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ABSTRAK 

 

GANDI MULYAWAN, Pengaruh Jumlah Pengunjung Dan Ekowisata 

Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat Sekitar Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka (Suatu Kasus Pada Masyarakat Sekitar  Kawasan Taman 

Nasional Gunung Ciremai Objek Daya Tarik Wisata Alam Curug Cipeuteuy 

Kabupaten Majalengka-Jawa Barat). Dibimbing oleh Hj.Euis Dasipah dan 

Nendah Siti Permana. 

 

Curug Cipeteuy merupakan Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) 

yang berada dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Ciremai 

merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan masyarakat daerah dan merupakan salah satu tujuan wisata. 

Keberhasilan Curug Cipeuteuy ini tidak lepas dari peran serta masyarakat sekitar 

kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Pengaruh jumlah 

pengunjung terhadap kesejahteraan masyarakat, 2). Pengaruh ekowisata terhadap 

kesejahteraan masyarakat 3). Pengaruh jumlah pengunjung dan ekowisata 

terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Curug Cipeuteuy. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian survey yang 

bersifat deskriptif korelasional. Responden dalam penelitian ini diambil 77 

orang dari masyarakat sekitar Curug Cipeuteuy. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah pengunjung bepengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 

79,5%, dan ekowisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 

20,5%. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kuliner menjadi tujuan utama dalam 

menikmati objek wisata dengan frekuensi kunjungan wisatawan yaitu setiap bulan 

1 kali dan lama waktu kunjungan rata-rata 3-4 jam. Dalam bidang ekonomi 

masyarakat dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dan bidang 

lingkungan dimana kelestarian sumber daya alam yang masih perlu dijaga. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa Jumlah Pengunjung dan Ekowisata berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam 

Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka. Dimana masyarakat mendapat dapat 

memiliki fasilitas rumah lengkap dengan pendapatan yang diperoleh dari jasa 

penjualan makanan minuman, parkir dan pemanduan di kawasan objek wisata. 

Saran dari hasil penelitian yang penyediaan kuliner, inovasi wisata, promosi 

wisata melalui berbagai media, dan peningkatan sumber daya manusia.  

 

Kata Kunci: Jumlah Pengunjung, Ekowisata, Kesejahteraan Masyarakat 
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ABSTRACT 

 

 

GANDI MULYAWAN, The Influence of the Visitors amount and Ecotourism on 

Community’s Welfare Around Cipeuteuy Waterfall of Majalengka Regency (A 

Case In The Community Around The Gunung Ciremai National Park Area Of 

Curug Cipeuteuy Natural Attractions in Majalengka Regency, West Java).). 

Supervised by Hj.Euis Dasipah and Nendah Siti Permana. 

 

Curug Cipeteuy is a Natural Tourist Attraction (ODTWA) which is located in the 

utilization zone of Mount Ciremai National Park. The success of this Cipeuteuy 

waterfall cannot be separated from the participation of the community around 

the area. This study aims to determine 1). The influence of the number of visitors 

on the welfare of the community, 2). The influence of ecotourism on people's 

welfare 3). The influence of the number of visitors and ecotourism on the welfare 

of the community around the Curug Cipeutey area. This study uses a 

quantitative method with a descriptive correlational survey research approach. 

Respondents in this study were taken 77 people from the community around 

Curug Cipeuteuy. The results show that the number of visitors affects the welfare 

of the community by 79.5%, and ecotourism affects the welfare of the community 

by 20.5%. Based on the results of the study, culinary is the main goal in enjoying 

tourist objects with a frequency of tourist visits, namely once a month and an 

average length of visit of 3-4 hours. In the economic field, the community can 

increase employment and business opportunities and in the environmental field 

where the preservation of natural resources still needs to be maintained. The 

results of the study prove that the number of visitors and ecotourism affect the 

welfare of the community around the area of the natural tourist attraction of 

Curug Cipeuteuy, Majalengka Regency. Where the community gets to have 

complete home facilities with income derived from food and beverage sales 

services, parking and scouting in tourist attraction areas. Suggestions from 

research results are culinary provision, tourism innovation, tourism promotion 

through various media, and increasing human resources. 

. 

Keywords: Number of Visitors, Ecotourism, Community Welfare. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia memiliki potensi keindahan alam dan kekayaan  budaya yang 

bernilai  tinggi  dalam  pasar industri ekowisata. Potensi alam tersebut dapat 

berupa sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistemnya, keanekaragaman flora, 

fauna dan  gejala alam dengan keindahan  pemandangan  yang  masih  alami.  

Untuk kebudayaan, Indonesia memiliki sistem religi, kesenian,  bahasa  daerah,  

ritus  kebudayaan, pengetahuan, dan  organisasi. Berdasarkan laporan World 

Travel Tourism Council (WTTC) pertumbuhan ekowisata rata-rata sebesar 10 

persen  per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan  pertumbuhan  rata-

rata  per  tahun  untuk pariwisata pada umumnya yaitu sebesar 4,6 persen per 

tahun.  Sebagai  bentuk wisata, ekowisata mempunyai kekhususan tersendiri yaitu 

mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan,  kesejahteraan 

penduduk  lokal,  dan  menghargai  budaya lokal. Sehingga ekowisata banyak 

diminati wisatawan. 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tahun 2009-2019, pariwisata 

dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional meningkat dari 892 

juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 

2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia 

tahun 2019 antara lain: pertumbuhan 4%; satu dari sepuluh lapangan kerja di 

dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata; berkontribusi 7% dari ekspor global.  
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Perkembangan Pariwisata Dunia Tahun 1995-2019 Sumber: UNWTO 

Covid-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan 

sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara 

termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah kejutan besar bagi ekonomi global 

termasuk Indonesia. Ekonomi mengalami penurunan setidaknya untuk paruh 

pertama tahun ini dan mungkin lebih lama jika tindakan penahanan wabah Covid-

19 tidak efektif. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok 

global, dalam negeri, loyalitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen 

dan dampak negatif di sektor- sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. 

Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai 

pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. 

Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari 

kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan 

penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan 

domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan 

perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan 

perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. 

Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih 

banyak pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect 

yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya.  

Spillane dalam Wahid (2015), Pariwisata adalah perjalanan dari satu 

tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun 
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kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan 

dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. 

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus 

berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan (Sobari dalam 

Anindita, 2015), yaitu: 

1. Kelangsungan ekologi, yaitu pengembangan pariwisata harus menjamin 

terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi 

daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai; 

2. Kelangsungan Kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan 

pariwisata harus mampu meningkatkan peran masayarakat dalam pengawasan 

tata kehidupan melalui system nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai 

identitas masyarakat tersebut; 

3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pariwisata harus dapat menciptakan 

kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi 

melalui suatu system ekonomi yang sehat dan kompetitif; 

4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masayarakat setempat melalui 

pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dengan pengembangan 

pariwisata. 

 I Dewa Gede (2020), “Wabah Covid-19 memberikan dampak yang parah 

terhadap sektor pariwisata dan berdampak lebih berat”. 

 

Hari Purnomo, Bambang Sulistyantara, Andi Gunawan (2017), “Kawasan 

Cagar Alam Pulau Sempu sangat potensial untuk dikembangkan menjadi tujuan 
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ekowisata dengan daya tarik obyek wisata alam berupa danau, keanekaragaman 

flora, fauna dan ekosistemnya. Adanya dampak negatif dari wisata alam terhadap 

kawasan, diperlukan pengelolaan dan perencanaan yang sesuai untuk 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Strategi pengelolaan yang sesuai adalah 

a) Melakukan evaluasi fungsi kawasan dan membagi blok pengelolaan untuk 

meminimalkan dampak pengunjung; b) Perubahan status sebagai kawasan Cagar 

Alam menjadi Taman Wisata Alam; c) Melakukan kolaborasi pengelolaan 

kawasan dengan masyarakat.” 

 

Diwayana Putri Nasution, Lia Nazliana Nasution dan Wahyu Indah Sari 

(2020), Ekowisata tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat melalui faktor budaya sebagai variabel intervening, atau dapat 

disimpulkan bahwa faktor budaya bukan merupakan variabel yang menyinari 

antara ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lumban Suhi-Suhi. 

Kecamatan Toruan Pangururan Kabupaten Samosir.” 

 

Reydi Marco Manahampi, Leonardus R. Rengkung, Yolanda P. I. Rori, 

Jean F. J. Timban (2015), Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat 

Bahoi Kecamatan Likupang Barat:“analisis menunjukkan bahwa ekowisata di 

Bahoi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena 

masyarakat setempat dapat merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, seperti mendapatkan penghasilan tambahan, pengetahuan dan 

pengalaman. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekowisata di Bahoi berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat baik 
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secara langsung maupun tidak langsung, dan kegiatan ekowisata berdampak 

positif bagi kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Bahoi di umum.” 

 

Meyliana Astriyantika (2015), Potensi Daya Tarik Dan Persepsi 

Pengunjung Terhadap Ekowisata Laut Di Pulau Harapan, Taman Nasional Laut 

Kepulauan Seribu (Tnkps): “the visitors who come to the location of the Harapan 

island in the dominant is the visitors who come in groups, and visitors can feel 

satisfied with what they get from ecotourism activities in the Harapan island. 

Harapan island of being the places are in the zone TNKpS settlement with the 

potential of natural resources abiotik (23,43%), algae (19,66%), hard corals 

(50,07%), soft corals (0,00%), corals die (3,24%), and biota other (3,60%).But as 

the object to the main tourist activities in the island of hope that is the beauty of 

the sea, coral reefs, ornamental fish and as tourist attraction of maritime and 

coastal tourist attractive to visitors.” 

Shadrina, Hajarani Nur (2018) Analisis Multiplier Effect Potensi 

Ekowisata Bahari Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pulau 

Pahawang : “hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan wisata di Pulau 

Pahawang telah memberikan dampak ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat lokal walaupun dampak yang dirasakan masih terbilang kecil. 

Terbukti dari nilai sebesar 0,7 untuk Keynesian income multiplier, 1,2 untuk ratio 

income multiplier tipe 1, dan 1,4 untuk ratio income multiplier tipe 2. 

Pemanfaatan Potensi Ekowisata Bahari Pulau Pahawang telah memberikan peran 
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terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan bertambahnya lapangan 

pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.” 

 

Mirsalila, Raisa (2020), Analisis dampak kegiatan Ekowisata terhadap 

lingkungan di kawasan Konservasi Pantai Bangsring, kabupaten Banyuwangi, 

Jawa Timur: upaya pengelolaan Pantai Bangsring menerapkan beberapa 

kebijakan/aturan; pelaku wisata dan pemandu (guide) melakukan kegiatan bersih 

pantai sebelum jam operasional, mengadakan kegiatan marine education, 

pembatasan jumlah pengunjung (±200 pengunjung/hari), himbauan kepada 

pengunjung untuk menggunakan jasa pemandu (guide) dalam melakukan aktivitas 

snorkling/diving, larangan untuk memancing dan mengambil ikan, menjaga 

kebersihan lingkungan, pedagang wajib melakukan bersih-bersih.  

 

Menurut Ni Made Suindari (2020), Kajian Tri Hita Karana Ekowisata 

Berorientasi Kesejahteraan : “pengembangan dan keberadaan tukad bindu 

berpengaruh positif pada masyarakat terutama dalam aspek ekonomi, lingkungan 

dan sosial berkategori sedang. Penerapan Tri Hita Karana pada ekowisata tukad 

bindu sudah diterapkan dengan cukup baik dengan kategori sedang.” 

 

Menurut Wahyu Prihanta, Amir Syarifuddin, Ach. Muhib Zainuri (2017) 

Pembentukan Kawasan Ekonomi melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis 

Masyarakat : “hal yang sudah dilakukan adalah (1) Penguatan daya tarik wisata 

yang sudah ada dan (2) Pembangunan objek wisata baru. Hasil dari kegiatan 

menunjukkan bahwa (1) Para pelaku ekowisata sangat terbantukan, (2) Kegiatan 
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telah mencapai sasaran yang diinginkan, (2) Pelaku ekowisata memiliki 

keterampilan pemasaran produk-produk ekowisata.” 

 

Keberadaan potensi wisata alam di sekitar Taman Nasional Gunung 

Ciremai Lingkup Seksi PTN Wilayah II Majalengka merupakan sektor yang 

potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat 

daerah. Potensi wisata yang ada tergolong sangat unik, beragam dan sebagian 

besar merupakan jenis wisata alam yang berbasis air artinya sebagian besar 

kawasan wisata menawarkan keindahan alam dan jasa lingkungan air yang 

melimpah. Yang menarik dari keberadaan objek wisata tersebut adalah 

keberadaan lokasinya yang terpisah dari kawasan Gunung Ciremai secara utuh, 

sehingga dapat dikatakan bahwa objek-objek wisata tersebut merupakan pulau-

pulau kecil yang tersebar dan dikelilingi oleh tanah-tanah milik masyarakat. 

 

Salah satunya Curug Cipeteuy merupakan Objek Daya Tarik Wisata Alam 

(ODTWA) yang berada dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung 

Ciremai lingkup seksi PTN Wilayah II Majalengka. Wisata alam Curug Cipeteuy 

terletak pada ketinggian 700 mdpl dengan suhu udara yang berkisar 15 – 27
o
 C 

sehingga suhu sejuk dapat dirasakan di kawasan ini. berlokasi di Blok Pasir Desa 

Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. 

 

Wisata alam Curug Cipeuteuy wisata unggulan Kabupaten Majalengka 

dibawah binaan Lingkup Seksi PTN Wilayah II Majalengka dan merupakan 

kelompok Koperasi Agung Lestari sebagai pioner wisata disekitarnya yaitu Satu-

Satunya berbadan hukum Koperasi, Kunjungan wisatawan terbanyak dan Pernah 



8 

 

 

 

dapat penghargaan sebagai ijin jasa wisata alam terbaik dan Juara ke 2 kategori 

surga tersembunyi tingkat Nasional. 

 

Keberadaan Taman Nasional Gunung Ciremai Lingkup Seksi PTN 

Wilayah II Majalengka wisata alam Curug Cipeuteuy merupakan tempat 

masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan kepariwisataan, hal ini 

terlihat dari banyaknya penduduk yang terlibat dalam kegiatan pariwisata dan 

berdomisili di sekitar. Kegiatan pariwisata Kabupaten Majalengka 

mengandalkan Taman Nasional Gunung Ciremai Lingkup Seksi PTN Wilayah II 

Majalengka sebagai salah satu daya tarik wisatanya dan telah memberi 

kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Majalengka. Sedangkan sisi sosial, 

Wisata Alam Curug Cipeuteuy merupakan salah satu identitas dari masyarakat 

yang hidup di sekitarnya. Kearifan masyarakat dalam menjaga dan memelihara 

Taman Nasional Gunung Ciremai  ini telah menjadikan mereka sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan dan eksistensi dari kawasan itu 

sendiri. 

