OP Z  BA). Surplus konsumen adalah selisih dari dua 

area tersebut yaitu : P Z DB 

Jadi  surplus konsumen menunjukkan keuntungan netto (dalam bentuk 

kepuasan) yang diperoleh konsumen karena pertukaran bebas dan 

spesialisasi dalam produksi memungkinkan konsumen untuk membayar 

barang barang dengan harga yang lebih rendah daripada nilai barang 

tersebut untuknya yaitu kepuasan yang diperoleh. 

 

C. Teori Pendekatan Biaya Perjalanan 

Pendekatan biaya perjalanan dikembangkan untuk menilai manfaat 

yang diperoleh konsumen didalam memanfaatkan barang lingkungan. 

B 

0 A X 

Pz 

Rp 
D 
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Pendekatan ini di gunakan untuk menilai pemanfaatan fasilitas rekreasi di 

luar seperti danau, sungai bumi perkemahan, dan sebagainya, sebagai barang 

lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Karena pemakai tempat rekreasi ini 

sering tidak membayar atau membayar tarif biaya masuk nominal, 

pendapatan yang dikumpulkan untuk pemakaian fasilitas ini bukanlah 

merupakan indikator baik untuk tempat atau kesediaan senyatanya para 

pemakai untuk membayar. Nilai senyatanya tempat, yang meliputi tarif 

pemakai dan surplus konsumen keseluruhan yang dinikmati oleh pemakai 

menjadi penting bila putusan perlu diambil sehubungan dengan penyediaan 

sumberdaya untuk melestarikan tempat yang ada atau menciptakan yang 

baru. 

Asumsi dasar metode ini adalah adalah biaya yang dilakukan dan 

waktu yang dipakai untuk mengadakan perjalanan ke tempat rekreasi yang 

tidak dipungut bayaran atau yang diberi harga nominal merupakan 

pencerminan kesediaan seseorang atau masyarakat unruk membayar tempat 

tersebut. Bagi penduduk atau orang orang yang berada disekitar tempat 

tersebut biaya perjalanannya rendah, dan mereka akan menggunakan atau 

memanfaatkan lebih banyak barang tersebut (pemakaian tempat tersebut). 

Sebaliknya penduduk yang jauh dari tempat tersebut, biaya perjalanannya 

tinggi, sehingga mereka meminta barang tersebut lebih sedikit. Data ini juga 

dapat dipakai untuk membuat kurva permintaan akan tempat tersebut. Cara 

ini juga beranggapan bahwa para pengunjung akan menyesuaikan terhadap 

perubahan dalam biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk mengunjungi 
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tempat tempat rekreasi, demikian juga mereka menyesuaikan atau bereaksi 

terhadap perubahan dalam biaya masuk yang mereka bayar. 

Survey terhadap para pemakai tempat rekreasi ini dilakukan pada 

tempat rekreasi untuk menentukan zona asal, tingkat kunjungan biaya 

perjalanan dan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Informasi dari sampel 

pengunjung dianalisis dan data yang dihasilkan untuk meregresi tingkat 

kunjungan dipengaruhi biaya perjalanan dan berbagai variabel sosial 

ekonomi. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut : 

  Qi = f  (TC,..X,,…,Xn) 

 Dimana : 

Qi  = Banyaknya pengunjung dari tiap 1000 penduduk pada         

zona i. 

TC   = Biaya perjalanan. 

X,,…Xn = Variabel sosial ekonomi (penghasilan, pendidikan, dan 

lain lain) (Hufschmidt. 1996 : 306). 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan biaya perjalanan variabel 

yang paling kuat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan. Masuknya 

variabel lain membantu menghilangkan dampak komponen tingkat 

kunjungan yang tidak ada hubungannya dengan biaya perjalanan. Untuk 

memperkirakan surplus konsumen, atau manfaat konsumen tempat rekreasi, 

maka kurva permintaan dapat dipakai untuk memperkirakan banyaknya 

pengunjung dan perubahan yang terjadi dengan naiknya tarif masuk. 
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D. Teori Regresi Logistik 

Model regresi logistik biasanya digunakan untuk menganalisa atau 

memecahkan permasalahan bentuk regresi dimana asumsi bahwa data yang 

digunakan berbentuk distribusi normal tidak dapat dipenuhi. Dalam model 

ini tidak perlu membuat asumsi untuk distribusi dari variabel variabel yang 

digunakan dalam model. 

Model regresi logistik atau (model logit) dinyatakan dalam bentuk 

model probabilitas. Model ini adalah model dimana dependent variabel 

adalah logaritma dari suatu situasi atau atribut akan berlaku dengan syarat 

atau kondisi adanya variabel variabel bebas tertentu. Perkataan logit 

didasarkan atas adanya asumsi mengenai fungsi variabel random yang 

diteliti yang berbentuk logistic distribution finction. Model logit secara 

umum dinyatakan sebagai berikut (Arief, 1993 : 64-65). 

 01
b=÷

ø
ö

ç
è
æ
-

=
Pi

Pi
LnLi + in u+C1b   

Model ini menyatakan bahwa logaritma probabilitas suatu situasi atau 

atribut akan berlaku tergantung atas adanya variabel variabel bebas tertentu.  

Hubungan antar probabilitas dan variabel independen digambarkan 

sebagai bentuk kurva logistik, dimana nilainya mendekati 1 bila variabel 

independen yang mendekati nilai tak terhingga positif. Sedangkan untuk 

nilai variabel independen mendekati nilai tak terhingga negatif nilai 

probabilitas mendekati nol. 

Berikut ini adalah kurva hubungan dari probabilitas dan variabel 

independen. 
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Gambar 2.2 kurva logistik probabilitas dan variabel independen. 

 

E. Definisi dan Pengertian Pariwisata 

1. Definisi pariwisata 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan balai pustaka, 

pariwisata mempunyai arti yang berhubungan dengan perjalanan untuk 

rekreasi, pelancongan. Secara etimologi kata “pariwisata” berasal dari 

bahasa sansekerta. Kata pariwisata terdiri dari dua kata yaitu “pari” yang 

berarti banyak, pergi-pulang, berkali-kali, dan kata “wisata” yang berarti 

perjalanan. Dengan demikian kata pariwisata mengandung arti suatu 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali, dari suatu tempat ke tempat yang 

lain, yang dalam bahasa inggris disebut tour, sedangkan untuk 

pengertian jamak “kepariwisataan” dapat digunakan tourisme atau 

tourism. 

Institute of tourism in britain (sekarang tourism society in 

Britain) di tahun 1976 merumuskan : “Pariwisata adalah kepergian 

P 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 

 

orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat tempat 

tujuan diluar tempat tinggal dan bekerja sehari hari serta kegiatan 

kegiatan mereka untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian 

atau darmawisata.  

Herman Von Schullern, seorang ahli bangsa Austria pada tahun 

1910 merumuskan batasan pariwisata adalah sebagai berikut: 

”Pariwisata adalah istilah bagi semua, lebih lebih bagi ekonomi, proses 

yang ditimbulkan oleh arus lalu lintas orang asing yang datang dan pergi 

ke dan dari suatu tempat, daerah atau Negara dan segala sesuatunya yang 

ada sangkut pautnya dengan proses tersebut. 

Menurut pendapat di atas yang dimaksudkan dengan 

kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya 

dengan kegiatan ekonomi dimana aktifitas para pelancong dengan 

masuknya, berdiamnya dan bergeraknya orang orang asing tersebut 

keluar masuk suatu kota, daerah atau Negara akan berdampak pada 

perubahan perekonomian daerah yang bersangkutan. 

Soleh wahab dalam bukunya “tourist management” memberikan 

rumusan tentang pariwisata adalah: “Salah satu jenis industri baru yang 

yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam 

penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta 

menstimulasi sektor sektor produktivitas ekonomi lainnya. Selanjutnya, 

sebagai sektor yang komplek yang meliputi industri industri klasik yang 

sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, 
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penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai 

industri. 

Bagi suatu negara yang menganggap bahwa pariwisata adalah 

suatu industri yang menghasilkan produk yang dikonsumsi ditempat 

tujuan, maka ini dapat dianggap sebagai suatu ekspor yang tidak kentara 

(invisible ekxport). Dan manfaat yang diperoleh dapat berpengaruh 

positif dalam suatu perekonomian, kebudayaan, dan sosial masyarakat. 

