
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

375 

      

  

Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Kesediaan Membayar Pengujung Terkait dengan 

Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Semarang 
  

Sri Subanti 
Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Pascasarjana &  PUSPARI 

Universitas Sebelas Maret 

Email : sri_subanti@yahoo.co.id 

 

 
Abstrak— Kabupaten Semarang merupakan salah satu obyek pariwisata yang sedang 

dikembangkan. sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah (2001).Kawasanini akan dikembangkan sebagai Pusat Pariwisata 

ProvinsiJawa Tengah, khususnya pengembangan ke arah pariwisata alam dengan 

skala pelayanan regional sehingga dapat meningkatkan citra kawasan. 

Dengandemikian, obyekwisata Kawasan Rawapening dapat berkembang menurut 

skala nasional dan internasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor  yang berpengaruh terhadap kesediaan membayar pengunjung terkait dengan 

pengembangan obyek wisata di Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan responden menerima penawaran 

tiket dalam skenario hipotesa pasar di ketiga obyek wisata adalah nominal penawaran. 

Kata kunci: Jumlah kunjungan, obyek wisata, nominal penawaran. 

I. PENDAHULUAN 

Obyek wisata yang merupakan primadona pariwisata Kabupaten Semarang  merupakan obyek yang 

banyak dikunjungi  terutama di Tirtoargo, Candi  Gedongsongo, Palagan Ambarawa yang dekat dengan 

Museum Kereta Api dan  Bandungan Indah mengalami peningkatan dan yang paling menarik adalah 

Candi Gedong Songo. Potensi yang paling dominan pemandangan di atas pegunungan yang sangat indah 

serta adanya daya tarik keistimewaan candi-candi kuno yang keduanya dipadukan akan terlihat sangat 

indah dan menawan untuk dipandang. 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu obyek pariwisata yang sedang dikembangkan.sesuai 

dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini akan dikembangkan 

sebagai Pusat Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, khususnya pengembangan ke arah pariwisata alam 

dengan skala pelayanan regional sehingga dapat meningkatkan citra kawasan. Dengan demikian, 

obyekwisata Kawasan Rawapening dapat berkembang menurut skala nasional dan internasional. 

Pengembangan obyek wisata Kabupaten Semarang perlu memperhatikan preferensi pengunjung agar 

perubahan kondisi atau kualitas pariwisata dapat memberikan manfaat ganda baik bagi pelaku pariwisata 

(pengunjung) dan pengelola pariwisata (pemerintah daerah). Selain itu, dengan memperhatikan adanya 

biaya lingkungan, termasuk juga adanya nilai atau harga penggunaan sumberdaya alam antar waktu atau 

antar generasi, diharapkan generasi mendatang dapat turut menikmati keindahan serta manfaat alam yang 

dirasakan oleh generasi sekarang. Biaya atau harga pengorbanan  dimasa depan akan  merefleksikan nilai-

nilai dari hilangnya manfaat akibat degradasi sumberdaya alam yang ada sekarang. 

Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial sangat diperlukan sebagai bentuk 

kepedulian yang dapat memberikan manfaat ekonomi tidak hanya penduduk lokal melainkan  pengunjung 

di obyek wisata Kabupaten Semarang. Studi ini berupaya mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh  terhadap kesediaan membayar pengunjung terkait dengan pengembangan obyek wisata di 

Kabupaten Semarang 

II. METODE PENELITIAN 

Model yang dibentuk dalam studi dengan metode valuasi kontingensi ini mengasumsikan bahwa 

individu dalam hal ini pengunjung obyek wisata akan menerima penawaran harga tiket masuk untuk 

memaksimumkan utilitinya, yang dapat digambarkan dalam bentuk persamaan berikut [3]; [6]; [7] :  

T - 28 
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01 );,0();,1(   SYVSAYV  ................................................................... (1) 

dan sebaliknya individu atau dalam hal ini pengunjung obyek wisata akan menolak penawaran harga tiket 

masuk jika tidak mampu memaksimumkan utilitinya, kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

01 );,0();,1(   SYVSAYV .........................................................................(2) 

Pada kedua persamaan diatas V adalah indirect utility function, Y merupakan pendapatan ( pendapatan 

rumah tangga perbulan ), A adalah bid atau penawaran harga tiket masuk, S merepresentasikan 

karakteristik sosio ekonomi individu atau dikenal dengan karakteristik demografi, serta ε0 dan ε1 adalah 

komponen qstokhastik, varibel random yang terdistribusi secara independen dengan rerata nol. 