  

Melihat kondisi tersebut, masyarakat perlu mengoptimalisasikan sumber 

daya manusia yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat 

memperoleh tambahan pendapatan. Pekerjaan untuk memperoleh tambahan 

pendapatan tersebut misalnya dengan memanfaatkan potensi obyek wisata 

seperti berdagang makanan minum, menjual souvenir, menyewakan home stay, 

dan lain-lain di lokasi wisata.  
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Dengan demikian secara langsung telah memanfaatkan potensi dari 

obyek wisata di kawasan Lingkup Seksi PTN Wilayah II Majalengka Wisata 

Alam Curug Cipeuteuy. Sumber penghasilan tambahan ini harus bisa dikelola 

secara bertahap dan terus menerus. 

 

Berikut merupakan jumlah pengunjung Objek daya tarik wisata alam 

Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka selama 4 tahun terakhir. 

Tabel 1. 1  Jumlah Pengunjung Objek daya tarik wisata 

alam Curug Cipeuteuy Tahun 2017 – 2020  

 

No Bulan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Januari 900 800 1.500 5.000 

2 Februari 1.100 130 1.000 600 

3 Maret 1.400 130 1.600 100 

4 April 1.245 270 1.400 - 

5 Mei 905 100 - - 

6 Juni 3.122 3.436 4.900 337 

7 Juli 3.972 1.564 1.500 1.470 

8 Agustus 700 1.300 900 936 

9 September 1.460 800 1.000 968 

10 Oktober 500 800 800 1.200 

11 November 200 1.200 - 1.120 

12 Desember 1.300 3.400 2.500 - 

Jumlah 16.804 13.930 17.100 11.731 

Sumber : Pemungut PNBP Seksi PTN Wil. II Majalengka Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung 

Wisata Alam Curug Cipeuteuy sangat fluktuatif. Jumlah pengunjung setiap 

tahunnya berbeda, pada tahun 2020 mengalami penurunan dimasa pademi covid 

19 serta dampak penutupan sementara di (tiga) bulan dan pada tahun 2019 

terjadi peningkatan karena melakukan promosi di media sosial.   
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Jumlah pengunjung yang banyak akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar yang berada di kawasan Curug Cipeuteuy yang ikut 

mengelola wisata alam tersebut. Berdasarkan hasil survey awal ke lapangan, 

pada bulan-bulan tertentu jika pengunjung yang datang banyak maka 

penghasilan pengelola Curug Cipeuteuy sebesar Rp. 1.500.000,00 s.d Rp. 

2.000.000,00 /orang/bulan. Dan jika pengunjung sedikit, pengelola Curug 

Cipeuteuy hanya mendapatkan Rp. 500.000,00 s.d Rp. 1.000.000,00 

/orang/bulan. 

 

Kegiatan kepariwisataan di Kawasan Lingkup Seksi PTN Wilayah II 

Majalengka Wisata Alam Curug Cipeuteuy memerlukan kajian yang mendalam 

tentang manfaat dari sisi ekonomi yang diperoleh masyarakat dengan 

berkembangnya sektor pariwisata, sehingga masyarakat sekitar termotivasi 

untuk memanfaatkan potensi obyek wisata tersebut yang nantinya akan 

menguntungkan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan akan 

berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang ingin diketahui 

pada penelitian ini hanya dibatasi pada: bagaimana pengaruh jumlah pengunjung 

dan kegiatan ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan 

Lingkup Seksi PTN Wilayah II Majalengka di wisata alam Curug Cipeuteuy. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat di identifikasi 

permasalah-permasalahan sebagai berikut : 

Keberadaan obyek daya tarik wisata alam (ODTWA) Curug Cipeuteuy 

merupakan tempat masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan 

kepariwisataan, hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang terlibat dalam 

kegiatan pengelolaan wisata alam telah memberi kontribusi dalam 

perekonomian di Kabupaten Majalengka. Telah menjadikan mereka sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan dan eksistesi dari kawasan 

Taman Nasional itu sendiri. 

Upaya menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi 

menjadikan subyek dalam pembangunan akan berdampak pada manfaat yang 

diterima dan dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pembangunan tersebut. 

Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu pembangunan dapat diukur dari semakin 

besarnya manfaat yang diterima oleh masyarakat, baik manfaat secara ekonomi 

maupun sosial. Potensi sumber daya yang ada demikian besar memungkinkan 

masyarakat sekitar untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya.  

Melihat kondisi tersebut, masyarakat perlu mengoptimalisasikan sumber 

daya manusia yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat 

memperoleh tambahan pendapatan. Pekerjaan untuk memperoleh tambahan 

pendapatan tersebut misalnya dengan memanfaatkan potensi obyek wisata 

seperti berdagang, menjual souvenir, menyewakan home stay,  dan lain-lain di 
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lokasi wisata. Dengan demikian secara langsung telah memanfaatkan potensi 

dari obyek daya tarik wisata alam di kawasan Taman Nasional Gunung Ciramai 

(TNGC) Curug Cipeuteuy. Sumber penghasilan tambahan ini harus bisa 

dikelolan secara bertahap dan terus menerus. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah pengunjung terhadap kesejahteraan masyarakat 

sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka. 

2. Bagaimana pengaruh ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar 

kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka. 

3. Seberapa besar pengaruh jumlah pengunjung dan ekowisata terhadap 

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug 

Cipeuteuy Kabupaten Majalengka. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh jumlah pengunjung terhadap kesejahteraan masyarakat 

sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka. 
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2. Mengetahui pengaruh ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar 

kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka. 

3. Mengetahui pengaruh jumlah pengunjung dan ekowisata terhadap 

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug 

Cipeuteuy Kabupaten Majalengka. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 

1. Masukan kepada pihak yang terkait dalam menetapkan kebijakan guna 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di sekitar kawasan. 

2. Bahan informasi tentang kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata 

alam Curug Cipeuteuy dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kajian Pustaka  

2.1.1. Pengertian Wisatawan, Pengunjung dan Karakteristik 

2.1.1.1. Wisatawan 

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata 

(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Jadi menurut pengertian ini, semua 

orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun 

tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk 

mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.  

Pacific Area Travel Association memberi batasan bahwa wisatawan 

sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 

jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri di mana 

biasanya ia tinggal, mereka ini meliputi:  

1. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, 

untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan kesehatan; 

2. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bisnis, pertemuan, 

konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi; 

3. Pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang di tempatkan di 

negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan 

perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan. 
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Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi: 

1. Wisatawan Internasional (Mancanegara) adalah orang yang melakukan 

perjalanan wisata diluar negerinya dan wisatawan didalam negerinya;  

2. Wisatawan Nasional (Domestic) adalah penduduk Indonesia yang melakukan 

perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, dalam jangka 

waktu sekurang-kurangya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang 

mendatangkan nafkah ditempat yang dikunjungi. 

 

2.1.1.2. Pengunjung dan Karakteristiknya 

Bila diperhatikan, orang-orang yang datang berkunjung disuatu tempat 

atau negara, biasanya mereka disebut sebagai pengunjung yang terdiri dari 

beberapa orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk 

didalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak semua pengunjung termasuk 

wisatawan. 

Menurut International Union of Official Travel Organization (IUOTO), 

pengunjung yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal 

lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan 

yang menerima upah. 

Pengunjung digolongkan dalam dua kategori, yaitu: 

1. Wisatawan (tourist) 

Pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di 

negara yang kunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan 

kedalam klasifikasi sebagai berikut: 
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a. Pesiar (leisure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, 

keagamaan dan olahraga. 

b. Hubungan dagang (business), keluarga, konferensi, misi, dan lain 

sebagainya. 

2. Pelancong (exursionist) 

Pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam 

waktu kurang dari 24 jam. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan pengunjung adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada objek dan 

daya tarik wisata yang dalam hal ini adalah objek wisata Pantai Penyusuk sebagai 

lokasi penelitian. 

Karakteristik pengunjung dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 

karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata Smith (1989:13). 

Dalam hal ini karakteristik pengunjung memberikan pengaruh yang tidak 

langsung terhadap pengembangan pariwisata. Tidak dapat diterapkan secara 

langsung langkah-langkah yang harus dilakukan hanya dengan melihat 

karakteristik pengunjung, melainkan perlu melihat keterkaitan dengan persepsi 

pengunjung. 

Pengunjung pada suatu objek wisata memiliki karakteristik dan pola 

kunjungan, kebutuhan ataupun alasan melakukan kunjungan ke suatu objek wisata 

masing-masing berbeda hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi penyedia 

pariwisata sehingga dalam menyediakan produk dapat sesuai dengan minat dan 

kebutuhan pengunjung.  
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Adapun karakteristik pengunjung meliputi: 

1. Jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan; 

2. Usia adalah umur responden pada saat survei; 

3. Kota atau daerah asal adalah daerah tempat tinggal responden; 

4. Tingkat pendidikan responden; 

5. Status pekerjaan responden; 

6. Status perkawinan responden; dan 

7. Pendapatan perbulan responden. 

Sedangkan pola kunjungan responden merupakan alasan utama 

perjalanan adalah motif atau tujuan utama dilakukannya perjalanan tersebut 

meliputi : 

1. Maksud kunjungan yang merupakan tujuan utama melakukan perjalanan 

wisata; 

2. Frekuensi kunjungan adalah banyaknya kunjungan ke objek wisata yang 

pernah dilakukan oleh responden; 

3. Teman perjalanan adalah orang yang bersama-sama dengan responden 

melakukan perjalanan wisata; 

4. Lama Waktu kunjungan adalah jumlah waktu yang dihasilkan responden 

selama berada di objek wisata; dan 

5. Besar pengeluaran adalah jumlah pengeluaran atau biaya selama melakukan 

perjalanan wisata. 
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2.1.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Perjalanan Wisata 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perjalanan wisata adalah 

sebagai berikut Foster (1999:5): 

a. Profil Wisatawan (Tourist Profile) 

Profil wisatawan dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 

1) Karakteristik sosial ekonomi wisatawan (Sosio-economic characteristic) 

yang meliputi umur, pendidikan dan tingkat pendapatan; dan 

2) Karakteristik tingkah laku (behavioural Characteristic) yang meliputi 

motivasi, sikap dan keinginan wisatawan; 

b.  Pengetahuan untuk melakukan perjalanan (travel awareness) yang meliputi 

informasi tentang daerah tujuan wisata serta ketersediaan fasilitas dan 

pelayanannya; 

c.  Karakteristik perjalanan (trip features) yang meliputi jarak, waktu tinggal di 

daerah tujuan, biaya dan waktu perjalanan; 

d.  Sumber daya dan karakteristik daerah tujuan (resources and characteristic of 

destinataon) yang meliputi jenis atraksi, akomodasi, ketersediaan dan kualitas 

fasilitas pelayanan, kondisi lingkungan dan sebagainya. 

Keempat faktor di atas dirumuskan melalui unsur penawaran (supply) dan 

unsur permintaan (demand). Adanya kedua unsur yang berlawanan ini melahirkan 

berbagai jenis kegiatan rekreasi yang dapat dinikmati oleh pengunjung di suatu 

kawasan wisata. Faktor yang mendorong suatu perjalanan wisata dari daya tarik 

objek wisata diharapkan membentuk citra atau image. Citra wisata adalah 
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gambaran yang diperoleh wisatawan dari berbagai kesan, pengalaman dan 

kenangan yang didapat sebelum, ketika dan sesudah mengunjungi objek wisata. 

Dengan demikian untuk membentuk citra dari suatu kawasan wisata perlu 

adanya suatu produk wisata yang dapat mempengaruhi perjalanan seorang 

wisatawan. Produk tersebut dirumuskan dengan menampilkan objek yang menarik 

dan sarana yang mendukung sehingga mempunyai nilai kompetisi. 

 

2.1.2. Pariwisata 

Kata pariwisata baru popular di Indonesia setelah diselenggarakannya 

Musyawarah Nasional Tourisme ke II di Tretes, Jawa Timur pada tanggal 12 s/d 

14 Juni 1958. Sebelumnya sebagai ganti kata “pariwisata” digunakan kata 

“tourisme” yang berasal dari bahasa Belanda. Adapun orang yang berjasa 

mempopulerkan kata pariwisata atau adalah Jendral G.P.H Djatikusumo yang 

pada saat itu menjabat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan 

Pariwisata.  

Menurut Yoeti (1996), pengertian pariwisata sebagai suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara waktu, diselenggarakan dari suatu tempat ke 

tempat lain, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah di tempat yang 

dikunjungi, melainkan untuk menikmati perjalanan tersebut guna memenuhi 

keinginan yang beranekaragam. 

Kegiatan pariwisata yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan 

manfaat ekonomi yang berarti dengan pemanfaatan yang berdampak kecil 

terhadap kawasan lindung. Kegiatan pariwisata pada daerah yang dilindungi, 
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bila diatur dan dikendalikan secara baik akan mengarah pada pemanfaatan 

ekonomi dengan dampak kerusakan yang minimum. Peningkatan kepedulian 

terhadap sumber daya alam secara universal menyebabkan timbulnya bentuk 

kegiatan wisata yang berbasis kepada alam. Salah satu bentuk kegiatan wisata 

alam tersebut adalah ekowisata yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan 

daerah yang alami oleh pengunjung berjumlah kecil yang memiliki kemampuan 

dan pengetahuan dengan tujuan untuk mempelajari suatu pengalamam baru. 

Menurut Munasef (1995), kegiatan pariwisata terdiri dari tiga unsur, 

diantaranya: 

1. Manusia (man) yang merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan 

maksud menikmati keindahan suatu tempat (alam); 

2. Ruang (space) yang merupakan daerah atau ruang lingkup tempat 

melakukan perjalanan; dan  

3. Waktu (time) yang merupakan waktu yang digunakan selama dalam 

perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata. 

Kelly (1998) mengutarakan klasifikasi bentuk wisata yang 

dikembangkan berdasarkan pada bentuk utama atraksi (attractions) atau daya 

tariknya yang kemudian ditekankan pada pemasarannya. Bentuk wisata tersebut 

antara lain berupa: ekowisata (ecotourism), wisata alam (nature tourism), wisata 

pertualangan (adventure tourism), wisata berdasarkan waktu (getaway and stay), 

dan wisata budaya (cultural tourism). 

Menurut Gunn (1994), bentuk-bentuk wisata dikembangkan dan 

direncanakan berdasarkan hal berikut ini: 
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1. Kepemilikan (ownership) atau pengelolaan areal wisata tersebut yang dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga sektor, yaitu sektor bidang pemerintahan, 

sektor organisasi nirlaba, dan perusahaan konvensional; 

2. Sumberdaya (resource), yaitu alam (natural) atau budaya (cultural); 

3. Perjalanan wisata/lama tinggal (touring/longstay); 

4. Tempat kegiatan yaitu di dalam ruangan (indoor) atau di luar ruangan 

(outdoor); 

5. Wisatawan utama/wisatawan penunjang (primary/secondary ); 

6. Daya dukung (carrying capacity) tampak dengan tingkat penggunaan 

pengunjung yaitu intensif, semi intensif dan ekstensif. 