Beberapa batasan dapat disimpulkan tentang definisi 

kepariwisataan adalah pengertian daripada perjalanan untuk maksud-

maksud liburan, kesenangan, urusan dagang, atau dinas dan alasan 

alasan lainnya, karena alasan-alasan atau urusan penting lainnya dan 

kepergiannya dari tempat tinggalnya yang tetap hanyalah untuk 

sementara waktu saja, dengan ketentuan bahwa dalam perjalanan 

dikecualikan dengan perjalanan ke tempat pekerjaan sehari hari. 

Jadi dapat dirumuskan kepariwisataan mempunyai beberapa 

faktor penting yang membatasi definisi pariwisata adalah sebagai 

berikut:  

a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu. 

b. Perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. 

c. Perjalanan walau apapun bentuknya harus selalu dikaitkan dengan 

rekreasi. 

d. Orang yang melakukan perjalanan itu tidak selalu mencari nafkah 

dan semata mata hanya sebagai konsumen di tempat tersebut. 
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2. Jenis dan macam pariwisata 

Dalam perkembangan dan perencanaan pariwisata, perlu 

dibedakan antara pariwisata dan jenis pariwisata, dengan itu dapat 

ditentukan kebijaksanaan yang perlu didukung, sehingga jenis dan 

macam pariwisata yang akan dikembangkan dapat terwujud seperti apa 

yang diharapkan dari kepariwisataan.  

 Jenis dan macam pariwisata adalah: 

a. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang: 

1. Pariwisata lokal. 

2. Pariwisata regional. 

3. Kepariwisataan national. 

4. Regional international. 

5. Internasional. 

b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran: 

 1. In Tourism atau pariwisata aktif 

  Yaitu kepariwisataan yang ditandai dengan gejala 

masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Disebut 

sebagai pariwisata aktif, karena dengan masuknya wisatawan 

asing tersebut, berarti dapat memasukkan devisa bagi negara 

yang dikunjungi yang dengan sendirinya akan memperkuat 

posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan 

tersebut. 
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 2. Out going Tourism atau pariwisata pasif 

  Yaitu kegiatan pariwisata yang ditandai dengan gejala 

keluarnya warga negara sendiri berpergian keluar negeri 

sebagai wisatawan. 

c. Menurut alasan atau tujuan perjalanan 

1. Bussinness Tourism 

2. Vocational Tourism 

3. Educational Tour 

d. Menurut saat atau waktu berkunjung 

1. Seasonal tourism 

2. Occational tourism 

e. Pembagian menurut obyeknya 

1. Cultural tourism 

2. Recuperational tourism 

3. Comercial tourism 

4. Sport tourism 

5. Political tourism 

6. Social tourism 

7. Religion tourism 

3. Pengertian wisatawan 

 Dalam rangka lalu lintas kepariwisataan yang dihubungkan 

dengan keperluan statistik sebagai alat untuk mengetahui keputusan 

dalam menentukan kebijaksanaan mengenai pengembangan 
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kepariwisataan, dan kita perlu memberikan klsifikasi mengenai orang-

orang yang melakukan perjalanan dengan bermacam-macam motivasi 

tersebut. 

 Beberapa pengertian tentang pengunjung itu sendiri adalah 

sebagai berikut : 

a. Wisatawan (Tourist), yaitu pengunjung sementara yang paling 

sedikit tinggal sementara selama 24 jam di negara yang 

dikunjunginya dan tujuannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Pesiar (leisure), seperti untuk keperluan rekreasi, liburan, 

kesempatan, studi, keagamaan dan olah raga. 

2. Hubungan dagang (bussines) keluarga, konferensi, dan misi. 

b. Pelancong (exurcionist) yaitu pengunjung sementara yang tinggal 

kurang dari 24 jam  di negara yang dikunjunginya (termasuk 

pelancong dengan kapal pesiar). 

Tujuan utama batasan wisatawan seperti yang dirumuskan diatas 

adalah untuk menyeragamkan dalam satu kesatuan bahasa, siapa yang 

disebut dalam wisatawan itu dalam rangka penyusunan statistik 

kepariwisataan. Dengan adanya rumusan yang demikian itu, maka 

statistik wisatawan dapat disusun secara teratur. Hal ini sangat besar 

pengaruhnya dalam rangka menghitung devisa sebagai akibat 

berkunjungnya wisatawan asing pada suatu Negara. 
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Adapun sifat perjalanan dan ruang lingkup perjalanan dimana 

perjalanan itu dilakukan, maka dapat diklasifikasikan wisatawan adalah 

sebagai berikut : 

a. Wisatawan Asing (foreign tourist) 

Adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata, yang 

datang memasuki negara lain yang bukan merupakan negara 

dimana ia biasanya tinggal. 

b. Wisatawan Nusantara (domestic tourist) 

Adalah wisatawan dalam negeri yaitu seseorang warga 

negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas 

wilayah negaranya tanpa melewati batas wilayah negaranya. 

c. Domestik foreign tourist 

Adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal 

pada suatu negara, yang melakukan perjalanan wisata di wilayah 

dimana ia tinggal. 

d. Indegenous tourist foreign 

Adalah suatu warga negara tertentu, yang karena tugasnya 

atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan 

melakukan perjalanan wisata di wilayah negeri sendiri. 
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e. Transit tourist  

Adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata kesuatu 

negara tertentu, yang menumpang kapal udara atau kapal laut. 

f. Bussines tourist 

Adalah orang yang melakukan perjalanan wisata (apakah 

orang asing atau warga negara sendiri) yang melakukan perjalanan 

untuk tujuan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya 

setelah tujuan utamanya selesai. 

 

F.  Pengertian Obyek Wisata Alam 

Wisata alam adalah bentuk rekreasi dan pariwisata yang 

memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam 

bentuk maupun setelah dengan adanya perpaduan dengan daya cipta 

manusia. 

Wisata alam merupakan obyek wisata yang daya tariknya bersumber 

pada keindahan sumberdaya alam dan tata lingkungannya. Dengan kata lain 

wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai 

daya tarik keindahan alami maupun setelah adanya budidaya berupa 

kegiatan yang memanfaatkan potensi tersebut. 

Banyaknya macam dan jenis wisata alam, maka obyek wisata ini 

masih dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Kawasan hutan yang meliputi diantaranya wanawisata, hutan lindung, 

hutan suaka alam dan hutan produksi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



26 

 

2. Atraksi alam dan lingkungan, dapat berupa flora dan fauna, 

pemandangan alam, gunung, gua, sungai, danau, laut dan waduk. 

Beberapa definisi obyek wisata, diantaranya : 

a. Taman Nasional 

Adalah pelestarian alam yang teridiri atas zona zona lain yang 

dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. 

b. Taman Wisata  

Adalah hutan wisata yang memiliki keindahan baik tumbuhan 

maupun satwanya atau keindahan alam itu sendiri mempunyai corak 

khas untuk dimanfaatkan kepentingan rekreasi dan kebudayaan. 

c. Taman Buru 

Adalah hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang 

memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang diatur bagi 

kepentingan rekreasi. 

d. Taman Laut 

Adalah laut atau lautan yang mempunyai ciri khas berupa 

keindahan dan keunikan yang diperuntukkan secara khusus sebagai 

kawasan konservasi laut untuk dibina dan dipelihara guna 

perlindungan plasma nutfah, rekreasi, pariwisata pendidikan, dan 

kebudayaan. 

e. Taman Hutan Raya  

Adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan 

untuk koleksi tumbuhan dan satwa, alami atau buataan, jenis asli, 
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untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya 

pariwisata dan rekreasi. 

 

G. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang 

penelitian, potensi dan pengembangan pariwisata, penulis memperoleh dua 

buah penelitian dari hasil referensi di perpustakaan. Penelitian tersebut 

diantaranya adalah : 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djijono (2002) dengan judul “ 

Valuasi ekonomi menggunakan metode Travel Cost taman wisata 

hutan di taman Wan Abdul Rachman Propinsi Lampung “ dapat 

hasil bahwa berdasarkan hasil penghitungan nilai ekonomi dapat 

disimpulkan bahwa rata rata nilai kesedian berkorban sebesar Rp.11.517 

per kunjungan, nilai yang dikorbankan sebesar Rp. 7.298 per kunjungan 

dan surplus konsumen sebesar Rp. 4.219 perkunjungan. Berdasarkan 

hasil penghitungan diperoleh rata rata kesediaan berkorban, nilai yang 

dikorbankan dan surplus konsumen masing masing adalah Rp.  