Kemudian, perbedaan utiliti antara respon yang setuju dengan yang tidak terhadap penawaran harga 

tiket masuk   , didefinisikan dalam bentuk persamaan berikut : 

   01);,0(;,1   SYVSAYV .............................................................(3) 

Bentuk persamaan diatas yang nota bene merupakan format dichotomous choice contingent valuation 

methods merupakan binary choice dependent variable, sehingga membutuhkan model pilihan kualitatif 

atau a qualitative choice model, dimana terdapat dua pilihan yakni model logit atau model probit. Studi 

ini memilih menggunakan model logit dibandingkan model probit. Menurut penjelasan [1] bahwa model 

logit dibentuk berdasarkan distribusi kumulatif sedangkan model probit dibentuk berdasarkan distribusi 

normal dan secara numerik lebih rumit dalam estimasinya. Pertanyaan ini juga ditegaskan oleh [7] yang 

menyatakan bahwa model logit yang relatif lebih banyak dipilih dibandingkan model probit, juga dalam 

banyak studi lain yang sejenis termasuk rekreasi, karena model ini relatif mudah menghitungnya.   

Selanjutnya, individu yang dihadapkan dengan pilihan apakah menerima atau menolak tingkat 

tawaran hipotesa pasar, akan mempunyai suatu probabilita ( Pi ), dimana individu yang akan menerima 

penawaran harga tiket dapat ditunjukkan dalam bentuk logaritma atau log-logit model sebagai berikut : 

Prob ( ya ) = F  

  =   1
1

 Ve  

  = 
 SYA

e 3211

1
 


...........................................................................................(4)  

dengan F merupakan fungsi distribusi kumulatif, α adalah intersep , serta 
i merepresentasikan 

koefisien dari variabel penawaran harga tiket masuk, pendapatan, dan kondisi demografi. Karena β1, β2 

dan β3 merupakan koefisien yang diestimasi maka diharapkan ;0;0 21   dan 03  vice 

versa 03  . Model logit dalam persamaan (4) diatas, kemudian diestimasi menggunakan metode 

maximum likelihood ( ML ), yang mana merupakan teknik yang biasa digunakan untuk mengestimasi 

model logit.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan  jumlah kunjungan dalam satu tahun,  wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 

candi Gedong Songo paling banyak adalah  satu kali yaitu sebesar  61,36%, dua kali sebesar  25%. 

Sedangkan yang berkunjung  tiga dan empat kali sebesar 6,8%, selanjutnya yang berkunjung lebih empat 

kali tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa obyek wisata candi Gedong Songo paling banyak wisatawan 

berkunjung satu kali , hal ini disebabkan karena obyek wisata sejarah kurang diminati oleh wisatawan. 

TABEL 1. JUMLAH KUNJUNGAN DALAM SETAHUN 

Jumlah Kunjungan Freq. Percent 

1 Kali 27 61.36% 

2 Kali 11 25.00% 

3 Kali 3 6.82% 

4 Kali 3 6.82% 

Lebih Dari 4 Kali 0 0.00% 

Total 44 100% 
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Berdasarkan tujuan berkunjung, wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata candi Gedong Songo 

yang menghilangkan penat dari rutinitas sehari-hari sebesar 27,05%, kemudian yang bertujuan  

menikmati lingkungan yang alami dan sumber daya yang alami sebesar 22,95%, sedangkan yang 

bertujuan tugas dari kantor paling sedikit yaitu sebesar 3%. 

TABEL 2. MOTIVASI BERKUNJUNG 

Tujuan Berkunjung Freq. Percent 

Melakukan Olahraga Atau Aktivitas Fisik 11 9.02% 

Melihat Atraksi Kebudayaan 6 4.92% 

Mengunjungi Keluarga, Teman Dan Relasi 18 14.75% 

Menghilangkan Penat Dari Rutinitas Sehari – Hari 33 27.05% 

Menikmati Lingkungan Yang Alami Dan Sumber Daya Yang Alami 28 22.95% 

MengunjungiTempatBersejarah / Bangunan / Monumen / Batu Nisan 17 13.93% 

Berbelanja 5 4.10% 

Tugas Dari Kantor  3 2.46% 

Lain – Lain :Sebutkan……………………………………………….. 1 0.82% 

Total 122 100.00% 

 

 

Berdasarkan lama menginap, wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata candi Gedong Songo 

yang tidak menginap adalah paling banyak yaitu sebesar 51,11%, sedangkan yang menginap satu hari 

sebesar 41,22%. Selanjutnya yang menginap lebih dari tiga hari tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa 

wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata candi Gedong Songo bersal dari daerah sekitar dan jika 

dihubungkan dengan asal wisatawan kebanyakan berasal dari daerah Kabupaten Semarang.  

TABEL 3. LAMA MENGINAP 

Lama Menginap Freq. Percent 

TidakMenginap 23 51.11% 

1 Hari 19 42.22% 

2 Hari 2 4.44% 

3 Hari 1 2.22% 

Lebih Dari 3 Hari 0 0.00% 

Total 45 100.00% 

 

 

Berdasarkan pemandu wisata selama di candi Gedong Songo, wisatawan kebanyakan memandu 

sendiri yaitu sebesar 48,89%,  yang dipandu dengan teman sebesar 31,11%, dan yang dipandu oleh 

keluarga sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa wistawawan yang berkunjung ke obyek wisata candi 

Gedong Songo tidak perlu dipandu, karena mereka ingin tahu bagaimana perkembangan sejarahnya.   