Selanjutnya Gunn (1994) mengutarakan bahwa wisata alam merupakan 

kegiatan wisata dengan atraksi utamanya adalah sumberdaya alam yang terdiri 

dari lima bentukan dasar alam, yaitu: air, perubahan topografi, flora, fauna, dan 

iklim. Bentuk sumber daya alam yang sangat umum untuk dikembangkan 

adalah air, seperti telaga warna, danau, laut, air terjun dan sebagainya. Potensi 

alam seperti daerah yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu dan 

mengalami modifikasi landskap akan sangat menarik bagi wisatawan. Flora 

dan fauna endemik yang sangat bervariatif sangat menarik wisatawan, bentuk 

wisata mulai dari kegiatan viewing, watching, hingga berburu (hunting) satwa. 

Bahkan perbedaan iklim pun dapat membuka peluang industri pariwisata. 

Peningkatan kepedulian terhadap sumberdaya alam secara universal 

menyebabkan timbulnya bentuk kegiatan wisata yang berbasis kepada alam.  
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Salah satu bentuk kegiatan wisata alam tersebut adalah ekowisata yang 

dapat didefinisikan sebagai penggunaan daerah yang alami oleh pengunjung 

berjumlah kecil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dengan tujuan 

untuk mempelajari suatu pengalamam baru. Jacobs (1995) mengutarakan 

bahwa motivasi dalam melakukan perjalanan dan wisata untuk kesenangan, 

kekuasaan, pengalaman spritual, maupun komersial. 

Menurut Fandeli dan Mukhlison (2000), pada umumnya dalam 

pengembangan wisata terdapat dua komponen penting yang harus dikaji. Kedua 

komponen tersebut adalah produk dan pasar wisata. Dari sisi produk wisata alam, 

komponen yang sering dievaluasi adalah: 

1) Produk utama obyek yang berupa atraksi, yaitu: alam, budaya, 

budidaya/agro, penelitian dan sebagainya; 

2) Produk penunjang obyek berupa amenitas, yaitu: sarana akomodasi (pondok 

wisata, bumi perkemahan, karavan, dan sebagainya), sarana konsumsi 

(restoran, kios makanan/minuman dan sebagainya). 

 

2.1.2.1. Pariwisata Alam 

 Krippendorf (1982) menyatakan bahwa dalam kegiatan pariwisata, 

ekologi harus diperhatikan sebelum ekonomi demi kegiatan ekonomi itu sendiri. 

Industri pariwisata harus memperhatikan dan mencegah kerusakan bahan baku 

yang terpenting yakni lingkungan. Dalam pengertian ini pariwisata yang 

berkelanjutan harus dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan tuan 

rumahnya, dapat memuaskan wisatawan dengan produk wisata itu sendiri dan 
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wisatawan akan berkunjung setiap tahun, dan dapat menjaga habitat spesies dan 

mahkluk yang mendiaminya agar dapat terus dinikmati oleh tuan rumah maupun 

pengunjungnnya, semuanya memerlukan penanganan yang cermat. Ekoturisme 

adalah gagasan yang lahir ketika arus pelestarian alam dan industri pariwisata 

bersimpang jalan, yaitu ketika kegiatan pariwisata dipandang cenderung merusak 

sumberdaya alam dan nilai-nilai budaya yang menjadi obyek wisata.  

Menurut Salim dalam Yoeti (2000), Ecotourism adalah pariwisata yang 

berwawasan lingkungan dan pengembangannya selalu memperhatikan 

keseimbangan nilai-nilai. 

Supriatna et al. (2000), menyatakan bahwa secara konseptual 

ekowisata dapat dikatakan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata 

berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada 

masyarakat setempat. Apabila ditinjau dari segi pengelolaannya, ekowisata 

merupakan penyelenggaran kegiatan berwisata yang bertanggungjawab di 

tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah 

alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya 

pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  

 

2.1.2.2. Pengembangan Pariwisata 

 Melalui pengembangan kepariwisataan diharapkan mampu untuk 

mendatangkan devisa bagi negara selain dapat meningkatkan pendapatan 
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masyarakat melalui berbagai usaha yang berkaitan dengan pengembangan 

kepariwisataan serta dapat memperluas dan menciptakan lapangan kerja baru. 

Selain itu pengembangan pariwisata dapat merangsang pertumbuhan 

kebudayaan asli Indonesia yang tidak ada duanya, sehingga kebudayaan asli itu 

akan dipertahankan kelestariannya, dengan demikian kebudayaan asli itu dapat 

tumbuh dan berkembang. Dari segi perluasan peluang usaha dan kesempatan 

kerja, pengembangan pariwisata berpengaruh positif. Peluang usaha/kesempatan 

kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, 

kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat 

tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, 

angkutan, pedagangan, sarana olah raga, jasa dan lain-lain. Peluang usaha 

tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan 

sekaligus dapat menambahkan pendapatan untuk menunjang kehidupan rumah 

tangganya (Pendit, 2003). 

Tipologi pariwisata yang menjadi alternatif kegiatan bahari saat ini 

adalah kegiatan ekoturisme (wisata alam) yang mengandalkan keindahan alam. 

Dari dimensi ekologis kegiatan ini jelas mengandalkan keindahan alam 

sehingga kegiatan ini akan mendorong tindakan konservasi untuk 

mempertahankan daya tariknya agar keuntungan ekonomi dari kegiatan 

pariwisata ini dapat dipertahankan. Sementara itu aspek sosial masyarakat 

setempat dimana kegiatan ekoturisme ini berlangsung sering mendapat manfaat 

ekonomi dari pengembangan kegiatan jasa pendukung wisata, selain itu juga 
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gangguan terhadap kehidupan tradisional masyarakat umumnya sangat kecil 

sekali (Dahuri et al. 1996). 

Saifullah (2000) mengungkapkan bahwa ada beberapa manfaat 

pembangunan pariwisata: 

1. Bidang ekonomi 

a. Dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, baik secara 

langsung maupun tidak langsung; 

b. Meningkatkan devisa, mempunyai peluang besar untuk mendapatkan 

devisa dan dapat mendukung kelanjutan pembangunan di sektor lain; 

c. Meningkatkan dan memeratakan pendapatan rakyat, dengan belanja 

wisatawan akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada 

masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung; 

d. Meningkatkan penjualan barang-barang lokal keluar; dan 

e. Menunjang pembangunan daerah, karena kunjungan wisatawan 

cenderung tidak terpusat di kota melainkan di pesisir, dengan demikian 

amat berperan dalam menunjang pembangunan daerah. 

2. Bidang sosial budaya 

Keanekaragaman kekayaan sosial budaya merupakan modal dasar dari 

pengembangan pariwisata. Sosial budaya merupakan salah satu aspek 

penunjang karakteristik suatu kawasan wisata sehingga menjadi daya tarik 

bagi wisatawan. Sosial budaya dapat memberikan ruang bagi kelestarian 

sumber daya alam, sehingga hubungan antar sosial budaya masyarakat dan 

konservasi sumber daya alam memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, 
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kemampuan melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada harus 

menjadi perhatian pemerintah dan lapisan sosial masyarakat. 

3. Bidang lingkungan 

Karena pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pariwisata pada 

dasarnya adalah lingkungan dan ekosistem yang masih alami, menarik, dan 

bahkan unik, maka pengembangan wisata alam dan lingkungan senantiasa 

menghindari dampak kerusakan lingkungan hidup, melalui perencanaan yang 

teratur dan terarah. Atraksi-atraksi yang dikembangkan harus sesuai dengan 

kaidah-kaidah alami sehingga katerkaitan antara potensi ekosistem dengan 

kegiatan wisata dapat berjalan seiring saling melengkapi menjadi satu 

paket ekowisata. 

Menurut Ismudiyanto (2000), meningkatnya tuntutan dan kebutuhan 

wisatawan yang harus dipenuhi dalam pemasaran dan pengembangan obyek 

wisata alam adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan 

umum dan lingkungan berdasarkan rencana induk pengembangan kawasan, 

rencana tapak (site plan) dan block plan, dan detail-detail perancangan termasuk 

fasilitas dan utilitas. Fasilitas yang harus disiapkan dalam pengembangan lokasi 

obyek wisata alam antara lain: persyaratan lokasi dan kemudahan pencapaian, 

peruntukkan lahan dan tata guna tanah (land use), jalan umum, terminal dan 

parkir kendaraan, fasilitas umum, kesehatan, komunikasi dan akomodasi, tempat 

rekreasi dan sebagainya. Pembangunan lapangan terbang, pelabuhan, jalan-jalan 

menuju obyek wisata, pengembangan hotel dan akomodasi lainnya, sarana 

transportasi yang harus diperluas, pengadaan tenaga listrik, penyediaan air 
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bersih dan sarana telekomunikasi lainnya, semuanya membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diatur disesuaikan dengan 

kapasitas suatu daerah. Hal ini berhubungan dengan penggunaan letak dan tanah 

(tata guna tanah) khususnya untuk pengelolaan pariwisata.   

 

2.1.3. Permintaan dan Penawaran Wisata 

 Permintaan dan penawaran dalam komoditi pariwisata mempunyai 

perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan permintaan dan penawaran jasa 

lainnya. Ini disebabkan karena komoditi paiwisata dihasilkan oleh perusahaan-

perusahaan yang terpisah, tetapi dari segi permintaan komoditi tersebut 

merupakan suatu keuntungan.  

Permintaan dalam kepariwisataan bisa juga berupa benda yang 

diperoleh tanpa membeli tetapi mempunyai daya tarik bagi wisatawan seperti 

pemandangan alam yang indah, udara yang segar, cahaya matahari dan 

sebagainya. Atau dengan perkataan lagi, wisatawan umumnya dapat 

melihatnya secara langsung tanpa bantuan orang lain seperti pemandangan, 

gunung, danau, lembah, monumen dan lain-lain. Ciri-ciri permintaan 

pariwisata yaitu terkonsentrasi menurut musim dan daerah tujuan tertentu, 

elastisitasnya tinggi, dan berubah-ubah sesuai dengan motivasi masing-masing 

individu (Yoeti, 1990). 

Menurut Douglas (1982), permintaan rekreasi sebagai jumlah kesempatan 

rekreasi yang diinginkan masyarakat. Permintaan rekreasi terdiri dari 

pemanfaatan aktual dari fasilitas yang tersedia dan permintaan yang tersembunyi 
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karena tidak terlihat disebabkan fasilitas yang tidak memadai. Selain kedua jenis 

permintaan tersebut, Gold (1980) mengungkapkan bahwa ada tipe permintaan 

lain yaitu permintaan yang timbul akibat adanya perubahan, misalnya 

permintaan yang disebabkan oleh promosi, tipe permintaan ini disebut 

permintaan terdorong. Menurut Yoeti (1990), bahwa ada 3 (tiga) ciri 

permintaan pariwisata yaitu: (1) terkonsentrasi menurut musim dan daerah 

tujuan tertentu, (2) elastisitasnya tinggi, dan (3) berubah-ubah sesuai dengan 

motivasi masing-masing individu. Menurut Douglas (1982), tahapan dalam 

analisis permintaan ada 4 (empat), yaitu: (1) menentukan populasi efektif, (2) 

menghitung laju partisipasi, (3) menentukan permintaan yang ada, dan (4) 

melakukan estimasi permintaan yang akan datang. 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata, dimana 

faktor utama adalah jumlah penduduk, selanjutnya waktu luang, pendapatan per 

kapita dan transportasi. Menurut Gold (1980), faktor yang mempengaruhi 

terhadap rekreasi harian, mingguan, musiman dan tahunan adalah: 

1) Faktor pengguna potensial, yaitu jumlah penduduk sekitar, kepadatan 

penduduk, karakteristik penduduk, pendapatan, waktu luang, tingkat 

pengalaman rekreasi, tingkat kesadaran keperluan rekreasi dan tingkat 

kesadaran dari perilaku yang dilarang; 

2) Faktor tempat rekreasi yaitu daya tarik obyek rekreasi, intensitas 

pengelolaan tempat rekreasi, alternatif tapak yang tersedia, daya dukung 

dan kemampuan disain tempat rekreasi, iklim mikro, karakteristik alam 

dan fisik areal rekreasi; 
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3) Faktor penggunaan potensial dan tempat rekreasi yaitu waktu perjalanan dan 

jarak, kenyamanan perjalanan, biaya, informasi, status areal rekreasi dan 

pengaturan pengawasan yang dilakukan. 

Penawaran pariwisata meliputi seluruh areal tujuan wisata yang 

ditawarkan kepada wisatawan. Penawaran ini terdiri dari unsur-unsur daya 

tarik alam, barang dan jasa hasil ciptaan manusia yang dapat mendorong 

keinginan seseorang untuk berwisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Gold 

(1980), bahwa penawaran rekreasi adalah jumlah dan kualitas dari sumber daya 

yang tersedia untuk penggunaan pada waktu tertentu. 

 

2.1.4. Sarana dan Prasarana Pariwisata 

 Berhasil tidaknya pengembangan daerah tujuan wisata sangat 

tergantung pada tiga faktor utama, yaitu: atraksi, aksesibilitas dan amenitas 

(Samsuridjal dan Kaelany, 1997). Betapapun baik dan menariknya suatu atraksi 

yang dapat ditampilkan oleh daerah tujuan wisata, belum menarik minat wisata 

untuk berkunjung karena masih ada faktor lain yang menjadi pertimbangan 

menyangkut fasilitas-fasilitas penunjang yang memungkinkan mereka dapat 

menikmati kenyamanan, keamanan, dan alat-alat telekomunikasi. Terpenuhinya 

syarat tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana seperti 

adanya jalan raya, bandar udara, pelabuhan, hotel restoran, pusat 

pembelanjaan, bank, kantor pos, telekomunikasi dan tempat hiburan seperti 

bioskop, night club dan lain-lainnya. Walaupun keberadaan sarana dan 

prasarana sangat dibutuhkan, namun pengembangannya harus menghindari 
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bahaya eksploitasi, sehingga lingkungan hidup tidak mengalami degradasi 

(Soewantoro, 2001). Jika industri pariwisata mengabaikan prinsip eko-efesiensi 

dan merusak aset alam, ibaratnya menyembelih ayam yang bertelur emas. 

Sarana kepariwisataan meliputi semua bentuk perusahaan yang dapat 

memberikan pelayanan pada wisatawan. Menurut Yoeti (1990), terdapat tiga 

kelompok sarana kepariwisataan, meliputi: 

1) Sarana pokok yang menyediakan fasilitas pokok kepariwisataan seperti 

hotel, travel agency, perusahaan angkutan dan lain sebagainya. 

2) Sarana pelengkap yang berupa pelengkap dari sarana pokok agar 

wisatawan tinggal lebih lama lagi (long stay times ) seperti kolam renang, 

lapangan tenis, selancar angin dan sebagainya. 

3) Sarana penunjang yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap yang 

berfungsi agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan uang di tempat 

yang dikunjungi seperti tempat ibadah. 