25.320,558 per seribu penduduk, Rp 16.045,3443 per 1000 penduduk 

dan Rp. 9.257,2137 per 1000 penduduk. Sedangkan dari hasil analisis 

regresi diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi minat kunjungan 

wisatawan adalah jumlah penduduk, pendidikan dan waktu luang, 

sedangkan pendapatan, transportasi tidak mempengaruhi minat 

wisatawan. 
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2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Frederick Blakemore, Allan 

Williams.(2008) dengan judul British Tourists' Valuation of a Turkish 

Beach Using Contingent Valuation and Travel Cost Methods 

didapatkan hasil bahwa 70 % orang orang inggris meluangkan sebagian 

waktunya untuk berekreasi ke pantai dan menikmati suasana alam 

terbuka dan dapat disimpulkan bahwa 87% dari responden orang orang 

inggris yang sedang berlibur di pantai menunjukkan ketersediaan untuk 

membayar sebesar 1.03 euro perkunjungan, nilai yang dikorbankan 

sebesar 0.90 euro dan surplus konsumen sebesar 1.11 euro 

perkunjungan.   

3. Penelitian yang dilakukan Setiadi (2003) dengan judul “Penilaian 

Manfaat Lingkungan Waduk Mulur di Kabupaten Sukoharjo” didapat 

hasil bahwa pengunjung mendapat surplus konsumen sebesar Rp 

40.283.315,00 dengan tarif pungutan masuk Rp 0,00 atau tanpa 

pungutan masuk dan kondisi waduk Mulur belum dikelola dengan baik 

sebagai obyek wisata. Sedangkan dari hasil analisis regresi logistik 

bahwa faktor jarak mempengaruhi minat yang tinggi wisatawan untuk 

berkunjung ke kawasan waduk Mulur. Sedangkan faktor tingkat 

pendapatan, umur, dan pendidikan tidak mempengaruhi minat wisatawan 

untuk berkunjung ke Waduk Mulur. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2002) dengan judul “Analisis 

Potensi Pariwisata Kawasan Rowo Jombor Di Kabupaten Klaten” 

didapat hasil bahwa ada surplus konsumen sebesar Rp 646.130.825,00 
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ini terlihat dari hasil analisis biaya perjalanan. Sedangkan dari hasil 

analisis regresi logistik diketahui bahwa faktor pendapatan dan jarak 

tempat tinggal berpengaruh terhadap minat wisatawan dalam berkunjung 

ke obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten, sedangkan faktor 

umur wisatawan tidak berpengaruh terhadap minat wisatawan dalam 

berkunjung ke obyek wisata Rowo Jombor. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sahlan tentang Valuasi ekonomi wisata 

Alam Otak Koko Gading (2008)   dengan pendekatan biaya perjalanan 

terbesar berasal dari Kabupaten Lombok Barat yaitu sebesar Rp. 

491.686.957,7,-/tahun per 1.000 penduduk. Analisis yang digunakan 

analisis Regresi Linier Berganda dengan tujuh variabel utama yaitu 

variabel jumlah kunjungan, biaya perjalanan, biaya waktu, persepsi 

responden, karakteristik substitusi, fasilitas-fasilitas dan pendapatan 

individu. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dari enam 

variabel yang di gunakan hanya dua variabel yang berpengaruh 

signifikan tehadap variabel terikat yaitu variabel karakteristik substitusi 

dan pendapatan individu. Sedangkan hasil pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

nyata terhadap variabel terikat (jumlah kunjungan). Nilai koefisien 

determinasi (R²) adalah sebesar 0,247 artinya bahwa 24,7 persen 

variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen, 

sedangkan sisanya sebesar 75,3 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  
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H. Kerangka Pemikiran 

Sebagai salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Pacitan, 

pantai Teleng Ria merupakan salah satu tempat wisata yang masih terjaga 

keasliannya. Salah satu cara untuk menghitung nilai manfaat ekonomi obyek 

wisata pantai Teleng Ria ini adalah dari aspek wisata melalui tingkat 

kesediaan para pengunjung untuk datang ke tempat obyek wisata pantai 

Teleng Ria. Cara yang dipakai adalah memperkirakan waktu dan biaya yang 

dikorbankan oleh para wisatawan dalam berkunjung dan meninggalkan 

tempat rekreasi tersebut. Wisatawan yang lebih dekat dengan lokasi wisata 

akan lebih mampu datang mengunjungi dan memanfaatkan obyek yang ada 

dengan biaya yang lebih murah dan begitu sebaliknya dengan pengunjung 

yang lebih jauh. 

Untuk lebih sempurnanya penilaian terhadap obyek wisata pantai 

Pacitan maka perlu memperhitungkan faktor faktor yang berhubungan 

dengan minat wisata untuk melakukan kujungan (pendapatan, umur, 

pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas sarana dan prasarana, frekuensi 

kunjungan dan keamanan) di obyek wisata pantai Pacitan dapat dijadikan 

indikator adanya nilai manfaat ekonomi kepariwisataan di pantai Teleng 

Ria. 
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Berikut ini adalah skema pemikiran untuk mengetahui potensi obyek 

wisata pantai Teleng Ria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I. Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah di atas, dapat  di ambil  

sebuah hipotesis sebagai berikut :  

- Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap minat berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Selfi Utami (2002). 

- Umur berpengaruh terhadap minat berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sahlan (2008). 

Pendapatan 

pendidikan 

umur 

jarak 

 Perhitungan manfaat nilai ekonomi 
pengunjung 

 

Minat wisatawan berkunjung ke pantai Teleng 
Ria 

 

Frekuensi 
kunjungan 

Fasilitas 
sarana dan 
prasarana 

keamanan 
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- Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Selfi Utami (2002). 

- Jarak tempat tinggal berpengaruh terhadap minat berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Selfi Utami (2002). 

- Fasilitas sarana dan prasarana berpengaruh terhadap minat berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sahlan (2008). 

- Frekuensi kunjungan berpengaruh terhadap minat berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sahlan (2008). 

- Keamanan berpengaruh terhadap minat berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sahlan (2008). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian statistik deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara 

pengumpulan data, mengklarifikasikan data, dan menganalisa data kemudian 

mengintrepretasikannya, yang bertujuan untuk mendapatkan  gambaran 

mengenai nilai ekonomis obyek wisata pantai Teleng Ria di Kabupaten 

Pacitan dilihat dari metode biaya perjalanan. 

Menurut Sugiyono, 2000 : 21, metode penelitian deskriptif adalah 

prosedur pemecahan masalah  yang diselidiki dengan  

menggambarkan/melukiskan keadaan obyek  penelitian pada saat sekarang  

berdasarkan fakta-fakta  yang tampak atau sebagaimana adanya. 

 

B. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu :  

 a.  Data Primer  

Data ini dikumpulkan langsung dari obyek peneliti dengan 

berupa survey lapangan dan wawancara dengan para pengunjung 

dilokasi wisata. 
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 b.  Data Sekunder  

Data ini diperoleh dari dinas perhubungan dan kepariwisataan 

kabupaten Pacitan, BPS, dan instansi lain yang terkait dalam penelitian 

ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya 

lebih sedikit dari jumlah populasinya). 

Dalam menentukan besarnya sampel, ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan yaitu : 

1. Derajat keseragaman dari populasi, makin seragam populasi itu maka 

makin kecil sampel yang akan diambil, dan sebaliknya. 

2. Presisi yang dikehendaki dari peneliti makin tinggi presisi yang 

dikehendaki, sampel yang diambil harus semakin besar, sebaliknya kalau 

penelitian ini dapat mentoleransi tingkat presisi yang lebih rendah, 

sampelpun kemudian dapat diperkecil. 

3. Biaya, tenaga dan waktu yang tersedia, makin besar biaya, tenaga dan 

waktu yang tersedia, makin besar pula sampel yang diambil. 