TABEL 4.  KEBERADAAN PEMANDU WISATA SELAMA  

Cara Berkunjung Freq. Percent 

Sendiri 22 48.89% 

Keluarga 9 20.00% 

Teman 14 31.11% 

Lain-Lain 0 0.00% 

Total 45 100.00% 
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Berdasarkan alokasi anggaran berwisata dalam sebulan , responden  yang berkunjung ke obyek  

wisata candi Gedong Songo  yang menyediakan anggaran sebesar 53% dan anggaran yang disediakan 

antara 100 ribu sampai dengan 200 ribu sebesar 52%, sedangkan  yang tidak menyediakan sebesar 47%. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden selalu punya uang lebih untuk berwisata 

 

TABEL 5. JUMLAH ALOKASI ANGGARAN BERWISATA 

Berapa Alokasi Anggaran Berwisata Dalam Sebulan Freq. Percent 

Rp 10.000, - Rp 100.000,- 17 52% 

Rp 100.000, - Rp 200.000,- 7 21% 

Rp 200.000, - Rp 300.000,- 2 6% 

Rp 300.000, - Rp 400.000,- 3 9% 

Rp 400.000, - Rp 500.000,- 0 0% 

Lainnya 4 12% 

Total 33 100% 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diperoleh temuan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kesediaan responden menerima penawaran harga tiket dalam skenario hipotesa pasar di obyek wisata 

Candi Gedong Songo adalah nominal penawaran ( bid ). Bila melihat nilai 
2

McFR , dapat diinterpretasikan 

bahwa 21,78 hingga 25,54 persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, 

sedangkan dari nilai LR sebesar 12,15 dan 14,25 dengan prob 0,00 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan variabel independen mempunyai dampak yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Persentase responden memprediksi benar untuk kesediaan responden menerima penawaran harga tiket 

dalam skenario hipotesa pasar ke obyek wisata Candi Gedong Songo mencapai 74,57 persen dan 74,83 

persen. 

Interpretasi dengan odds rasio (odds interpretation) pada model 1 dengan mengambil antilog dari 

setiap variasi koefisien slope. Kita lakukan antilog untuk nilai koefisien bid sebesar 1,5855; ternyata 

diperoleh 4,88 ( 
5855.1e  ). Nilai ini mengindikasikan bahwa  responden yang menerima nominal 

penawaran harga tiket masuk terhadap suatu hipotesis pasar pada obyek wisata Candi Gedong Songo 

adalah lebih besar dibandingkan yang tidak. Dengan kata lain, kelompok responden yang menerima 

nominal penawaran harta tiket lebih banyak dibandingkan yang menolak. 

Analisis dampak marjinal yang diperoleh sebesar 0,7766 pada model 1 dan sebesar 0,7753 pada 

model 2. Maka interpretasinya, peluang sukses rata-rata agar pengunjung bersedia membayar 

meningkatnya nominal penawaran adalah sebesar 77,66 persen pada model 1 dan 77,53 persen pada 

model 2. Asalkan variabel lain seperti rata-rata nominal penawaran sebesar Rp 1122,-; rerata penghasilan  

sebesar Rp 1,564 juta; rerata pendidikan yang ditamatkan sebesar 13,15 tahun (setara tamat 

SMA/SMK/MA); dan rerata usia sebesar 31,06 tahun.  
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TABEL 6. HASIL ESTIMASI DI OBYEK WISATA CANDI GEDONG SONGO 

Dep.Var : Prob 

Model 1 Model 2 

Coef. 

Std

.Error Coef. 

Std.

Error 

Bid 

1.

5855 

*

** 

0.5

825 

1.

6018 

*

** 

0.589

2 

Penghasilan 

0.

0005   

0.0

008 

0.

0009   

0.000

9 

Usia 

-

0.0039   

0.0

432 

-

0.0081   

0.043

0 

Jenkel 

-

0.1514   

0.7

841 

-

0.5721   

0.864

7 

Pendidikan 

0.

0392   

0.1

619 

0.

1161   

0.175

3 

dumpeng.wisata       

1.

3686   

0.976

9 

_cons 

-

1.5001   

2.5

029 

-

3.2076   

2.792

8 

Number of obs     45     45 

LR chi2   

 

12.

1500   

 

14.25

00 

Prob> chi2   

 

0.0

328   

 

0.026

9 

Pseudo R2     

0.2

178     

0.255

4 

Signifikansi *** = alpha 1%; ** = alpha 5%; * = alpha 10% 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan responden menerima penawaran tiket dalam 

skenario hipotesa pasar di ketiga obyek wisata adalah nominal penawaran ( bid ). 

B. Saran 

Kabupaten Semarang memilki beragam obyek wisata yang menarik yang dapat menjadi alternatif 

tujuan kegiatan pariwisata karena merupakan bentuk ekowisata atau sering disebut sebagai obyek wisata 

yang berwawasan lingkungan. Studi ini diharapkan mampu menangkap kecenderungan pergeseran minat 

pelaku yang telah bergerak menjadi kegiatan pariwisata dengan minat terhadap keragaman dan minat 

khusus 
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