 Prasarana kepariwisataan meliputi semua fasilitas yang memungkinkan 

proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga 

memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat dua prasarana 

kepariwisataan, yaitu: 

1) Prasarana umum wisatawan, yakni: menyangkut kebutuhan umum untuk 

kelancaran perekonomian seperti air bersih, pelabuhan udara, terminal dan 

telekomunikasi; dan 

2) Prasarana umum masyarakat keseluruhan seperti kantor pos, bank, dan 

sebagainya. 
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Transportasi merupakan unsur penting dalam menunjang kegiatan 

pariwisata baik di darat, air (laut, sungai dan danau), maupun di udara. Dalam 

kegiatan transportasi pariwisata, terdapat lima unsur yang satu dengan lainnya 

dapat dipadu menjadi satu kesatuan kerja yang mantap. Kelima unsur tersebut 

merupakan unsur utama yang selalu harus ada, yaitu kendaraan, awak, jaringan 

jalan, sasaran wisata dan wisatawannya. Kendaraan dapat berupa kendaraan 

darat, kendaraan air dan kendaraan udara yang betul-betul nyaman dan aman, 

dan merupakan salah satu unsur daya tarik wisata baik secara fisik maupun 

psikis (Darsoprajitno, 2002). 

Sarana akomodasi yaitu tempat untuk menginap para wisatawan yang 

umumnya berupa hotel berbintang, hotel melati, rumah inap (biasanya rumah 

penduduk), motel, bumi perkemahan, atau lainnya. Tempat penginapan tidak 

perlu mewah atau berkesan mewah, tetapi nyaman, aman dan bersih, serta 

bernuansa pariwisata dan lebih disenangi jika letaknya dekat dengan obyek dan 

daya tarik wisata yang akan dikunjungi. Demikian pula fasilitas yang selalu 

diinginkan, yaitu sarana telekomunikasi yang dapat cepat dan mudah 

terjangkau ke mana saja, terutama ke daerah asal atau negara asal para 

wisatawan. 

 

2.1.5. Partisipasi Masyarakat Dalam Sektor Pariwisata 

 Soemarwoto (1997), menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-

orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaannya, memiliki hubungan 

yang erat antar warganya yang didalamnya terdiri dari struktur dan stratifikasi 
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yang khusus serta sadar sebagai suatu kesatuan. Dikaitkan antara masyarakat 

dengan wisata, mesyarakat lokal merupakan sekumpulan orang yang terkait 

secara langsung (masyarakat di sekitar obyek wisata) maupun masyarakat 

yang tidak terkait langsung, yaitu masyarakat yang dipengaruhi oleh lokasi dan 

jarak. 

(Greenwood diacu dalam Pitana 2005), melihat bahwa hubungan 

antara wisatawan dengan masyarakat lokal menyebabkan terjadinya proses 

komoditisasi dan komersialisasi dari keramahtamahan masyarakat lokal. Pada 

awalnya wisatawan dipandang sebagai „tamu‟ dalam pengertian tradisional, 

yang disambut dengan keramahtamahan tanpa motif ekonomi. Tetapi dengan 

semakin bertambahnya jumlah wisatawan maka hubungan berubah menjadi 

resiproditas dalam arti ekonomi, yaitu atas dasar pembayaran yang tidak lain 

dari pada proses komoditisasi atau komersialisasi. 

Secara ekonomi, pembangunan pariwisata selain mendatangkan devisa 

bagi negara juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan 

wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkembangnya 

pariwisata dapat memberi kesempatan pada munculnya restoran, pusat-pusat 

kerajinan, hoterl, dan lain sebagainya. Pengembangan pariwisata akan dapat 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga sekitar 

kawasan wisata sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Menurut Dewi (2002), partisipasi yang bersifat kerjasama secara 

langsung dimana masyarakat ikut serta dan mendukung serta partisipasi yang 

berupa kewenangannya dalam menentukan keputusan. Masyarakat harus lebih 
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aktif dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata. Oleh karena itu 

masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan pariwisata menurut 

cara mereka sendiri dengan bantuan pemerintah, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan sektor swasta. 

 

2.1.6. Ekowisata 

Ekowisata didefinisikan The  International  Ecotourism  Society (TIES)  

(2000)    seperti  dikutip  Damanik  dan  Weber (2006)  sebagai  perjalanan  wisata  

alam  yang bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan  dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lokal.   Pengembangan Ekowisata Berbasis Mayarakat 

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang  

menitikberatkan  peran  aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada 

kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta  budaya  

yang  menjadi  potensi dan nilai  jual sebagai  daya  tarik  wisata,  sehingga  

pelibatan masyarakat  menjadi  mutlak.  Pola  ekowisata  berbasis masyarakat  

mengakui  hak  masyarakat  lokal  dalam mengelola  kegiatan  wisata  di  kawasan  

yang  mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Dengan adanya  pola  

ekowisata  berbasis  masyarakat  bukan berarti masyarakat akan menjalankan 

usaha ekowisata sendiri. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 

33 Tahun 2009 bahwa prinsip pengembangan ekowisata  meliputi:  (1)  

kesesuaian  antara  jenis  dan karakteristik  ekowisata;  (2)  konservasi,  yaitu 

melindungi,  mengawetkan, dan  memanfaatkan secara lestari  sumberdaya  alam  

yang  digunakan  untuk ekowisata;  (3)  ekonomis,  yaitu  memberikan  manfaat 
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untuk  masyarakat  setempat  dan  menjadi  penggerak pembangunan  ekonomi  di  

wilayahnya  serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; (4) edukasi,  

yaitu  mengandung  unsur  pendidikan  untuk mengubah  persepsi  seseorang  agar  

memiliki kepedulian,  tanggung  jawab,  dan  komitmen  terhadap pelestarian  

lingkungan  dan  budaya;  (5)  memberikan kepuasan  dan  pengalaman  kepada  

pengunjung;  (6) partisipasi  masyarakat,  yaitu  peran  serta  masyarakat dalam  

kegiatan  perencanaan,  pemanfaatan,  dan pengendalian  ekowisata  dengan  

menghormati  nilai- nilai  sosial-budaya  dan  keagamaan  masyarakat  di sekitar 

kawasan; dan (7) menampung kearifan lokal. Dampak Ekowisata Dampak  adalah  

suatu  perubahan  yang  terjadi sebagai  akibat  suatu  aktivitas. (Soemarwoto,  

1989). Ekowisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan. 

Pengelolaan ekowisata yang baik akan menghasilkan  beberapa  keuntungan  

dalam  berbagai aspek.  Akan  tetapi,  apabila  tidak  dikelola dengan benar, maka 

ekowisata dapat berpotensi menimbulkan masalah  atau  dampak  negatif.  

Berdasarkan  kacamata ekonomi  makro, ekowisata  memberikan  beberapa  

dampak positif (Yoeti, 2008), yaitu : 1. Menciptakan kesempatan berusaha; 2. 

Menciptakan kesempatan kerja; 3. Meningkatkan pendapatan sekaligus 

mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai akibat multiplier  effect 

yang  terjadi  dari  pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar; 4. 

Meningkatkan  penerimaan  pajak  pemerintah  dan retribusi daerah; 5. 

Meningkatkan  pendapatan  nasional  atau Gross Domestic Bruto (GDB); 6. 

Mendorong  peningkatan  investasi  dari  sektor industri pariwisata dan sektor 

ekonomi lainnya;  7. Memperkuat  neraca  pembayaran.  Bila  neraca pembayaran  
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mengalami  surplus,  dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran 

Indonesia, dan sebaliknya. Pengembangan ekowisata tidak saja memberikan 

dampak positif, tetapi juga dapat memberikan beberapa dampak negatif, antara 

lain (Yoeti, 2008):  1. Sumber-sumber hayati menjadi rusak, yang menyebabkan 

Indonesia akan kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang; 2. Pembuangan 

sampah sembarangan yang selain menyebabkan  bau  tidak  sedap,  juga  dapat 

membuat tanaman di sekitarnya mati; 3. Sering terjadi komersialisasi seni-budaya; 

dan  4. Terjadi demonstration effect, kepribadian  anak-anak  muda  rusak. Cara  

berpakaian  anak-anak sudah  mendunia  berkaos  oblong  dan  bercelana 

kedodoran.   

Pengaruh terhadap Ekologi Pengembangan  ekowisata  harus  benar-benar 

dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengelolaan yang  cermat,  tidak  

terjebak  atau  tergiur  pada keuntungan  ekonomi  jangka  pendek,  tetapi  harus 

berpedoman  pada  pengembangan  berkelanjutan. Artinya,  generasi  kini  dapat  

memetik  manfaatnya, namun  tanpa  melupakan  bahwa  generasi  berikutnya pun 

memiliki hak mendapat manfaat SDA yang sama (Warpani,  2007).  Oleh  karena  

itu,  kebijakan  dalam kaitan  dengan  ekowisata  dilandasi  oleh  dimensi ekologi 

yaitu (Damanik dan Weber, 2006): 1. Penentuan  dan  konsistensi  pada  daya  

dukung lingkungan. 2. Pengelolaan  limbah  dan  pengurangan penggunaan bahan 

baku hemat energi 3. Prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis 

lingkungan. 4. Peningkatan  kesadaran  lingkungan  dengan kebutuhan konservasi. 

Pengembangan  ekowisata  dapat  mendatangkan dampak positif berupa 

meningkatnya upaya reservasi sumberdaya  alam, pembangunan  taman  nasional, 
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perlindungan pantai, dan  taman  laut. Namun di lain pihak, pengelolaan  kegiatan  

ekowisata  yang  kurang tepat dapat  menimbulkan  dampak  negatif berupa 

polusi,  kerusakan  lingkungan  fisik,  pemanfaatan berlebihan,  pembangunan  

fasilitas  tanpa memperhatikan  kondisi  lingkungan,  dan  kerusakan hutan 

mangrove (Tuwo, 2011).  

Pengaruh terhadap Sosial Budaya Ekowisata sebagai industri pariwisata 

merupakan bagian dari cultural industry yang melibatkan seluruh masyarakat.  

Meskipun  hanya  sebagian  masyarakat yang terlibat, namun pengaruh sosial 

lebih luas seperti terjadinya ketimpangan/kesenjangan sosial dalam masyarakat. 

Pengaruh pariwisata terhadap masyarakat termasuk  terjadinya  perubahan  proses  

sosial masyarakat yang di dalamnya terdapat kerjasama dan persaingan  antara  

pelaku  pariwisata.  Proses  sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, 

individu dengan  kelompok,  dan  antar  kelompok,  berdasarkan potensi  atau  

kekuatan  masing-masing  (Abdulsyani, 1994).  Proses sosial merupakan aspek 

dinamis dari kehidupan masyarakat dimana terdapat proses hubungan antar 

manusia berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia secara 

terus-menerus. Terbentuknya interaksi sosial apabila terjadi kontak sosial dan 

komunikasi sosial. Proses sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu, 

kerjasama, persaingan, pertikaian/pertentangan, dan akomodasi (Tafalas, 2010). 

Pengaruh terhadap Ekonomi Menurut Sedarmayanti (2005) kegiatan ekowisata 

yang banyak menarik minat wisatawan telah memberikan sumbangan devisa 

untuk negara dan juga telah membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar. Masyarakat tidak saja mendapatkan pekerjaan dan 
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peningkatan pendapatan, tetapi juga dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan 

baru yang menunjang kegiatan pariwisata. Taraf hidup dikutip dari Data BPS 

tahun 2005 dalam Rahman (2009) adalah variabel kemiskinan yaitu luas lantai 

bangunaan tempat tinggal, jenis lantai bangunan  tempat tinggal, fasilitas tempat 

buang air besar, sumber penerangan rumah tangga, sumber air minum, bahan 

bakar untuk memasak, konsumsi daging/ayam/susu/perminggu, pembeliaan 

pakaian baru setiap anggota rumah tangga setiap tahun, frekuensi makan dalam 

sehari, kemampuan membayar untuk berobat ke puskesmas atau dokter, lapangan 

pekerjaan kepala rumahtangga, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dan 

kepemilikan asset/harta bergerak maupun tidak bergerak. Taraf hidup adalah 

tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Berikut ini dijelaskan kriteria ekowisata menurut Wind (2000:137) dalam 

Candra (2015), yaitu :  

1)  Potensi alam, yaitu potensi ekowisata dengan obyek berupa keadaan  

lingkungan sebagai tempat kegiatan wisata alam, seperti daerah aliran sungai, 

air terjun, pegunungan, danau, goa dan lainnya;  

2)  Potensi biologi, yaitu potensi ekowisata yang obyeknya berupa 

keaneragaman hayati, baik flora maupun fauna seperti satwa liar, vegetasi 

hutan dengan jenis yang mendominasinya, kawasan hutan lindung, kawasan 

plasma nutfah;   

3)  Potensi budaya, yaitu potensi ekowisata yang berasal dari masyarakat 

setempat akibat adanya aktivitas dan atraksi budaya, seperti upacara adat, 

kegiatan perladangan, kerajinan tangan dan lain-lain.  
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Menurut Emma Hijriati dan Rina Mardiana (2015), Pengaruh Ekowisata 

Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi  

Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi:“ekowisata adalah perjalanan wisata yang 

bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat 

setempat. Peran aktif dalam mengelola potensi ekowisata ini penting karena 

pengetahuan alam dan potensi budaya memiliki nilai jual sebagai daya tarik 

ekowisata. Perkembangan ekowisata mempengaruhi masyarakat pada aspek 

ekologi, sosial, dan ekonomi.” 

2.1.7. Pendapatan Masyarakat 

 Pendapatan dari sektor pariwisita merupakan sumber dana bagi suatu 

daerah dimana pariwisata itu berada. Dengan semakin meningkatnya 

kunjungan wisata, berarti semakin bertambah pengeluaran wisatawan yang 

berdampak naiknya permintaan barang atau jasa-jasa yang diperlukan 

wisatawan. Dari proses tersebut berakibat pada bertambahnya lapangan kerja 

yang berarti menaikkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat setempat, berarti kesejahteraan masyarakat meningkat 

pula dan terdapat banyak alternatif jenis usaha sehingga meningkatkan motivasi 

masyarakat untuk bekerja yang diwujudkan dalam keterlibatan mereka pada 

pemanfaatan potensi pariwisata yang ada. 

Dengan berkembangnya kegiatan pariwisata tersebut akan terdapat 

banyak alternatif jenis usaha yang ada. Hardinoto (1996) berpendapat bahwa 

pengembangan pariwisata bisa mengentaskan kemiskinan daerah. Hal ini dapat 

terjadi karena pariwisata menyangkut banyak bidang seperti pertanian, 



38 

 

 

 

perikanan, peternakan, dan lain sebagainya yang dapat dihasilkan masyarakat di 

daerah tujuan wisata. Perbaikan pendapatan dapat seiring dengan perbaikan 

kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.  

Pendapatan rumahtangga dapat diketahui dengan menjumlahkan 

pendapatan keluarga dari semua sumber pendapatan. Pendapatan yang diperoleh 

oleh rumahtangga dapat beragam, hal ini disebabkan disamping kegiatan utama 

sebagai petani atau nelayan juga dari kegiatan-kegiatan lain seperti dagang, 

usaha jasa dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. 