Untuk pengambilan sampel data primer dilakukan dengan metode non 

probability sampling yaitu metode sampling di mana bagi setiap unsur 

populasi tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap 

unsur dalam populasi yang dianggap sebagai sampel. Sedangkan cara 
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pelaksanaan dilapangan dengan cara sampling aksidental yaitu pengambilan 

sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang bertemu 

dengan peneliti yang dapat dijadikan sampel, bila di pandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  

Dalam menentukan besarnya sampel yang diambil untuk penelitian, 

peneliti menggunakan tabel Krejcie (Sugiyono, 2000 : 82-83).  Krecjie 

dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%, 

jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap 

populasi. Berdasarkan pengamatan pada bulan Februari didapatkan hasil 

bahwa rata rata pengunjung tiap hari adalah 170 orang dan dengan 

menggunakan tabel Krejcie (dapat dilihat pada lampiran) maka dapat 

ditentukan besarnya sampel yang diambil yaitu 118 orang atau responden. 

Untuk menghindari kesalahan disebar kuesioner sebanyak 150 dan 

didapatkan sampel sebanyak 120, jumlah tersebut dianggap representatif 

karena melebihi jumlah sampel minimal yaitu 118. 

Penggunaan tehnik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pertimbangan sebagai berikut (Djarwanto, 1996 : 114-115) 

1. Penyediaan dana yang terbatas (Reduce Cost) karena obyek atau data 

yang diteliti lebih kecil maka ongkos dan biaya yang disediakan lebih 

sedikit. 

2. Menghemat waktu dan tenaga (Greater Speed) data dapat segera 

dikumpulkan, diolah dan diselidiki sehingga hasilnya dapat dengan cepat 

dipergunakan. 
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3. Pengamatan pada hal hal khusus, beberapa jenis survey membutuhkan 

waktu wawancara yang lama dan padat sehingga tidak mungkin 

dilakukan dengan cara lain kecuali dengan sampel. 

4. Greater accuracy kualitas data yang diperoleh dapat lebih bagus dan 

lebih cepat dari sensus, sebab pengolahan data tidak memerlukan tenaga 

banyak. 

 

D. Definisi Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Minat pengunjung 

Minat pengunjung adalah keinginan wisatawan untuk mengunjungi 

kembali obyek wisata pantai Teleng Ria dalam waktu dekat dan 

digolongkan menjadi  

- Berkunjung dan tidak ingin kembali dalam waktu dekat  = rendah 

- Berkunjung dan ingin kembali dalam waktu dekat = tinggi 

b. Tingkat pendapatan wisatawan 

Tingkat pendapatan wisatawan adalah penghasilan wisatawan 

dihitung berdasarkan penghasilan wisatawan dalam satuan rupiah dalam 

dalam satu bulan dengan penggolongan sebagai berikut: 

- ≤ Rp 500.000,00 = rendah 

- > Rp 500.000,00 = tinggi 
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c. Umur wisatawan  

Umur wisatawan pada saat mengunjungi obyek wisata pantai 

Teleng Ria digolongkan menjadi: 

- ≤ 21 tahun kebawah = muda 

- > 21 tahun ke atas = tua 

d. Pendidikan 

Pendidikan yaitu pendidikan yang dimiliki oleh wisatawan pada 

saat melakukan kunjungan ke obyek wisata Pantai Teleng Ria dapat 

digolongkan menjadi: 

- ≤ SMP = rendah 

- > SMA = tinggi 

e. Jarak tempat tinggal 

Jarak tempat tinggal adalah jarak yang ditempuh antara tempat 

tinggal wisatawan dengan lokasi obyek wisata pantai Teleng Ria dapat 

digolongkan: 

- ≤ 20 km = dekat 

- > 20 km = jauh 

f. Fasilitas  

Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan 

lokasi parkir, tempat istirahat, air bersih, tempat mandi-cuci-kakus 

(MCK), mushola, dan sebagainya.  
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Penilaian pada variabel ini menggunakan skala likert, Dimana 

penyekalaan ini menggunakan skor sebagai berikut (Sugiyono, 2003: 

107): 

- Sangat bagus skornya lima (5) 

- Bagus skornya empat (4) 

- Cukup bagus skornya tiga (3) 

- Jelek skornya dua (2) 

- Sangat jelek skornya satu (1) 

g. Keamanan 

Keamanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keberadaan petugas pengawas pantai di sekitar pantai Teleng Ria untuk 

mengawasi kegiatan wisatawan dan mencegah terjadinya kecelakaan. 

Pendapat responden dibagi menjadi 2 kategori yaitu aman dan kurang 

aman.  

h. Frekuensi kunjungan 

Frekuensi kunjungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah kunjungan responden ke wisata alam pantai Teleng Ria. 

Pendapat responden dibagi menjadi 2 kategori yaitu 1 kali dan lebih dari 

1 kali dalam kurun waktu 6 bulan. 

E. Teknik analisis data 

a. Metode biaya perjalanan (travel cost methode)  

Model dasar yang dipakai dalam pendekatan ini menggambarkan 

derajat kunjungan tiap 1000 penduduk sebagai fungsi faktor seperti 
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biaya perjalanan, waktu yang diperlukan untuk tempat pengganti dan 

penghasilan rata rata. Hubungan ini dapat disimpulkan sebagai (Dixon, 

1996 : 155) 

Vi=F(Ci,Ti,Ai,Si,Yi) 

 Dimana : 

Vi = kunjungan per 1000 penduduk tanpa pungutan masuk. 

Ci = Biaya perjalanan pergi pulang antara zona i dan lokasi obyek. 

Ti = Waktu total untuk perjalanan pulang. 

Ai = Cita rasa.  

Si = Tempat pengganti yang tersedia bagi masyarakat di zona i. 

Yi = Penghasilan rata rata tiap orang di zona i. 

I = zona sekitar obyek wisata. 

Travel cost methode tepat digunakan untuk bidang bidang antara 

lain:  

1. Tempat rekreasi.  

2. Cagar alam, taman nasional, hutan wisata. 

3. Bendungan waduk. 

4. Kilang minyak. 

5. Sumber air. 

Travel cost methode dapat diterapkan jika memenuhi syarat 

syarat sebagai berikut: 

1. Tempat terjangkau. 

2. Tidak ada pungutan masuk atau pungutan masuk terlalu rendah. 
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3. Orang mengorbankan waktu yang berharga dan biaya biaya lain 

untuk mengunjungi tempat ini. 

Secara ringkas dalam pelaksanaan biaya perjalanan adalah 

sebagai berikut: 

1. Membagi daerah disekitar tempat rekreasi ke dalam zona zona. 

2. Mengumpulkan sampel di tempat rekreasi. 

3. Memperhitungkan tingkat kunjungan per seribu tiap zona. 

4. Memperkirakan biaya perjalanan. 

Langkah langkah dalam melakukan analisis dengan metode biaya 

perjalanan adalah sebagai berikut (Bahruni dalam Djijono 2002 : 9 – 1): 

1. Pembagian zona 

Pada daerah ini daerah sekitar obyek wisata dibagi menjadi 

(4) empat zona, tiap zona merupakan daerah disekitar daerah 

sekitar obyek wisata yang dihitung berdasarkan biaya perjalanan 

pulang pergi rata rata dan biaya perjalanan rata rata. 

2. Deskripsi sampel 

Deskripsi sampel didapatkan dari data tentang jumlah 

pengunjung dari tiap zona meliputi biaya perjalanan, waktu 

perjalanan dan jumlah penduduk dari masing masing zona yang 

akan akan digunakan dalam perhitungan. Biaya yang masuk dalam 

biaya perjalanan terdiri dari biaya tiket masuk, biaya transportasi, 

biaya konsumsi, biaya pembelian souvenir dan biaya tak terduga 

lainnya. 
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3. Menentukan jumlah kunjungan per 1000 penduduk (Y) : 

Y = 1000X
JP

JKT
       

  Dimana : 
  Y      = Jumlah kunjungan per 1000 penduduk. 

  JKT   = Jumlah kunjungan total. 

  JP    = Jumlah penduduk. 

4. Menentukan biaya perjalanan rata-rata (Xii) yang di tentukan 

berdasarkan biaya perjalanan responden (Bpi). 

Xii   = 
Ni
Bpi      

               
Dimana :  
Xii = Biaya perjalanan rata-rata 

Bpi  = Biaya perjalanan responden 

ni  = Jumlah pengunjung/responden 

5. Untuk menentukan nilai ekonomi dengan kunjungan perjalanan per 

1000  penduduk dengan formula sebagai berikut (Djijono, 2002 : 

16). 