Badan Pusat Statistik (2008) berpendapat bahwa pendapatan dan 

penerimaan keluarga adalah seluruh pendapatan dan penerimaan yang diterima 

oleh seluruh anggota keluarga. Pendapatan itu sendiri terdiri atas: 

1. Pendapatan dari upah/gaji yang mencakup upah/gaji yang diterima seluruh 

anggota rumahtangga ekonomi yang bekerja sebagai buruh dan merupakan 

imbalan bagi pekerjaan yang dilaku kan untuk suatu perusahaan/majikan 

/instansi tersebut baik uang maupun barang dan jasa; 

2. Pendapatan dari hasil usaha seluruh anggota rumahtangga yang berupa 

pendapatan kotor yaitu selisih jual barang dan jasa yang diproduksi dengan 

biaya produksinya; 

3. Pendapatan lainnya yaitu pendapatan di luar gaji/upah yang menyangkut 

usaha yang lain dari: (1) perkiraan sewa rumah milik sendiri, (2) bunga, 

deviden, royalty, paten, sewa, kontrak, lahan, rumah, gedung, bangunan, dan 

peralatan (3) buah hasil usaha (hasil sampingan yang dijual), (4) pensiunan 

dan klaim asuransi jiwa,(5) kiriman famili/pihak lain secara rutin, ikatan 
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dinas dan beasiswa. 

 Menurut Mangkuprawira (1984), ukuran pendapatan yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga adalah pendapatan keluarga 

yang diperoleh dari bekerja. Dari beberapa studi menunjukkan bahwa 

penyumbang dalam beberapa kegiatan baik dalam pekerjaan rumah tangga 

maupun dalam mencari nafkah berasal dari anggota keluarga seperti istri dan 

anak-anak selain kepala keluarga (bapak). Budiarty 1999, diacu dalam Azman 

2001), pendapatan rumah tangga dapat diketahui dengan menjumlahkan 

pendapatan yakni pendapatan dari usaha perikanan, diluar usaha perikanan, 

berburu, berdagang, dan jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. 

Menurut (Soepadmo 1997, diacu dalam Agusniatih 2002) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kepuasan seseorang dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan. Betapapun tingginya tingkat pendapatan yang diperoleh 

kepala keluarga, pada akhirnya kesejahteraan mereka akan banyak ditentukan 

oleh distribusi pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan per kapita 

disamping ditentukan oleh besarnya total pendapatan yang diterima oleh anggota 

keluarga, juga akan ditentukan oleh banyaknya anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan. Banyaknya anggota keluarga 

mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita dan besarnya konsumsi 

keluarga. 
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2.1.8. Kesejahteraan Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan yang mencakup berbagai upaya baik langsung atau 

tidak langsung yang ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia, 

perbaikan kualitas kehidupan, penyembuhan, dan pencegahan masalah-

masalah sosial dipandang sebagai kegiatan kesejahteraan sosial. Kebutuhan 

manusia pada dasarnya dibedakan menjadi dua aspek yaitu kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah bersifat fisiolagis untuk pertumbuhan dan pemeliharaan, 

sehingga diperlukan makan, pakaian, tempat tinggal, air, udara, pemeliharaan 

kesehatan, dan istirahat yang cukup. Sedangkan aspek rohaniah dipenuhi 

melalui pemenuhan rasa aman, ketentraman, dan perlindungan, baik dalam 

hubungan antar manusia maupun hubungan dengan Tuhan YME. 

Berkembangnya kegiatan pariwisata di wilayah pesisir diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula. Di samping itu dengan 

berkembangnya kegiatan pariwisata tersebut akan terdapat banyak alternatif jenis 

usaha yang ada (Hardinoto, 1996). 

Kesejahteraan mengandung pengertian yang sangat luas dan relatif. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa hidup yang sejahtera adalah hidup bahagia 

dalam arti lahir maupun batin. Menurut Sukirno (1985), kesejahteraan adalah 

suatu yang bersifat subyektif dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan 

dan cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap faktor-faktor yang yang 

menentukan tingkat kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera mengandung arti 

bahwa setiap anggota masyarakat memperoleh kebahagiaan, tetapi 
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kesejahteraan salah satu individu belum menjamin adanya kesejahteraan 

seluruh masyarakat. Usaha mensejahterakan masyarakat berarti usaha untuk 

menjadikan semua anggota masyarakat dapat hidup bahagia (Su‟ud, 1991). Dua 

hal penting menurut Su‟ud (1991) mengenai kesejahteraan, (1) kesejahteraan 

menuntut adanya kekayaan yang miningkatkan yaitu mengukur kesejahteraan 

dengan keluaran fisik, dan (2) kesejahteraan tercapai bila ada distribusi dari 

pendapatan yang dirasa adil oleh masyarakat. 

Kesejahteraan rakyat mempunyai aspek yang sangat kompleks dan 

tidak memungkinkan untuk menyajikan data yang mampu mengukur semua 

aspek kesejaheraan. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Nasional (1996) diacu 

dalam Supriatna (2000), menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah: (1) 

keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik sandang, pangan, 

perumahan, sosial maupun agama (2) keluarga yang mempunyai keseimbangan 

antara penghasilan dengan jumlah anggota keluarganya, dan (3) keluarga yang 

dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama 

dengan masyarakat sekitar, beribadah kusyuk, disamping terpenuhi kebutuhan 

pokoknya. 

Menurut BPS (1993) indikator kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai 

aspek spesifik yaitu kesehatan, pendidikan, konsumsi rumahtangga dan 

perumahan. Aspek pendapatan, kondisi dan fasilitas perumahan, juga rasa aman 

merupakan indikator dari kesejahteraan. Tingkat pendapatan/penghasilan 

keluarga diukur dari besarnya pendapatan rumah tangga per kapita dalam 

sebulan dibagi kedalam tiga kategori interval yang sama dalam satuan rupiah, 
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yakni: tinggi, sedang dan rendah. Untuk tingkat konsumsi/pengeluaran keluarga 

diukur dari besarnya pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan yang 

digunakan BPS dalam penentuan desa tertingga l di Indonesia yaitu yang 

mengacu pada pendapat Sayogyo (1977). Dijelaskan bahwa klasifikasi tingkat 

kesejahteraan untuk pedesaan yang termasuk dalam kategori redah (miskin) 

apabila pengeluaran per kapita per tahun kurang dari setara 320 kg beras. 

Kategori sedang (hampir cukup) apabila pengeluaran per kapita per tahun 

setara dengan 320 kilogram beras sampai 480 kilagram beras. Sedangkan 

untuk kategori tinggi (cukup) apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih 

dari setara 480 kg beras. 

Pendidikan keluarga dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu kategori 

tinggi apabila 60 persen jumlah anggota keluarga tamat SD. Sedangkan 

kategori sedang apabila 30 persen 60 persen jumlah anggota keluarga tamat 

SD, dan kategori sendah apabila kurang 30 persen jumlah anggota keluarga 

tamat SD. Tiga kriteria untuk mengukur kesehatan keluarga, yakni: kriteria 

pertama adalah baik apabila kurang dari 25 persen jumlah anggota keluarga 

sering sakit. Kriteria ke dua adalah sedang apabila 25 persen sampai 50 persen 

jumlah anggota keluarga sering sakit, sedangkan 50 persen jumlah anggota 

keluarga sering sakit termasuk dalam kriteria ke tiga. 

Kondisi perumahan juga merupakan indikator untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Indikator ini terdiri dari tiga tipe, yaitu permanen 

dengan skor 21 sampai 27, semi permanen dengan skor 14 sampai 20, dan tidak 
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permanen dengan skor 5 sampai 9. Skor ini diperoleh dari cerminan kondisi 

perumahan, yang meliputi: 

1) Atap: daun (skor 1), sirep (skor 2), seng (skor 3), asbes (skor 4), dan 

genteng (skor 5); 

2) Bilik: bambu (skor 1), bambu kayu (skor 2), kayu (skor 3), setengah 

tembok (skor 4), dan tembok (skor 5); 

3) Status: numpang (skor 1), sewa (skor 2), dan milik sendiri (skor 3); 

4) Lantai: tanah (skor 1), papan (skor 2), plester (skor 3), ubin (skor 4), dan 

porselin(skor 5); 

5) Luas perumahan: sempit (50m 
2
) (skor 1), sedang (50-100m 

2
) (skor 2), dan 

luas (>100m
2
) (skor 3); 

Indikator kesejahteraan fasilitas perumahan terdiri dari tiga kelompok 

yakni lengkap dengan skor 21 sampai 27, semi lengkap dengan skor 14 sampai 

20, dan tidak lengkap dengan skor 7 sampai 13. Skor ini didasarkan dari hasil 

penjumlahan fasilitas-fasilitas berikut ini: 

1) Perkarangan: luas (<50m 
2
) (skor 1), sedang (50-100m

2
) (skor 2), dan 

sempit (100m 
2
) ( skor 3) 

2) Hiburan: radio (skor 1), tape recorder (skor 2), TV (skor 3), dan video (skor 

4); 

3) Pendingin: alam (skor 1), kipas angin (skor 2), lemari es (skor 3), AC (skor 

4); 

4) Sumber penerangan: lampu tempel (skor 1), petromak (skor 2), dan listrik 

(skor 3); 
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5) Bahan bakar: kayu (skor 1), minyak tanah (skor 2), dan gas (skor 3); 

6) Sumber air: sungai (skor 1), air hujan (skor 2), mata air (skor 3), sumur gali 

(skor 4), dan PAM (skor 5); 

7) MCK: kebun (skor 1), sungai/laut (skor 2), kamar mandi umum (skor 3), 

dan kamar mandi sendiri (skor 4). 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 Pariwisata adalah suatu kegiatan yang langsung menyentuh dan 

melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap 

masyarakat setempat. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak terhadap sosial-

ekonomi, dampak terhadap sosial budaya, dan dampak terhadap lingkungan. 

Dampak pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan 

kedalam delapan kelompok, yaitu dampak terhadap penerimaan Devisa, dampak 

terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak 

terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan, dampak 

terhadap kepemilikan dan kontrol, dampak terhadap pembangunan pada 

umumnya, dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Dampak yang 

ditimbulkan sebagian besar adalah dampak positif, seperti peningkatan 

pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan 

kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak, dan lain 

sebagainya (Pitana, 2005). 

Adanya potensi ekowisata berupa Curug Cipeuteuy di Kabupaten 

Majalengka menjadikan kawasan ini sebagai salah satu lokasi pengembangan 
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ekowisata di Majalengka. Dalam pengembangannya, ekowisata Curug Cipeuteuy 

menerapkan  konsep  ekowisata  berbasis  masyarakat mengingat masyarakat 

memiliki peran penting dalam kegiatan  ekowisata.  Ekowisata  berbasis  

masyarakat merupakan  usaha  ekowisata  yang  menitikberatkan peran aktif 

komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan  bahwa  masyarakat  

memiliki  pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai 

jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. 

Sosial  ekonomi  masyarakat  yang  terjadi sebelum  dan  setelah  adanya  

ekowisata  berbasis masyarakat. Perubahan  dari  aspek  ekonomi,  dapat dilihat 

dari variabel taraf hidup masyarakat. Sedangkan dari aspek sosial, dilihat dari 

variabel tingkat kerjasama antar masyarakat. Serta pada aspek ekologi yaitu tigkat 

keterlibatan  masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan. 

Kawasan wisata Kabupaten Majalengka dengan objek wisata alamnya 

telah dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun 

mancanegara dan telah menjadi daerah tujuan wisata utama wilayah Jawa Barat. 

Hal ini karena alam wilayah Kabupaten Majalengka yang indah dan menarik.  

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan empat sektor 

ekonomi dalam pengembangan ekonomi ke depan salah satunya adalah sektor 

pariwisata. Sebagai salah satu objek wisata yang paling diminati, Wisata Alam 

Curug Cipeuteuy paling ramai dikunjungi karena memiliki keindahan alam 

kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Dari kegiatan 

tersebut diharapkan masyarakat sekitar kawasan dapat memperoleh dampak 

positif dengan memanfaatkan potensi obyek wisata dengan cara menjual souvenir, 
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makanan, penyewaan home stay, dan lain sebagainya. Melalui pemanfaatan 

potensi obyek wisata alam yang ada, akan berpengaruh pada masyarakat setempat. 

Pengaruh dari kegiatan pemanfaatan potensi tersebut dapat dilihat dari rumah 

tinggal baik yang aktif pada kegiatan pariwisata dan rumah tanggal yang tidak 

aktif dalam kegiatan pariwisata. 

Pengidentifikasian keadaan rumahtangga tersebut dilakukan dengan 

melihat faktor umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengeluaran/ 

konsumsi rumah tangga, jarak dari kawasan wisata, curahan waktu kerja, dan aktif 

tidaknya responden dalam kegiatan pariwisata.  

Faktor-faktor tersebut merupakan variabel yang akan diuji untuk melihat 

pengaruhnya terhadap pendapatan rumahtangga masyarakat yang berdomisili di 

sekitar kawasan wisata. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan masyarakat sekitar digunakan analisis regresi. Analisis ini dipilih 

karena sesuai dengan kegunaannya adalah untuk meramalkan atau 

memprediksikan variabet terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Alat 

analisis ini merupakan peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidak hubungan fungsi atau 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar 

kawasan Wisata Alam Curug Cipeuteuy, berdasarkan indikator kesejahteraan 

yang mengacu pada indikator kesejahteraan SUSENAS (BPS), yakni tingkat 

pendapatan, tingkat pengeluaran/konsumsi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, 

kondisi perumahan, dan fasilitas perumahan.  
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Secara skematis kerangka pemikiran dari penelitian ini, dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1  Kerangka Pemikiran 

 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif antara jumlah pengunjung terhadap kesejahteraan 

masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy 

Kabupaten Majalengka. 

 

Jumlah Pengunjung (X1) 

1 Maksud Kunjungan 

2 Frekuensi kunjungan 

3 Teman perjalanan 

4 Lama waktu kunjungan 

5 Besar pengeluaran 

Pendit (2012) 

Ekowisata (X2) 

1 Bidang Alam 

2 Bidang Sosial Budaya 

3 Bidang Lingkungan 

Candra (2012) 

Kesejahteraan Masyarakat (Y) 

1 Kesehatan 

2 Pendidikan 

3 Konsumsi Rumah tangga 

4 Perumahan 

5 Pendapatan 

 

(BPS No 7 Tahun 2008) 
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2. Terdapat pengaruh positif antara ekowisata terhadap kesejahteraan 

masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy 

Kabupaten Majalengka. 

3. Terdapat pengaruh positif antara jumlah pengunjung dan ekowisata terhadap 

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug 

Cipeuteuy Kabupaten Majalengka. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode yang digunakan  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan pendekatan penelitian survey yang bersifat deskriptif 

korelasional, yaitu melihat hubungan antara jumlah pengunjung dan pariwisata, 

pengaruh jumlah pengunjung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengaruh 

ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karlinger dalam Sugiyono (2011) 

mengemukakan bahwa metode penelitian survey adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan-hubungan antar variable 

sosiologis maupun psikologis. 

Adapun rencana jadwal penelitian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : 

1) Tahap persiapan (survey pendahuluan, pembuatan usulan penelitian, dan 

pembuatan kuesioner) dilaksanakan selama  selama satu bulan. 

2) Tahap pelaksanaan (pengumpulan data) dilaksanakan selama dua bulan 

3) Tahap penyelesaian (pengolahan data dan penulisan tesis) dilaksanakan satu 

bulan 

Rencana tahapan proses penelitian, mulai dari tahap pemilihan masalah 

penelitian sampai tahap pertanggungjawaban hasil penelitian lebih lengkap 

disajikan pada Tabel .3.1 sebagai berikut. 
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Tabel 3.1. Rencana Tahapan Penelitian 

No Uraian Kegiatan Tahun 2020 

Jan Feb-Apr Mei-Sep Okt-Nov 

1 Mempelajari masalah 

penelitian 

√    

2 Melakukan studi literatur √    

3 Menyusun usulan penelitian  √   

4 Seminar penelitian  √ √  

5 Pengumpulan Data   √  

6 Pengelolaan dan Analisis Data   √  

7 Penyusunan Tesis   √ √ 

8 Ujian Tesis    √ 

Keterangan : Tahapan penelitian ini bersifat tentatif 

 

       

3.2. Operasional Variabel  

Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dikelompokkan menjadi 

tiga faktor yaitu: 

1. Variabel X1, yaitu jumlah pengunjung terdiri dari dimensi maksud 

kunjungan, frekuensi kunjungan, teman perjalanan, lama waktu kunjungan 

dan besar pengeluaran. 

2. Variabel X2, yaitu ekowisata terdiri dari dimensi bidang ekonomi, bidang 

sosial budaya dan bidang lingkungan. 

3. Variabel Y, yaitu kesejahteraan masyarakat terdiri dari dimensi kesehatan, 

pendidikan, konsumsi rumah tangga, perumahan dan pendapatan. 
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Tabel 3. 2.  Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator Skor Skala 

1 Jumlah 

Pengunjung 

(X1) 

1. Maksud 

kunjungan 

 

- Menikmati alam (5) 

- Kuliner (4) 

- Kesehatan (trapi dan 

relaksasi) (3) 

- Spritual  (2) 

- Kebetulan berkunjung  ke 

saudara dekat wisata (1) 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  2. Frekuensi 

kunjungan 

 

- Setiap minggu  (5) 

- Setiap bulan  2 kali (4) 

- Setiap bulan 1 kali  (3) 

- Dalam 1 tahun 2 kali  (2) 

- Setahun 1 kali  (1) 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  3. Teman 

perjalanan 

 

- Keluarga (5) 

- Teman dekat (4) 

- Guide tour  (3) 

- Teman kerja (2) 

- Saudara tempat tinggalnya 

dekat  wisata (1) 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  4. Lama waktu 

kunjungan 

 

- > 4  Jam (5) 

- 3-4  Jam (4) 

- 2-3  Jam (3) 

- 1-2  Jam (2) 

- <  1 Jam (1) 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  5. Besar 

pengeluaran 

- Kisaran 250.000 s.d 

300.000  (5) 

- Kisaran 200.000 s.d 

250.000 (4) 

- Kisaran 150.000 s.d  

200.000 (3) 

- Kisaran 100.000 s.d 

150.000 (2) 

- Kisaran :50.000 s.d 

100.000 (1) 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

2 Ekowisata 

(X2) 

1. Bidang 

ekonomi 

 

- Meningkatkan  pendapatan 

masyarakat (5) 

- Meningkatkan kesempatan 

kerja  dan berusaha (4) 

- Mendatangkan  devisa (3) 

- Meningkatkan penjualan 

barang-barang local  (2) 

- Menunjang pembangunan 

daerah (1) 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 
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No Variabel Dimensi Indikator Skor Skala 

  2. Bidang 

sosial 

budaya 

 

- Pengetahuan  tentang 

budaya akan menjadi nilai 

jual sebagai daya tarik 

wisatawan (5) 

- Merangsang  pertumbuhan 

kebudayaan  lokal (4) 

- Kebudayaan  akan 

Berkembang  (3) 

- Tergerusnya norma-norma 

adat istiadat  setempat (2) 

- Luntur kebudayaan dan 

kearifan  lokal setempat (1) 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  3. Bidang 

lingkungan 

 

- Kelestarian sumber daya 

alam terjaga (5) 

- Ekosistem yang masih 

alami  (4) 

- Menghindari dampak 

kerusakan  lingkungan 

hidup (3) 

- Sumber daya alam tidak 

alami dan ekosistem   rusak  

(2) 

- Kerusakan lingkungan 

sekitar  (1) 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

3 Kesejahteraan 

Masyarakat 

(Y) 

1. Kesehatan 

 

- Anggota keluarga memiliki 

BPJS (5) 

- Anggota keluarga sangat 

jarang sakit dalam 1 tahun 

(4) 

- Anggota keluarga jarang 

sakit dalam  6 bulan (3) 

-  Anggota keluarga sering  

sakit  setiap bulan (2) 

- Terpenuhin supan gizi dan 

kebutuhan air bersih  (1) 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  2. Pendidikan 

 

- Lulusan S1, dan S2 (5) 

- Tamat SLTA (4) 

- Tamat SLTP(3) 

- Tamat SD (2) 

- Tidak Sekolah (1) 

 

 

 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 
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No Variabel Dimensi Indikator Skor Skala 

  3. Konsumsi 

rumah 

tangga 

 

- Terpenuhi semua 

kebutuhan sandang pangan 

(5) 

- Makanan pokok setiap hari 

tercukupi (4) 

- Makanan pokok setiap hari 

belum terpenuhi (3) 

- Makanan terpunuhi 3 kali 

perhari  (2) 

- Makanan tidak terpunuhi 3 

kali perhari  (1) 

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  4. Perumahan - Masyarakat memiliki 

rumah yang permanen (5) 

- Masyarakat memiliki 

fasilitas rumah yang 

lengkap seperti: 

pekarangan, sumber 

penerangan dan sumber air. 

(4) 

- Masyarakat rumah semi 

permanen (3) 

- Masyarakat  Memiliki 

rumah tidak mempunyai 

mempunyai pekarang, 

kamarr mandi dan sumber 

air 

- Masyarakat  memiliki  

rumah panggung (1) 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 

  5. Pendapatan - Memiliki pendapatan yang 

tetap setiap bulan (5) 

- Penghasilan yang didapat 

hanya dari mengelola 

wisata Curug Cipeuteuy   

(4) 

- Penghasilan di dapat dari  

jasa makan minum, parkir , 

pemanduan  (3) 

- Pengahasilan dari 

penjualan hasil kebun 

(buah-buahan) (2) 

- Pekerjaan  tidak tetap/ 

buruh  (1)  

 

5, 4, 

3, 2, 

1 

Likert 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data  

3.3.1. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer meliputi : umur responden, tingkat pendidikan, jumlah 

anggota keluarga, pengeluaran rumahtangga, pendapatan rumahtangga, jarak dari 

lokasi usaha, curahan waktu, dan keikutsertaan responden dalam kegiatan 

pariwisata. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung 

yang berpedoman pada daftar pertanyaan, sedangkan data sekunder didapat 

dari sumber bahan dokumentasi, hasil penelitian dan sebagainya. 

Sedangkan data diperoleh dikumpulkan dari pihak-pihak seperti badan 

Pusat Statistik, Dinas Pariwisata, dan pihak terkait lainnya. Data yang 

dikumpulkan meliputi gambaran umum daerah penelitian, dan data kunjungan 

wisatawan ke kawasan wisata Curug Cipeuteuy. Pengumpulan data dilakukan 

dengan memanfaatkan data sekunder yang ada.  

 

3.3.2. Cara Penentuan Data  

Menurut Sugiyono (2008) populasi penelitian adalah “wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Berdasarkan pernyataan itu, populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat sekitar wisata Curug Cipeuteuy sebanyak 324 orang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Dengan demikian sampel adalah sebagian 
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dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa mewakili 

keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. 

Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah 

seluruh masyarakat sekitar wisata Curug Cipeuteuy sebanyak 324 orang 

dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik Slovin menurut Sugiyono (2011). Adapun penelitian ini menggunakan 

rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative 

agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak 

memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan 

perhitungan sederhana. Rumus slovin untuk menentukan sampel adalah 

sebagai berikut : 

  
 

      
 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

E = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir, e=0,1 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut : 

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil 

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10-20% 

dari populasi penelitian. 
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Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar wisata 

Curug Cipeuteuy sebanyak 324 orang, sehingga presentase kelonggaran yang 

digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai 

kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

  
 

      
 

  
   

          
 

  
   

    
 

        dibulatkan menjadi 77 

Berdasarkan perhitungan di atas sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 77 orang. Sampel yang diambil berdasarkan 

teknik probability sampling, dimana peneliti memberikan peluang yang sama 

bagi setiap anggota populasi (masyarakat) untuk dipilih menjadi sampel yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu sendiri. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data-data peneliti melakukan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Tinjauan pustaka yaitu mengumpulkan data dan bahan mengenai variabel-

variabel yang diteliti yaitu tentang jumlah pengudan kesejahteraan masyarakat  



56 

 

 

 

dari buku atau literatur yang mendukung dan membahas mengenai variabel 

yang diteliti. 

2. Studi lapangan meliputi :  

a. Observasi, yaitu peneliti mengamati langsung indikator-indikator masalah 

yang muncul di lapangan. 

b. Angket, merupakan sebagian alat pengumpulan data berupa daftar isian 

yang diberikan kepada responden mengenai variabel masalah yang kami 

teliti, untuk diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.   

c. Dokumentasi, pengumpulan data berupa catatan harian lapangan hasil 

observasi, penyebaran angket dan wawancara.  

 

3.5. Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis  

3.5.1. Analisis Deskriptif Data Penelitian 

 Analisis ini untuk mengetahui kondisi gambaran umum lokasi 

penelitian, data kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat 

lokal/masyarakat setempat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya 

wilayah, dilakukan terhadap data primer (pengamatan lapangan dan 

wawancara) maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait 

dengan penelitian ini. Untuk kondisi dan potensi sumber daya yang ada 

dilakukan dengan analisis deskriptif dari hasil pengamatan lapangan dan data 

hasil penelitian sebelumnya yang masih relevan. 
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3.5.2. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas ini digunakan untuk menguji instrumen yang digunakan 

dalam penelitian dan menunjukan tingkat kevalidan suatu instrumen. Uji 

penelitian ini dengan menggunakan rumus korelasi Product-Moment  sebagai 

berikut: 

 

 

Keterang : 

         =          

         = jumlah sampel  

        = Skor pada item ke-i 

        = Jumlah skor yang diperoleh tiap responden 

 

Kriteria valid apabila nilai korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30.  

Validitas item akan terbukti jika hasil rhitung lebih besar dari rtabel. Apabila hasil 

rhitung lebih kecil dari rtabel dari pada taraf signifikan, maka item angket tersebut 

tidak valid. Sebaliknya, jika taraf signifikan hasil rhitung lebih besar dari rtabel, maka 

angket tersebut valid. 

  

3.5.3. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas atas pernyataan yang digunakan dalam 

penelitian tersebut, selanjutnya dilakukan uji keandalan. Suatu alat ukur dikatakan 

mempunyai reabilitas atau keajegan tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat ukur 

tersebut ajeg (stabil) sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat 

digunakan untuk meramalkan (predictability). Bila koefisien korelasinya positif 

𝑟𝑥𝑦   
𝑛 ∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

 *𝑛∑𝑋 − (∑𝑋) + *𝑛∑𝑌 − (∑𝑌) +
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dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel. Dengan 

demikian, alat ukur tersebut akan memberikan hasil yang serupa atau sama bila 

digunakan berkali-kali. 

Reliabilitas menunjuk pada adanya konsistensi internal dan stabilitas nilai 

skala pengukuran tertentu. Dari pengujian pendahuluan sebanyak 77 responden, 

uji reliabilitas dengan teknik Nampak bahwa masing-masing instrument 

pengukuran adalah reliabel sesuai dengan yang direkomendasikan bahwa 

kuesioner dikatakan reliabel apabila memperoleh nilai reliable di atas 0,6. Untuk 

menghasilkan pengukuran yang reliabel, penulis menggunakan aplikasi SPSS. 

 

3.5.4. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pada dasarnya koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang 

distandarkan yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset 

dalam angka baku atau Z-score (data yang diset dengan nilai rata-rata = 0 dan 

standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang distandarkan (standardized path 

coefficient) ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh (bukan 

memprediksi) variabel bebas (eksogen) terhadap variabel lain yang diberlakukan 

sebagai variabel terikat (endogen). Khusus untuk program SPSS menu analisis 

regresi, koefisien path ditunjukkan oleh output yang dinamakan Coefficient yang 

dinyatakan sebagai Standardized Coefficient atau dikenal dengan nilai Beta. Jika 

ada diagram jalur sederhana mengandung satu unsur hubungan antara variabel 

eksogen dengan variabel endogen, maka koefisien path-nya adalah sama dengan 

koefisien korelasi r sederhana. 
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Untuk menganalisis menggunakan analisis jalur maka terlebih dahulu data 

ordinal yang terkumpul ditransformasikan menjadi skala interval dengan 

menggunakan method succesive interval (MSI). Langkah-langkah untuk 

melakukan transformasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung frekuensi (f) pada setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil 

jawaban responden pada setiap pertanyaan. 

2) Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan, dilakukan 

perhitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi 

frekuensi dengan jumlah responden. 

3) Berdasarkan proporsi tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan proporsi 

kumulatif untuk setiap jawaban. 

4) Menentukan nilai batas (Z) untuk setiap pertanyaan dan setiap pilihan 

jawaban. 

5) Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui 

persamaan sebagai berikut: 

Scale Value   = 
(dencity of lower limit) – (dencity of upper limit) 

(are below upper limit) – (area below lower limit) 

 

Dengan syarat di atas, maka koefisien jalur dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan diagram jalur untuk hubungan antara variabel secara 

lengkap, diagram jalur ini mencerminkan hipotesis konseptual yang diajukan 

sehingga tampak jelas variabel penyebab dan variabel akibat; 

2. Menghitung koefisien korelasi sederhana; 

3. Menghitung matriks invers korelasi; 
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4. Menghitung koefisien jalur; 

5. Menghitung besarnya pengaruh variabel penyebab terhadap variabel akibat. 

Mengacu pada kerangka pemikiran dan operasionalisasi variabel penelitian 

terdahulu, maka gambar 3.1 memperagakan diagram jalur lengkap model 

pengukuran dan model struktural pengaruh metode pelatihan dan kompetensi 

terhadap kinerja guru. Pada  diagram jalur digunakan dua macam arah panah 

yaitu: 

1. Anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah 

variabel eksogen (variabel penyebab x) terhadap sebuah variabel endogen 

(variabel akibat y). 