 
         Nilai Total = Nilai rata-rata x Jumlah penduduk 

                                                1.000 

Untuk menghitung biaya perjalanan dapat di tulis dalam 

persamaan matematis sebagai berikut :  

BPT = BT + BK + BD +BM  + BP + BL 

 BPT  = Biaya perjalanan total. 

 BT   = Biaya transportasi pulang pergi. 

 BK  = Biaya konsumsi. 
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 BD  = Biaya dokumentasi. 

 BM = Biaya tiket masuk . 

 BP = Biaya parkir . 

 BL  = Biaya lain-lain. 

b. Analisis Regresi Logistik 

Melalui analisis regresi dapat di lihat pengaruh dari variabel 

tingkat pendapatan, pendidikan, umur, jarak tempat tinggal, fasilitas 

sarana dan prasarana, frekuensi kunjungan dan keamanan di obyek 

wisata terhadap minat wisatawan dalam melakukan kunjungan ke pantai 

Teleng Ria. Model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model regresi logistik. 

Model regresi logistik di (model logit) dinyatakan dalam bentuk 

model probabilitas. Model ini adalah model dimana dependent variabel 

adalah logaritma dari suatu situasi atau atribut akan berlaku dengan 

syarat atau dengan kondisi adanya variabel variabel bebas tertentu. 

Perkataan logit didasarkan atas adanya asumsi mengenai fungsi variabel 

random yang diteliti yang berbentuk logistic distribution function. 

Model logit secara umum dinyatakan sebagai berikut (Arif, 1993 : 64-

65) 

L 01
b=÷

ø
ö

ç
è
æ
-

=
Pi

Pi
LnLi + 11Cb  

Model ini menyatakan bahwa logaritma probabilitas suatu situasi 

atau atribut akan berlaku tergantung atas adanya satu variabel bebas 

tertentu.  
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Model logit untuk beberapa variabel bebas dapat dinyatakan 

seperti model di bawah ini (Ghozali, 2009:214) : 

L 01
b=÷

ø
ö

ç
è
æ
-

=
Pi

Pi
LnLi KK XX bbb ...........2211 ++C  

 Keterangan : 

  1b  - b K  = koefisien regresi. 

 b 0   = Intersep. 

X 1 - X K  = variabel bebas. 

 Pi   = Probabilitas.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

 Keadaan Geografis 

 Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten 

yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak di antara 7,550 – 

8,170 Lintang Selatan dan 110,550 – 111,250 Bujur Timur. Kabupaten 

Pacitan terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan 

Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 

pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur. Keadaan alamnya 

sebagian besar berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk 

deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa.  

 Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan 

adalah sebagai berikut: 

 a.  Sebelah Utara: Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten 

Wonogiri (Jawa Tengah).  

 b.  Sebelah Selatan: Samudera Indonesia. 

 c.  Sebelah Barat: Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).  

  d.  Sebelah Timur: Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur). 

Secara administratif wilayah Kabupaten Pacitan terbagi dalam 

12 kecamatan yaitu Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, 

Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, 

Kecamatan Arjosari, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, 
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Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, 

dan Kecamatan Sudimoro. Dilengkapi dengan 166 wilayah desa dan 5 

kelurahan. Kecamatan Sudimoro yang memiliki luas wilayah 71,856 

Km2, merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Pacitan, 

sedangkan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Tulakan 

dengan luas wilayah 161,615 Km2. 

Bentuk wilayah adalah bentuk pemukiman wilayah dalam 

kaitannya dengan lereng dan perbedaan ketinggian. Jadi aspek yang 

penting dalam topografi adalah bentuk relief wilayah yang 

dicerminkan oleh ketinggian tempat dan kemiringan lereng.  

Secara topografi areal tanah yang ada di Kabupaten Pacitan 

digolongkan menjadi 5 (lima) daerah ketinggian di atas permukaan air 

laut, yaitu: 

  a. Ketinggian 0 - 25 m, meliputi wilayah seluas 2,62 %.   

  b. Ketinggian 25 - 100 m, meliputi wilayah seluas 2,67 %. 

  c.  Ketinggian 100 - 500 m, meliputi wilayah seluas 52,68%.  

  d.  Ketinggian 500 - 1000 m, meliputi wilayah seluas 36,43 %. 

  e. Ketinggian 1000 m, meliputi wilayah seluas 5,59 %. 

Lingkungan fisik topografi wilayah Kabupaten Pacitan 

dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu wilayah selatan pada 

umumnya berupa batu kapur, sedangkan dibagian utara berupa tanah. 

Adapun kandungan tanahnya terdiri dari Assosiasilitosal, Mediteran 

Merah Litosal, Campuran Tuf dan bahan Vulkan serta komplek Litosol 
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Kemerahan dan alifial kelabu, endapan tanah liat yang mengandung 

potensi bahan galian mineral yang ternyata didalamnya banyak 

mengandung potensi bahan tambang. 

Iklim Kabupaten Pacitan berada disekitar garis khatulistiwa, 

maka seperti daerah lain di Indonesia, wilayah ini mempunyai dua 

musim setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. 

Keadaan maksimum suhu maksimum rata-rata 330 C, sedangkan suhu 

minimum rata-rata mencapai 220 C. 

Keadaan hari hujan pada tahun 2007 di Kabupaten Pacitan 

meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2006. Hari-hari hujan 

yang paling banyak yaitu jatuh pada bulan Februari dan Desember 

sebanyak 252 hari dan 349 hari, sedangkan rata-rata curah hujan bulan 

Desember 581mm3. Pada musim kemarau bulan yang paling kering 

jatuh pada bulan Agustus karena pada bulan tersebut hanya terdapat 

lima hari hujan. 

B. Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif adalah uraian atau gambaran data secara 

keseluruhan berdasarkan hasil jawab yang diperoleh dari responden dan 

disajikan dalam bentuk daftar atau tabulasi data berdasarkan karakteristik 

responden terhadap obyek wisata alam Pantai Teleng Ria sebagai objek 

dalam penelitian ini. 

Responden dalam penelitian ini adalah pengunjung atau wisatawan 

lokal yang berkunjung ke wisata alam Pantai Teleng Ria. Karakteristik 
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responden merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian karena dengan 

mengetahui karakteristik responden kita dapat mengenal obyek penelitian 

kita dengan lebih baik. 

1. Umur Responden  

Umur berkaitan dengan kemampuan fisik responden untuk 

melakukan kunjungan dan produktifitas responden. Umur juga menjadi 

faktor yang menentukan pola fikir seseorang dalam menetukan jenis 

barang dan jasa yang akan dikonsumsi, termasuk keputusan untuk 

mengalokasian sebagian dari pendapatannya digunakan untuk 

mengunjungi tempat-tempat wisata. Jadi secara tidak langsung umur 

akan turut mempengaruhi besarnya permintaan terhadap obyek wisata 

Pantai Teleng Ria.  

Dari data hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur 

responden tergolong usia produktif yaitu berkisar antara 17 tahun  

sampai 50 tahun. Untuk lebih lengkapnya bisa di lihat pada tabel berikut 

ini.  

Tabel 4.1. Identitas responden menurut kelompok umur dan pesentasenya. 

No 
Katagori umur 

(Tahun ) 
Jumlah responden 

(Orang) 
Persentase  

(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

< 20  
21  – 25 
26  – 30 
31  – 35 
36  – 40 
41  – 45 
> 46  

25 
30 
32 
26 
6 
1 
0 

20,8 
25,0 
26,7 
21,7 
5,0 
0,8 
0,0 

 
Jumlah 120 100 

Sumber data : Data Primer Diolah 
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Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden 

terbanyak berada di kisaran umur 21 sampai 35 tahun yaitu sebanyak 

73,3%. Kemudian responden yang berumur kurang dari 20 tahun 

sebanyak 20,8%, sedangkan umur responden yang paling sedikit berada 

dikisaran umur 36 sampai 45 tahun yaitu sebanyak 5,8 %.. 