Misalnya : X1  Y 

2. Panah dua arah yang menyatakan hubungan korelasi antara variabel eksogen. 

Misalnya : X1           X2 

 

  yx1  yԐ  

  

          

          

        

  yx2 

  

  

Gambar 3. 1 Struktur Analisis Jalur (Path Analysis) 

Keterangan : 

X1 = Jumlah Pengunjung 

X2 = Ekowisata  

X1 

X2 

Y 

Ԑ 
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Y = Kesejahteraan Masyarakat 

 = Hubungan Pengaruh 

Ԑ = Variabel luar yang mempengaruhi Y dan tidak diteliti 

rx1x2 = Korelasi antara variabel X1 dan X2  

Dalam hal ini,  yx1     yx2   merupakan koefisien jalur dimana misalnya 

 yx1    besarnya pengaruh langsung (relatif) dari X1 ke Y sedangkan Ԑ merupakan 

variabel residu dari : 

1. Variabel lain di luar X1 mungkin mempengaruhi X2 dan Y yang teridentifikasi 

oleh teori tapi tidak dimasukkan dalam model; 

2. Variabel lain di luar X1    yang mungkin mempengaruhi X2 dan Y tetapi belum 

teridentifikasi oleh teori; 

3. Kekeliruan pengukuran (measurement); 

4. Komponen yang sifatnya tidak menentu (random component). 

Langkah-langkah menguji/merumuskan hipotesis path analysis : 

1. Berdasarkan data hasil konversi dihitung koefisien korelasi, dalam hal ini ryx1 

adalah korelasi antara variabel X dan Y dengan menggunakan rumus : 

 

Ryx1 = 
 ∑     

 
      ∑    

 
   

√, ∑    
 

   
  ( ∑    

 
   ) -, ∑    

 
  
  (∑    

 
  ) -

 

Nilai koefisien antara variabel diformulasikan dalam sebuah matriks 

korelasi yang bentuknya sebagai berikut : 

X1  X2      Y 

  (
             
             

)  (
    
    

) 
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Adapun untuk melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y, penulis 

menggunakan analisis Sugiyono (2007 : 183). 

 

Tabel 3. 1  Koefisien 

 

Nilai Koefisien Pengaruh 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

2. Hitung invers dari matriks korelasi sesama variabel bebas : 

   − 

(

 
 

           
           
           
           

)

 
 

 

 

3. Hitung koefisien jalur dengan rumus : 

 xy - ∑   
 CRijpyxi (Nirwana SK Sitepu, 1994 : 26) 

 yxi : merupakan koefisien jalur dari variabel X1 terhadap Y 

CRij : unsur elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-j dari matriks invers 

  korelasi. 

4. Hitung pengaruh secara keseluruhan variabel X1 dan X2 terhadap Y 

dengan menggunakan rumus : 

 yx = √ −       
  : Guna memudahkan perhitungan dalam statistik 

analisa jalur ini, peneliti menggunakan software SPSS. 
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3.5.5. Pengukuran Ketepatan Model R2 

Uji R
2
 atau uji determinasi merupakan ukuran seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013:95), nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel yang diberikan 

hamper semua infomasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Koefisien determinasi (R
2
) ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Kd = r
2 

x 100% 

Keterangan :  

Kd  = Koefisien determinasi 

r = Koefisien korelasi 

 

Nilai R
2
 paling besar 1 dan paling kecil 0. Bila R

2
 sama dengan 0 maka 

garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, 

karena variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tidak 

mempunyai pengaruh varian variabel dependen. Selanjutnya,untuk menghindari 

bias spesifikasi terhadap variabel independen, digunakan Adjusted R
2
. Hal ini 

biasa terjadi karena nilai R
2
 selalu meningkat dengan bertambahnya variabel 

independen dari suatu model. 

 

3.5.6. Pengujian Hipotesis uji F dan uji t 

Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan 

ada atau tidaknya hubungan antara variabel X1 (jumlah pengunjung),    

(ekowisata) dan variabel Y (kesejahteraan masyarakat), yaitu dengan 

menggunakan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol 
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merupakan hipotesis yang menyatakan pengaruh variabel    dan    terhadap 

variabel Y tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis 

yang menyatakan pengaruh variabel    dan    terhadap variabel Y signifikan.  

Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang didapat, akan 

digunakan uji t satu pihak dengan menggunakan tingkat signifikan (α) = 0,5 atau 

tingkat kesalahan 5%. Maka untuk menghitung nilai t, rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

     √
 −  

 −    
 

Keterangan : 

t    =  t hitung 

     = koefisien korelasi product moment 
n   = jumlah data 

 

rumus t hitung di atas mempunyai distribusi standar dengan derajat kebebasan. 

Hasil pengujian t dihitung dibandingkan dengan t tabel, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

jika               , maka     ditolak dan    diterima. 

jika               , maka     diterima dan    ditolak. 

 
Gambar 3. 2 Koefisien 

Daerah 

penolakan H0 

   Daerah Penerimaan H0 

Daerah 

penolakan H0 

           -ttabel       0         ttabel 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian 

4.1.1. Letak dan Keadaan Geografis 

Desa Bantaragung terletak di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten 

Majalengka. Luas wilayah Desa Bantaragung adalah 42,72 km persegi dengan 

topografi wilayah berupa pegunungan. Jenis tanah di Desa Bantaragung adalah 

tanah litosol atau andosol. Untuk iklim sendiri, Desa Bantaragung memiliki curah 

hujan yang cukup tinggi yaitu dengan jumlah bulan hujan selama 8 bulan dan 

suhu rata-rata antara 25
O
C sampai 30

O
C. Desa Bantaragung berbatasan dengan 

Desa Sindangwangi di sebelah utara, Hutan Nasional Gunung Ciremai di sebelah 

selatan, Desa Padaherang di sebelah timur dan Desa Payung di sebelah barat. 

 

4.1.2. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Bantaragung adalah sebanyak 3.953 jiwa dengan 

rincian sebanyak 2.039 laki-laki dan 1.914 perempuan. Seluruh penduduk Desa 

Bantaragung beragama Islam, sehingga sarana ibadah yang ada di desa ini 

hanyalah masjid dan musholla. Adapun mayoritas usia penduduk berada pada 

kisaran 15-59 tahun. Pendidikan terakhir yang diikuti oleh penduduk Desa 

Bantaragung sampai saat ini yaitu pada jenjang Sekolah Dasar. Mayoritas 

penduduk Desa Bantaragung adalah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan yang 

lainnya berprofesi sebagai pengelola wisata, petani, wirausaha, buruh tani, PNS, 

karyawan swasta maupun buruh non tani (tukang bangunan). 
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4.1.3. Gambaran Umum Wisata Alam Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka 

Pada awalnya hutan sekitar cipeuteuy merupakan hutan produksi yang 

dikelola oleh PERUM Perhutani. Hutan produksi ini memproduksi kayu, getah 

pinus sebaginya dikenal dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM), akan tetapi dampak dari kebijakan adalah semakin tingginya tingkat 

tergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan Gunung Ciremai secara 

ekonomi. Hal ini ditunjukan dengan ketergantungan masyarakat dalam 

memanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.  

Pada Tahun 2004 berdasarkan surat keputusan dari menteri kehutanan 

Nomor SK. 424/MENHUT II/2004, Kawasan hutan produksi dan hutan lindung 

Gunung Ciremai dirubah statusnya menjadi kawasan konservasi, yang dikelola 

oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, adanya perubahan status tersebut, 

budaya masyarakat awalnya berkebun dikawasan hutan dan memanfaatkan hutan 

dengan cara penyadapan, perlahan harus dihentikan.  

Obyek wisata alam Curug Cipeuteuy  merupakan salah satu alternatif 

yang dikembangkan oleh pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan 

masyarakat untuk dijadwalkan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar 

hutan, khusunya masyarakat di desa bantaragung. Sehingga di tahun 2010, Balai 

Taman Nasional Gunung Ciremai bersama masayarakat Bantaragung yang 

terbentuk dalam kelompok masyarakat peduli Gunung Ciremai serta berkolaborasi 

dengan Balai Diklat Kehutanan Kadipaten, membangun obyek wisata alam 

Cipeuteuy. 



67 

 

 

 

Curug Cipeteuy merupakan Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) 

yang berada dalam zona pemanfaatan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 

Pengelolaan Curug Cipeuteuy di kelola oleh berbasis masyarakat sekitar kawasan 

dengan kelembagaan berbadan hukum yaitu  Koperasi Agung Lestari dan lokasi 

terletak pada ketinggian 700 mdpl dengan suhu udara yang berkisar 15 – 27
o
 C 

sehingga suhu suasana sejuk dapat dirasakan di kawasan ini. berlokasi di Blok 

Pasir, Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. 

Akses jalan menuju curug cipeuteuy dari jalan utama Majalengka - Cirebon 

mempunyai jarak tempuh sekitar 30 menit melalui Pondok Sapi Sindawangangi - 

Bantaragung-Babakan. Terdapat beberapa sarana prasaran penunjang wisata yaitu 

Loket penjualan tiket, Tempat Parkir, Musola ,Toilet Umum, Selter, Gasebo dan 

Kios-Kios makanan.  

Nama Cipeteuy diambil dari kata “Peteuy” yang berarti petai dalam 

bahasa Indonesia. Karena pada dahulu kala terdapat suatu pohon petai yang besar 

dan dari pohon tersebut terdapat mata air yang pada saat ini menjadi aliran air  

Curug Cipeteuy. Curug Cipeteuy yang dibangun dan dikelola dari awal oleh 

masyarakat sekitar, mulai dari perencanaan, permodalan, hingga penataan.  

Beberapa atraksi lainnya yaitu air terjun, air terapi, kolam pemandian 

dewasa dan kolam pemandian anak, animal watching, jalur hiking, sera 

arboretum, autbond menjadi daya tarik utama kawasan ini. terdapat juga satu 

sumber mata air yang dialirkan melalui pancuran bambu dengan nama Curug Pari. 

Berdasarkan penuturan masyarakat sekitar, Curug Pari merupakan sebuah curug 

yang memiliki khasiat kesehatan,  apabila mandi di curug ini maka dapat 
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membuat awet muda serta dapat mendeteksi penyakit yang ada di tubuh, hal 

tersebut ditandai dengan air putih seperti susu. Oleh karena itu Curug Pari juga 

sering digunakan sebagai sarana terapi oleh wisatawan semakin menambah nilai 

jual kawasan ini 

   

Gambar 4. 1  Curug Cipeuteuy 

 

 

4.2. Karakteristik Responden 

4.2.1. Keadaan Umur 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian analisis deskriptif dengan 

responden masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata alam Curug 

Cipeuteuy Kabupaten Majalengka dengan jumlah sebanyak 77 orang. Berikut 

merupakan profil responden berdasarkan usia. 

Tabel 4. 1 Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 < 20 12 15,50 

2 20-29 14 18,80 

3 30-39 17  22,07 

4 40-49 15 19,46 

5 > 50 19 24,67 

Jumlah 77 100  
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner 



69 

 

 

 

 

 Gambar 4. 2  Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.3 di atas dapat diketahui responden 

pada penelitian ini yang berusia < 20 tahun sebanyak 12 orang atau 15%, yang 

berusia 20-29 sebanyak 14 orang atau 18%, yang berusia 30-39 sebanyak 17 

orang atau 22%, yang berusia 40-49 sebanyak 15 orang atau 19% dan yang 

berusia > 50 tahun sebanyak 19 orang atau 25%. Responden pada usia > 50 tahun 

merupakan terbanyak, hal ini disebabkan pada usia ini merupakan usia produktif, 

telah memiliki pengalaman dalam bekerja dan memiliki kewajiban untuk 

menafkahi keluarganya. 

 

4.2.2. Jenis Kelamin 

Berikut merupakan data responden yang mengisi kuesioner berdasarkan 

jenis kelamin: 

Tabel 4. 2  Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Pria 47 61,03 

2 Wanita 30 38,97 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner 

<20 
15% 

20-29 
19% 

30-39 
22% 

40-49 
19% 

>50 
25% 

Usia 

<20 20-29 30-39 40-49 >50
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 Gambar 4. 3 Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa 

responden pada penelitian ini responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 47 

orang atau 61,03% dan wanita sebanyak 30 orang atau 38,87%. Jumlah responden 

pada penelitian ini  yang paling banyak adalah pria, hal ini disebabkan pria 

memiliki kewajiban utama untuk mencari nafkah dan menyejahterakan 

keluarganya dalam berbagai aspek. 

 

4.2.3. Keadaan Pendidikan 

Berikut merupakan data responden yang mengisi kuesioner berdasarkan 

latar belakang pendidikan: 

 Tabel 4. 3 Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 

1 SD 32  41,57 

2 SMP 21 27,27 

3 SMA 19 24,67 

4 S1 5 6,49 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner 

 

61,03% 

Pria

Wanita
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Gambar 4. 4  Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.5 tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa responden yang memiliki latar belakang pendidikan SD sebanyak 32 orang 

atau 41,57%, pendidikan SMP sebanyak 21 orang atau 27,27%, pendidikan SMA 

sebanyak 19 orang atau 24,67% dan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 5 orang 

atau 6,49%. Responden yang berlatar belakang pendidikan SD merupakan yang 

paling banyak, hal ini dikarenakan masyarakat setempat lebih memilih untuk 

bekerja daripada melanjutkan sekolah. 

 

4.3. Deskripsi Variabel 

4.3.1. Variabel Jumlah Pengunjung 

Sesuai dengan hasil pengolahan data, diperoleh deskripsi masing-masing 

item sebagai berikut: 

 

SD 

42% 

SMP 

27% 

SMA 

25% 

S1 

6% 

Pendidikan 

SD

SMP

SMA

S1
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Tabel 4. 4  Pernyataan No. 1   

Maksud Kunjungan 

 
Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Menikmati Alam (5)  8 10,4 

Kuliner (4)  66 85,7 

Kesehatan Terapi dan Relaksasi (3) 3 3,9 

Spiritual (4) 0 0,0 

Kebetulan Berkunjung Ke Saudara dekat Wisata (1) 0 0,0 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab yaitu kuliner sebanyak 66 orang atau 85,7%. Dengan hasil 

tersebut menyatakan bahwa responden terhadap pernyataan maksud kunjungan 

adalah setiap wisatwan berkunjung ke Curug Cipeuteuy selalu menikmati 

kulinernya .  

 Tabel 4. 5 Pernyataan No. 2 

Frekuensi Kunjungan 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Setiap minggu  (5) 5 6,5 

Setiap bulan  2 kali (4) 21 27,3 

Setiap bulan 1 kali  (3) 39 50,6 

Dalam 1 tahun 2 kali  (2) 11 14,3 

Setahun 1 kali  (1) 1 1,3 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab yaitu setiap bulan 1 kali sebanyak 39 orang atau 50,6%. 

Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden terhadap pernyataan 

frekuensi kunjungan adalah pengunjung melakukan kunjungan ke Curug 

Cipeuteuy setiap bulan 1 kali.  
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 Tabel 4. 6 Pernyataan No. 3 

Teman Perjalanan  

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Keluarga (5) 19 24,7 

Teman dekat (4) 22 28,6 

Guide tour  (3) 24 31,2 

Teman kerja (2) 11 14,3 

Saudara tempat tinggalnya dekat  wisata (1) 1 1,3 

Jumlah 77 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Guide Tour sebanyak 24 orang atau 31,2%. Dengan hasil 

tersebut menyatakan bahwa responden setuju terhadap pernyataan pengunjung 

ditemani teman Guide tour ketika melakukan kunjungan ke Curug Cipeuteuy.  