2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpengaruh terhadap 

pemahaman seseorang terhadap kebutuhan psikologis dan rasa ingin 

tahu tentang obyek wisata di bandingkan dengan seseorang yang tingkat 

pendidikan yang lebih rendah. Selain itu tingkat pendidikan juga 

berpengaruh  terhadap jenis pekerjaan yang dimiliki, jenis pekerjaan 

mempengaruhi jumlah pendapatan, jumlah pendapatan berpengaruh 

dalam menentukan konsumsi barang dan jasa seperti jasa untuk 

berwisata. 

Tingkat pendidikan  seseorang juga akan meningkatkan kesadaran 

seseorang  tentang suatu perjalanan wisata, serta kesadaran mereka  

dalam memberikan persepsi  tentang nilai sumber daya alam suatu obyek 

wisata. Secara tidak langsung persepsi ini akan mendorong  mereka 

untuk melakukan perjalanan wisata atau kunjungan kewisata alam Pantai 

Teleng Ria ini. Untuk melihat lebih jelas tentang tingkat pendidikan 

pengunjung di wisata alam pantai Teleng Ria dapat di lihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.2. Identitas responden menurut tingkat pendidikan dan 

pesentasenya. 

No. Tingkat pendidikan Jumlah responden 
(Orang) 

Persentase  
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

SD 
SLTP 
SLTA 
Perguruan Tinggi 

4 
22 
48 
46 

3,3 
18,3 
40,0 
38,3 

Jumlah 120 100 
Sumber : Data primer diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah responden yang 

tingkat pendidikannya SD hanya 3,3 persen atau 4 orang, sedangkan 

jumlah responden yang terbanyak yaitu pada tingkat pendidikan 

setingkat SMA sebanyak  40 persen atau 48 orang, ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi 

kesadarannya untuk melakukan perjalanan wisata. 

3. Tingkat Pendapatan 

Pendapatan individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendapatan total yang diterima oleh individu selama satu bulan. 

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan 

pilihan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Tinggi rendahnya tingkat 

pendapatan seseorang berpengaruh terhadap barang dan jasa yang akan 

di konsumsi. Seperti pada permintaan wisatawan lokal terhadap 

pemanfaatan jasa lingkungan yang ditawarkan oleh wisata alam pantai 

Teleng Ria. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai pendapatan 

responden yang berkunjung ke wisata alam pantai Teleng Ria yaitu pada 
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kisaran sebesar Rp. 100.000,- sampai 5.000.000,- perbulan. Untuk 

melihat lebih jelas mengenai pendapatan responden dapat di lihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 . Kisaran tingkat pendapatan responden dan persentasenya. 

No 
Kisaran Tingkat Pend. 

Responden (Rp) 
Jumlah 

Responden 
(orang) 

Persentase  
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

   100.000 – 500.000 
   500.001 – 1.000.000  
1.000.001 – 1.500.000 
1.500.001 – 2.000.000 

21 
52 
40 
7 

17,5 
43,3 
33,33 
5,8 

Jumlah 120 100 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa, sebagian besar pendapatan 

responden berada pada kisaran sebesar Rp 500.000,- sampai dengan 

Rp.1.000.000, - yaitu sebanyak 43,3 persen atau 52 orang. 

4. Jarak Tempat Tinggal 

Jarak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jarak antara 

tempat tinggal dengan tempat wisata yang dikunjungi yaitu pantai 

Teleng Ria. 
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Tabel 4.4. Kisaran jarak tempat tinggal responden dan 

persentasenya. 

No 
 

Jarak tempat tinggal 
(Km) 

Jumlah 
Responden 

(orang) 

Persentase  
(%) 

1. 
2. 

 ≤ 20 (dekat) 
 > 20 (jauh) 

32 
88 

26,6 
73,4 

Jumlah 120 100 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar 

responden yang berkunjung ke obyek wisata Pantai Teleng Ria dengan 

jarak ≤ 20 Km (dekat) sebanyak 26,6 % atau 32 orang, dan sebagian 

besar responden dengan jarak tempat tinggal  lebih dari 20 Km (jauh) 

sebanyak 73,4% atau 88 orang. 

5. Fasilitas Wisata Pantai 

Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan 

lokasi parkir, tempat istirahat, air bersih, tempat mandi-cuci-kakus 

(MCK), mushola, dan sebagainya. Lengkap atau tidak lengkapnya 

fasilitas wisata alam pantai Teleng Ria tergantung pada pendapat 

responden yang diteliti. 

Pendapat responden dibagi menjadi 5 tingkatan menurut skala 

Likert yaitu: sangat lengkap, lengkap, cukup lengkap, kurang lengkap, 

dan tidak lengkap. Untuk melihat lebih jelas mengenai fasilitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5. Fasilitas wisata dan persentasenya. 

No 
Kisaran Fasilitas Wisata 

Pantai menurut Responden  
Jumlah 

Responden 
(orang) 

Persentase  
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

Tidak lengkap 
Kurang lengkap 
Cukup lengkap 
Lengkap 
Sangat lengkap 

1 
5 
17 
75 
22 

0,8 
4,2 
14,2 
62,5 
18,3 

Jumlah 120 100 
Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa, sebagian besar responden 

menyatakan bahwa fasilitas wisata alam Pantai Teleng Ria termasuk 

lengkap yaitu sebanyak 62,5 persen atau 75 orang. 

 
6. Frekuensi Kunjungan 

Frekuensi kunjungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah kunjungan responden ke wisata alam pantai Teleng Ria. 

Pendapat responden di bagi menjadi 2 kategori yaitu 1 kali dan lebih dari 

1 kali. Untuk melihat lebih jelas mengenai frekuensi kunjungan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6. Frekuensi kunjungan dan persentasenya. 

No 
Frekuensi Kunjungan 

Responden (kali) 
Jumlah Responden 

(orang) 
Persentase  

(%) 
1. 
2. 

1 kali 
Lebih dari 1 kali 

73 
47 

60,8 
39,2 

Jumlah 120 100 

Sumber : Data primer yang diolah. 
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Dari tabel di atas menunjukan bahwa, sebagian besar responden 

menyatakan bahwa baru mengunjungi obyek wisata alam Pantai Teleng 

Ria sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 60,8 persen atau 73 orang. 

7. Keamanan 

Keamanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan 

petugas pengawas pantai di sekitar pantai Teleng Ria untuk mengawasi 

kegiatan wisatawan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Pendapat 

responden dibagi menjadi 2 kategori yaitu aman dan kurang aman. 

Untuk melihat lebih jelas mengenai pendapatan responden dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.7. Keamanan dan persentasenya. 

No 
Keamanan menurut 

Responden  
Jumlah Responden 

(orang) 
Persentase  

(%) 
1. 
2. 

Kurang aman 
Aman 

27 
93 

22,5 
77,5 

Jumlah 120 100 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa, sebagian besar responden 

menyatakan bahwa obyek wisata alam Pantai Teleng Ria termasuk aman 

yaitu sebanyak 77,5 persen atau 93 orang. 

8. Jenis kelamin responden 

Jenis kelamin secara tidak langsung  turut mempengaruhi 

permintaan pemanfaatan jasa lingkungan yang ditawarkan oleh obyek-

obyek wisata. Jenis kelamin seorang wisatawan akan turut menentukan 

jenis wisata apa yang akan di pilih,  sehingga jenis kelamin ini secara 
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tidak langsung  mempengaruhi  pemintaan wisata alam pantai Teleng 

Ria. Untuk melihat lebih jelas tentang jenis kelamin responden dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8. Identitas responden menurut jenis kelamin dan persentasenya 

No. Jenis kelamin 
Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 
1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

78 
42 
 

65 
35 

Jumlah 120 100 

Sumber : Data primer yang diolah. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah responden laki-laki 

lebih besar dari jumlah responden perempuan karena laki-laki lebih 

senang melakukan perjalanan wisata kewisata alam di bandingkan 

dengan perempuan. 

9. Minat Melakukan Kunjungan Wisata 

Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah keinginan 

responden untuk mengunjungi kembali obyek wisata pantai Teleng Ria 

dalam waktu dekat. 

Tabel 4.9. Minat responden melakukan kunjungan dan persentasenya. 

No 
 

Minat Melakukan 
kunjungan wisata 

 
Jumlah Responden 

(orang) 

 
Persentase  

(%) 

1. 
2. 

Rendah 
Tinggi 

46 
74 

38,3 
61,7 

Jumlah 120 100 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar 

responden memiliki minat yang tinggi untuk berkunjung kembali ke 

obyek wisata Pantai Teleng Ria sebanyak 61,7 % atau 74 orang, dan 

sebagian kecil responden memiliki minat yang rendah untuk berkunjung 

kembali ke obyek wisata Pantai Teleng Ria yaitu sebanyak 38,3% atau 

46 orang. 

 

C. Analisis Nilai Ekonomi wisata alam pantai Teleng Ria 

1. Analisis biaya perjalanan 

Pendekatan biaya perjalanan merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menaksir atau mengestimasi nilai ekonomi jasa 

rekreasi. Dasar pemilihan metode ini adalah pada kelebihannya 

memperoleh data yang nyata dari biaya kunjungan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menikmati jasa rekreasi. Dengan demikian, nilai biaya 

perjalanan sebanding dengan apa yang diperoleh pada keadaan pasar 

sesungguhnya.  

Biaya perjalanan rata rata dari masing-masing Kabupaten/kota 

merupakan penjumlahan dari biaya transportasi pergi pulang, biaya 

konsumsi, dan biaya lain-lain (termasuk biaya dokumentasi, biaya tiket 

masuk, toilet dan kamar mandi) yang dikeluarkan oleh responden dari 

masing-masing Kabupaten/kota. Biaya konsumsi adalah biaya yang 

dikeluarkan selama hari kunjungan wisata. Untuk melihat lebih jelas 
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biaya perjalanan rata-rata dari masing-masing kabupaten/kota dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 4.10. Rata-rata  komponen biaya perjalanan dari masing – masing 
kabupaten/kota. 

Zona/Daerah Besarnya biaya (Rp/orang/kunjungan) 

Transport PP Konsumsi Lain Lain*) Jumlah 

Pacitan 6.987,4 12.937,5 6250 26.174,9 
Surakarta 40.744,2 21.848,7 10.250 72.842,9 
Wonogiri 24.611 15.277,7 7187,5 47.075,3 
Ponorogo 23.933,3 23.033,3 8437.5 55.403,1 

Sumber : Data primer yang diolah 
Keterangan : *) Termasuk biaya tiket masuk sebesar Rp 5000,- , toilet / 

kamar mandi, dan pembelian souvenir. 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, biaya perjalanan rata-rata 

yang tertinggi yang dikeluarkan oleh responden berasal dari Kotamadya 

Surakarta yaitu sebesar Rp. 72.842,9,- sedangkan biaya pejalanan rata-

rata terendah yang dikeluaran oleh responden yang berasal dari 

Kabupaten Pacitan, ini karena dekatnya dengan lokasi wisata alam yaitu 

sebesar Rp. 26.174,9,-. 

2. Analisa tingkat kunjungan per 1000 penduduk 

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui jumlah responden yang 

berkunjung ke wisata alam pantai Teleng Ria bervariasi antara 18 

sampai 43 orang  dari masing-masing Kabupaten/kota.  Kemudian dari 

jumlah tersebut akan diketahui jumlah kunjungan per 1.000 penduduk 

dari masing-masing kabupaten/kota menurut asal responden. Dari 

tingkat kunjungan per 1.000 penduduk akan diketahui potensi kunjungan 

per 1.000 penduduk dari masing-masing Kabupaten/kota yang ada 

disekitar wilayah tempat wisata. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah 
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pengunjung per 1.000 penduduk dari masing-masing kabupaten/kota 

dapat dilihat pada   tabel berikut : 

Tabel 4.11. Jumlah responden, jumlah penduduk, biaya perjalanan rata-
rata dan jumlah kunjungan per 1.000 penduduk dari masing-
masing kabupaten/kota. 

Kabupaten 
Jumlah 

responden 
(Orang) 

Jumlah 
Penduduk 
(Orang) 

Jumlah 
Kunjungan / 

1000 Penduduk 

Pacitan 32 555.262 0,058 
Surakarta 40    512.898 0,083 

Wonogiri 18 1.181.114 0,034 

Ponorogo 30 919.392 0,015 
 Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa, jumlah pengunjung per 1.000 

penduduk terbanyak dari Kota Surakarta sebanyak 0,083 orang.  

Penaksiran potensi nilai ekonomi wisata alam Pantai Teleng Ria  

dengan pendekatan biaya perjalanan per 1.000 penduduk dari 

kabupaten/kota di Pacitan  dengan menghitung biaya perjalanan rata-rata 

yang dikeluarkan oleh responden dari masing-masing kabupaten/kota di 

kali jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada formula 

berikut (Djijono, 2002 : 16). 

Nilai Total = nilai rata rata x jumlah penduduk 
    1000 

Untuk melihat lebih jelas hasil perhitungan nilai ekonomi wisata 

alam Pantai Teleng Ria dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.12. Hasil perhitungan nilai ekonomi wisata alam Pantai Teleng Ria 
per 1.000 penduduk dari Kabupaten/kota. 

Kabupaten 
Biaya 

Perjalanan 
Rata-Rata (Rp) 

Jumlah 
Penduduk 
(Orang) 

Nilai Total 
(Rp/tahun/1.000) 

Pacitan 26.174,9 555.262 
 

14.533.927,3 

Surakarta 
 

72.842,9 
 

512.898 
 

37.360.977,7 

Wonogiri 
 

47.075,3 
 

  1.181.114 
 

55.601.295,9 

Ponorogo  
55.403,1 

 
919.392 

 
50.937.166,9 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, maka di ketahui nilai 

ekonomi wisata alam Pantai Teleng Ria dengan pendekatan biaya 

perjalanan dari masing-masing Kabupaten/kota per 1.000 penduduk per 

tahun yang paling besar adalah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 

55.601.295,9,-. 

 

D. Analisis Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan analisis 

multivariate dengan logistic regression (regresi logit). Uji ini digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel independen (pendapatan, usia, 

pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan 

keamanan) secara individual berpengaruh terhadap minat wisatawan dalam 

melakukan kunjungan. Dari perhitungan Logistic Regression dengan 

program SPSS Release 15.0 diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.13 
Hasil Pengujian Hosmer and Lomeshow Test 

 
Step Chi-square Sig 

1 5,657 0,686 
Sumber : data primer diolah 

 
Hasil pengujian goodness of fit dengan uji Hosmer and Lomeshow Test 

diperoleh nilai Chi Square Test sebesar 5,657 dengan p=0,686. Dikarenakan 

nilai probabilitas ditolak pada taraf signifikansi 5% (0,686>0,05), maka dapat 

dinyatakan bahwa model regresi sudah fit. Artinya pendapatan, usia, 

pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan keamanan 

dapat digunakan untuk memprediksi minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan.  

Tabel 4.14 
Hasil Pengujian Nagelkerke R2 

 

Step Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke 
R Square 

1 0,429 0,583 
Sumber:  data primer diolah 
 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai 

koefisien determinasi (Nagelkerke R2) sebesar 0,583 (perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran). Nilai koefisien determinasi 

bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 58,3% variasi dari minat 

wisatawan dalam melakukan kunjungan dapat dijelaskan oleh variabel 

pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi 

kunjungan, dan keamanan. Sedangkan sisanya sekitar 41,7% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 
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Tabel 4.15 
Hasil Pengujian Koefisien dan Probabilitas 

 

No. Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Wald Probabilitas 

1 Konstanta -8,333 5,122 0,000 
2 Pendapatan 1,1664 8,067 0,024 
3 Umur 1,1814 8,576 0,005 
4 Pendidikan 2,571 7,109 0,003 
5 Jarak -1,660 9,379 0,008 
6 Fasilitas –fasilitas 1,569 13,910 0,002 
7. Frekuensi kunjungan 2,175 6,818 0,000 
8. Keamanan 1,834 16,827 0.009 

Sumber : data primer diolah 

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disusun persamaan 

model regresi logistik sebagai berikut:  

 

Ln
P

P
-1

  = -8,333 + 1,664(X1) + 1,814(X2) + 2,571(X3) – 1,660(X4) + 

1,569(X5) + 2,715(X6) + 1,843(X7)  

 

Variabel pendapatan(X1), usia(X2), pendidikan(X3), jarak(X4), 

fasilitas(X5), frekuensi kunjungan(X6), dan keamanan(X7).  signifikan pada 

0.05. Dari persamaan logistik regresi di atas dapat di lihat bahwa log odds 

tingginya minat wisatawan secara positif dipengaruhi oleh pendapatan, usia, 

pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan 

keamanan. Semakin tinggi nilai pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat 

tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan keamanan, maka probabilitas 

tingginya minat wisatawan juga akan semakin tinggi. 
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Koefisien regresi variabel pendapatan (b1) bernilai positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan yaitu dengan koefisien sebesar 1,664 nilai probabilitas (p) =0,024 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin tinggi tingkat 

pendapatan, maka semakin tinggi probabilitas minat wisatawan untuk 

melakukan kunjungan. 

Koefisien regresi variabel usia (b2) bernilai positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap minat wisatawan dalam melakukan kunjungan yaitu 

dengan koefisien sebesar 1,814 nilai probabilitas (p) =0,005 diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin dewasa usia, maka semakin 

tinggi probabilitas minat wisatawan untuk melakukan kunjungan. 

Koefisien regresi variabel pendidikan (b3) bernilai positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan yaitu dengan koefisien sebesar 2,571 nilai probabilitas (p) =0,003 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikan, maka semakin tinggi probabilitas minat wisatawan untuk 

melakukan kunjungan. 

Koefisien regresi variabel jarak tempat tinggal (b4) bernilai negatif dan 

berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan yaitu dengan koefisien sebesar -1,660 nilai probabilitas (p) =0,008 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin jauh jarak 

tempat tinggal, maka semakin rendah probabilitas minat wisatawan untuk 

melakukan kunjungan.  
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Koefisien regresi variabel fasilitas (b5) bernilai positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap minat wisatawan dalam melakukan kunjungan yaitu 

dengan koefisien sebesar 1,569 nilai probabilitas (p) =0,002 diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin lengkap fasilitas wisata 

pantai, maka semakin tinggi probabilitas minat wisatawan untuk melakukan 

kunjungan. 

Koefisien regresi variabel frekuensi kunjungan (b6) bernilai positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan yaitu dengan koefisien sebesar 2,715 nilai probabilitas (p) =0,000 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin tinggi frekuensi 

kunjungan responden ke wisata pantai Teleng Ria, maka semakin tinggi 

probabilitas minat wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali. 

Koefisien regresi variabel keamanan (b7) bernilai positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan yaitu dengan koefisien sebesar 1,843 nilai probabilitas (p) =0,009 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin aman kawasan 

wisata pantai, maka semakin tinggi probabilitas minat wisatawan untuk 

melakukan kunjungan. 

Dari hasil pengujian logistic regression di atas dapat diketahui bahwa 

variabel pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi 

kunjungan, dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan 

dalam melakukan kunjungan dan hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



63 

 

tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan keamanan dapat digunakan untuk 

memprediksi probabilitas minat wisatawan dalam melakukan kunjungan.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan prediksi variabel 

pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi 

kunjungan, dan keamanan terhadap minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan secara keseluruhan (Percentage Correct Predicted Overall) adalah 

81,7%. Artinya kecenderungan wisatawan untuk melakukan kunjungan  

kembali ke wisata pantai Teleng Ria adalah 81,7%. 

 

E. Pembahasan  

Hasil analisis valuasi ekonomi dengan pendekatan biaya perjalanan 

menunjukkan bahwa biaya perjalanan rata-rata yang tertinggi yang 

dikeluarkan oleh responden berasal dari kota madya Surakarta yaitu sebesar 

Rp. 72.842,9,- sedangkan biaya pejalanan rata-rata terendah yang dikeluarkan 

oleh responden yang berasal dari Kabupaten Pacitan, ini karena dekatnya 

dengan lokasi wisata alam yaitu sebesar Rp. 26.174,9,-.  Hasil analisis juga 

menunjukan bahwa jumlah pengunjung per 1.000 penduduk terbanyak dari 

Kota Surakarta sebanyak 0,083 orang. Selanjutnya nilai ekonomi wisata alam 

Pantai Teleng Ria dengan pendekatan biaya perjalanan dari masing-masing 

Kabupaten/kota per 1.000 penduduk per tahun yang paling besar adalah 

Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 55.601.295,9,-. 

Penentuan nilai ekonomi wisata didasarkan pada pendekatan biaya 

perjalanan wisata yaitu, jumlah uang yang dihabiskan selama melakukan 
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kunjungan wisata ke pantai Teleng Ria. Biaya tersebut meliputi biaya 

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

(termasuk karcis masuk). Biaya konsumsi adalah biaya yang dikeluarkan 

selama hari kunjungan wisata dikurangi dengan rata-rata biaya konsumsi 

harian. Biaya perjalanan wisata yang didasarkan pada biaya-biaya tersebut 

sangat ditentukan oleh biaya biaya masing-masing pengunjung dari masing-

masing bagian berbeda-beda. Berdasarkan wilayah asal dan biaya perjalanan 

wisata pengunjung tersebut dibagi menjadi 4 zona. Biaya perjalanan wisata 

dari masing-masing zona dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Hasil analisis statistik dengan logistic regression menunjukkan bahwa 

variabel pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi 

kunjungan, dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan 

dalam melakukan kunjungan dan hipotesis kedua dinyatakan diterima pada 

taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan, usia, 

pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan keamanan 

dapat digunakan untuk memprediksi minat wisatawan dalam melakukan 

kunjungan. 

Dari hasil persamaan logistik regresi diatas dapat diketahui  bahwa log 

odds tingginya minat wisatawan secara positif dipengaruhi oleh pendapatan, 

usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan 

keamanan. Semakin tinggi nilai pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat 

tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan keamanan, maka probabilitas 

tingginya minat wisatawan juga akan semakin tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan interpretasi data pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan maka diketahui nilai ekonomi wisata alam 

pantai Teleng Ria dengan pendekatan biaya perjalanan terbesar berasal 

dari Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 55.601.295,9,-/tahun per 1.000 

penduduk. 

2. Dari hasil analisis regresi logistik dapat diketahui bahwa ketujuh variabel 

bebas yaitu pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, 

frekuensi kunjungan, dan keamanan  berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu probabilitas minat kunjungan wisatawan. 

Dan dari ketujuh variabel bebas tersebut ada satu variabel yang bernilai 

negatif, yaitu jarak tempat tinggal. Koefisien regresi variabel jarak tempat 

tinggal  bernilai negatif dan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

minat wisatawan dalam melakukan kunjungan yaitu dengan koefisien 

sebesar (-1,660) nilai probabilitas (p) =0,008 diterima pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin jauh jarak tempat tinggal, maka 

semakin rendah probabilitas minat wisatawan untuk melakukan 

kunjungan. Berdasarkan hasil pengujian goodness of fit dengan uji Hosmer 

and Lomeshow Test diperoleh nilai Chi Square Test sebesar 5,657 dengan 
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p=0,686. Dikarenakan nilai probabilitas ditolak pada taraf signifikansi 5% 

(0,686>0,05), maka dapat dinyatakan bahwa model regresi sudah fit. 

Artinya pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, 

frekuensi kunjungan, dan keamanan dapat digunakan untuk memprediksi 

probabilitas minat wisatawan dalam melakukan kunjungan. Berdasarkan 

nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,583 atau hanya 58,3 % variasi 

variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan 

sisanya sebesar 41,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa kemampuan prediksi variabel pendapatan, 

usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, frekuensi kunjungan, dan 

keamanan terhadap minat wisatawan dalam melakukan kunjungan secara 

keseluruhan (Percentage Correct Predicted Overall) adalah 81,7%. 

Artinya kecenderungan wisatawan untuk melakukan kunjungan  kembali 

ke wisata pantai Teleng Ria adalah 81,7%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di mana semua variabel 

bebas yaitu pendapatan, usia, pendidikan, jarak tempat tinggal, fasilitas, 

frekuensi kunjungan, dan keamanan mempengaruhi probabilitas minat 

kunjungan wisatawan lokal di wisata alam pantai Teleng Ria, maka disarankan 

kepada fihak-fihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah setempat dan 

pihak pengelola pantai Teleng Ria untuk terus menjaga, merawat, memelihara 

sarana dan perasarana yang ada guna mempertahankan kualitas lingkungan 
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ini, serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana baru guna 

meningkatkan kualitas lingkungan wisata alam pantai Teleng Ria, sehingga 

dapat menarik wisatawan untuk terus berkunjung ke wisata alam pantai 

Teleng Ria ini dimasa yang akan datang. 
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