 Tabel 4. 7 Pernyataan No. 4 

Lama Waktu Kunjungan  

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

> 4 Jam (5) 8 10,4 

3-4  Jam (4) 63 81,8 

2-3 jam (3) 6 7,8 

1-2 Jam (2) 0 0,0 

<  1 Jam (1) 0 0,0 

Jumlah 77 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab 3 – 4 Jam sebanyak 63 orang atau 81,8%. Dengan hasil tersebut 

menyatakan bahwa responden menyatakan bahwa pernyataan pengunjung 

menghabiskan waktu yang lama sekitar 3-4 Jam berkunjung di Curug Cipeuteuy.  
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 Tabel 4. 8 Pernyataan No. 5 

Besar pengeluaran 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Kisaran Rp. 250.000 s.d  Rp. 300.000 (5) 5 6,5 

Kisaran Rp. 200.000 s.d  Rp. 250.000 (4) 21 27,3 

Kisaran 150.000 s.d  200.000 (3) 39 50,6 

Kisaran 100.000 s.d  150.000 (2) 11 14,3 

Kisaran   50.000 s.d  100.000 (1) 1 1,3 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Kisaran 150.00 s.d 200.000 sebanyak 39 orang atau 50,6%. 

Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden setuju terhadap pernyataan 

pengunjung menghabiskan banyak biaya ketika sedang berpariwisata di Curug 

Cipeuteuy yaitu berkisar antara 150.000 s.d. 200.000.  

 

4.3.2. Variabel Ekowisata 

Tabel 4.9  Pernyataan No. 6 

Bidang Ekonomi 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Meningkatkan  pendapatan masyarakat (5) 27 35,1 

Meningkatkan kesempatan kerja  dan berusaha (4) 46 59,7 

Mendatangkan  devisa (3) 0 0,0 

Meningkatkan penjualan barang-barang local  (2) 4 5,2 

Menunjang pembangunan daerah (1 0 0,0 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Meningkatkan kesempatan Kerja dan berusaha  sebanyak 46 

orang atau 59,7%. Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden setuju 

terhadap pernyataan pariwisata Curug Cipeuteuy  telah meningkatkan kesempatan 

kerja dan berusaha.  
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Tabel 4. 9 Pernyataan No. 7 

Bidang Sosial Budaya 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Pengetahuan  tentang budaya akan menjadi nilai jual 

sebagai daya tarik wisatawan (5) 

15 19,5 

Merangsang  pertumbuhan kebudayaan  lokal (4) 58 75,3 

Kebudayaan  akan Berkembang  (3) 4 5,2 

Tergerusnya norma-norma adat setiadat  setempat (2) 0 0,0 

Luntur kebudayaan dan kearifan  lokal setempat (1) 0 0,0 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab merangsang pertumbuhan kebudayaan lokal sebanyak 58 orang 

atau 75,3%. Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden setuju terhadap 

pernyataan pariwisata Curug Cipeuteuy dapat merangsang pertumbuhan 

kebudayaan lokal.  

Tabel 4. 10 Pernyataan No. 8 

Kelestarian Sumber Daya Alam 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Kelestarian sumber daya alam terjaga (5) 25 32,5 

Ekosistem yang masih alami  (4) 16 20,8 

Menghindari dampak kerusakan  lingkungan 

hidup (3) 
24 31,2 

Sumber daya alam tidak alami dan ekosistem   

rusak  (2) 
11 14,3 

Kerusakan lingkungan sekitar  (1) 1 1,3 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Kelestarian sumber daya alam terjaga sebanyak 25 orang atau 

32,5%. Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden setuju terhadap 

pernyataan pariwisata Curug Cipeuteuy merupakan salah satu cara untuk 

melestarikan sumber daya alam terjaga.  
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4.3.3. Variabel Kesejahteraan Masyarakat 

 Tabel 4. 11 Pernyataan No. 9 

Bidang Kesehatan 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Anggota keluarga memiliki BPJS (5) 27 35,1 

Anggota keluarga sangat jarang sakit dalam 1 

tahun (4) 
46 59,7 

Anggota keluarga jarang sakit dalam  6 bulan (3) 0 0,0 

 Anggota keluarga sering  sakit  setiap bulan (2) 4 5,2 

Terpenuhin asupan gizi dan kebutuhan air bersih  

(1) 

0 0,0 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Anggota Keluarga sangat jarang sakit dalam 1 tahun  sebanyak 

46 orang atau 59,7%. Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden setuju 

terhadap pernyataan anggota keluarga sangat jarang sakit dalam 1 tahun.  

 Tabel 4. 12 Pernyataan No. 10 

Bidang Pendidikan 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Lulusan S1, dan S2 (5) 15 19,5 

Tamat SLTA (4) 58 75,3 

Tamat SLTP(3) 4 5,2 

Tamat SD (2) 0 0,0 

Tidak Sekolah (1) 0 0,0 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Tamat SLTA sebanyak 58 orang atau 75,3%. Dengan hasil 

tersebut menyatakan bahwa responden setuju terhadap pernyataan semua anggota 

keluarga telah tamat SLTA.  
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 Tabel 4. 13 Pernyataan No. 11 

Komsumsi Rumah Tangga 

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Terpenuhi semua kebutuhan sandang pangan (5) 25 32,5 

Makanan pokok setiap hari tercukupi (4) 16 20,8 

Makanan pokok setiap hari belum terpenuhi (3) 24 31,2 

Makanan terpunuhi 3 kali perhari  (2) 11 14,3 

Makanan tidak terpunuhi 3 kali perhari  (1) 1 1,3 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab terpenuhi semua kebutuhan sandang pangan sebanyak 25 orang 

atau 32,5%. Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden setuju terhadap 

pernyataan Terpenuhi semua kebutuhan sandang pangan.  

  Tabel 4. 14 Pernyataan No. 12  

Perumahan 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Masyarakat memiliki rumah yang permanen (5) 8 10,4 

Masyarakat memiliki fasilitas rumah yang 

lengkap seperti: pekarangan, sumber penerangan 

dan sumber air. (4) 

66 85,7 

Masyarakat rumah semi permanen (3) 3 3,9 

Masyarakat  Memiliki rumah tidak mempunyai 

mempunyai pekarang, kamarr mandi dan sumber 

air 

0 0,0 

Masyarakat  memiliki  rumah panggung (1) 0 0,0 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Masyarakat memiliki fasilitas rumah yang lengkap seperti 

pekarangan, sumber penerangan dan sumber air sebanyak 66 orang atau 85,7%. 

Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa responden setuju terhadap pernyataan 

masyarakat di sekitar Curug Cipeuteuy Masyarakat memiliki fasilitas rumah yang 

lengkap seperti: pekarangan, sumber penerangan dan sumber air.  



78 

 

 

 

 

 Tabel 4. 15 Pernyataan No. 13 

 Masyarakat Memiliki Pendapatan Yang Tetap  

 

Pendapat Frekuensi Persentase (%) 

Memiliki pendapatan yang tetap setiap bulan (5) 5 6,5 

Penghasilan yang didapat hanya dari mengelola 

wisata Curug Cipeuteuy   (4) 
21 27,3 

Penghasilan di dapat dari  jasa makan minum, 

parkir , pemanduan  (3) 
39 50,6 

Pengahasilan dari penjualan hasil kebun (buah-

buahan) (2) 
11 14,3 

Pekerjaan  tidak tetap/ buruh  (1)  1 1,3 

Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjawab Penghasilan di dapat dari jasa makan minum, parkir, 

pemanduan  sebanyak 39 orang atau 50,6%. Dengan hasil tersebut menyatakan 

bahwa responden setuju terhadap pernyataan masyarakat di sekitar Curug 

Cipeuteuy memiliki penghasilan yang didapat dari jasa makan minum, parkir, dan 

pemanduan..  

 

4.4. Pengujian Instrumen 

4.4.1. Uji Validitas 

Kriteria valid apabila nilai korelasinya lebih besar atau sama dengan 

0,1888 Validitas item akan terbukti jika hasil rhitung lebih besar dari rtabel. Apabila 

hasil rhitung lebih kecil dari rtabel dari pada taraf signifikan, maka item angket 

tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika taraf signifikan hasil rhitung lebih besar dari 

rtabel, maka angket tersebut valid. Berikut merupakan hasil validitas variabel 

jumlah pengunjung. 
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Tabel 4. 16 Validitas Data Jumlah Pengunjung (X1) 

 

Item 

Variabel 

Hasil 

Perhitungan 

Standar 

Kevalidan 

Kuesioner 

Kategori 

Maksud Kunjungan Wisatawan  0,512 0,1888 Valid 

Frekuensi Kunjungan Wisatawan ke Objek 

Wisata  
0,694 

0,1888 Valid 

Teman Perjalanan Menuju Objek Wisata  0,240 0,1888 Valid 

Lama Waktu Kunjungan  0,447 0,1888 Valid 

Besar Pengeluaran  0,694 0,1888 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Hasil uji validitas untuk variabel jumlah pengunjung dimana hasil 

perhitungannya melebihi dari standar kevalidan (0,1888) maka dapat dikatakan 

bahwa seluruh item variabel penelitian memiliki kategori valid. Berikutnya adalah 

menghitung uji validitas untuk variabel ekowisata (X2). Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4. 17 Validitas Data Ekowisata (X2) 

 

Item 

Variabel 

Hasil 

Perhitungan 

Standar Kevalidan 

Kuesioner 
Kategori 

Bidang Ekonomi  0,691 0,1888 Valid 

Bidang Sosial Budaya  0,615 0,1888 Valid 

Bidang Lingkungan  0,280 0,1888 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk hasil validitas variabel X2 (pariwisata) dengan hasil perhitungannya 

melebihi dari standar kevalidan (0,1888), maka dapat dikatakan bahwa seluruh 

item variabel penelitian memiliki kategori valid. Berikutnya adalah menghitung 

uji validitas untuk variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4. 18 Validitas Data Kesejahteraan Masyarakat (Y) 

 

Item 

Variabel 

Hasil 

Perhitungan 

Standar 

Kevalidan 

Kuesioner 

Kategori 

Tingkat Kesehatan 0,575 0,1888 Valid 

Pendidikan 0,759 0,1888 Valid 

Konsumsi Rumah Tangga  0,366 0,1888 Valid 

Perumahan 0,676 0,1888 Valid 

Pendapatan Yang Tetap   0,365 0,1888 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kesejahteraan masyarakat 

dimana hasil perhitungannya melebihi dari standar kevalidan (0,1888) maka dapat 

dikatakan bahwa seluruh item variabel penelitian memiliki kategori valid. 

 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas atas pernyataan yang digunakan dalam 

penelitian tersebut, selanjutnya dilakukan uji keandalan. Suatu alat ukur dikatakan 

mempunyai reabilitas atau keajegan tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat ukur 

tersebut ajeg (stabil) sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat 

digunakan untuk meramalkan (predictability). Bila koefisien korelasinya positif 

dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel. Dengan 

demikian, alat ukur tersebut akan memberikan hasil yang serupa atau sama bila 

digunakan berkali-kali. Jika hasil yang didapat > 0,600, maka data tersebut 

reliabel. Berikut merupakan hasil reliabilitas untuk dan X1, X2 dan Y. 
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Tabel 4. 19 Reliabilitas Data Jumlah Pengunjung, Ekowisata dan  

Kesejahteraan Masyarakat 

 

Variabel 
Hasil 

Perhitungan 

Standar 

Reliabilitas 
Kategori 

Jumlah Pengunjung 0,729 0,600 Reliabel 

Ekowisata 0,747 0,600 Reliabel 

Kesejahteraan Masyarakat 0,730 0,600 Reliabel 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

dalam penelitian ini bersifat reliabel. 

 

4.5. Pengujian Hipotesis Penelitian 

4.5.1. Koefisien Jalur Variabel X1, X2 Terhadap Variabel Y 

Untuk mencari koefisien jalur, secara manual dapat dihitung dengan 

memperkalikan matriks invers korelasi variabel independen dengan variabel 

dependen, tapi dengan bantuan SPSS versi 20, koefisien jalur didapat dengan jalan 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 20  Hasil Estimasi Regresi 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,540 1,169  0,462 0,646      

(X1) - Jumlah Pengunjung 0,843 0,054 0,837 15,643 0,000 0,871 0,876 0,823 0,968 1,033 

(X2) - Ekowisata 0,247 0,068 0,194 3,623 0,001 0,342 0,388 0,191 0,968 1,033 

a. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan pada tabel hasil estimasi regresi linear berganda di atas 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = 0,540 +  0,843X1 + 0,247 X2 
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Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Konstanta sebesar 0,540 artinya jika X1 dan X2 nilainya adalah 0, maka Y 

nilainya dalah 0,540.  

2. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,843 artinya jika variabel independen 

lain nilainya tetap dan X1 mengalami kenaikan 1%, maka Y akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,843. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

yang positif antara X1 dengan Y, semakin naik X1 maka semakin naik Y.  

3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,2477, artinya jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan X2 mengalami kenaikan 1%, maka Y akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,247 X2. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara X2 dengan Y, semakin naik X2 maka semakin 

meningkat Y. 

Nilai yang diprediksi Y dapat dilihat pada tabel Casewise Diagnostics 

(kolom Predicted Value). Sedangkan Residual (unstrandarized residual) adalah 

selisih antara Y Predicted Value, dan Std. Residual (standrized residual) adlaah 

nilai residual yang telah terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka model 

regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauhi 0 

atau lebih dari 1 atau -1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakkan 

prediksi). 

 

4.5.2. Koefisien Korelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

variabel X1, X2 dan variabel Y, maka dapat dilakukan dengan cara mencari 

koefisien korelasi seperti halnya analisis item, namun item yang tidak valid tidak 
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diikut sertakan dalam analisis kedua variabel tersebut. Untuk mengetahui seberapa 

kuat hubungan atau variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, digunakan pedoman 

untuk memberikan penafsiran. 

Menurut Sugiyono (2017) pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi sebagai berikut :  

0,00 – 0,199   =  sangat rendah 

0,20 – 0,399 =  rendah  

0,40 – 0,599  =  sedang  

0,60 – 0,799  =  kuat  

0,80 – 1,000 =  sangat kuat  

 

Dari hasil analisis regresi, pada hasil output model summary dan disajikan 

sebagaimana pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. 21  Model Summary 

 

 
Model Summary

b 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change  

1 0,892a 0,795 0,789 1,023 0,795 143,505 2 74 0,000 1,466 

a. Predictors: (Constant), (X2) - Ekowisata, (X1) - Jumlah Pengunjung 

b. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,892. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara X1 dan X2  

terhadap Y.  

 

4.1.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (Square Multiple Corelation) merupakan koefisien 

yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen 
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terhadap perubahan variabel dependen. Berikut hasil dari koefisien determinasi 

dengan menggunakan aplikasi SPSS 20. 

Tabel 4. 22  Model Summary 

Model Summary
b 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change  

1 0,892a 0,795 0,789 1,023 0,795 143,505 2 74 0,000 1,466 

a. Predictors: (Constant), (X2) - Ekowisata, (X1) - Jumlah Pengunjung 

b. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Dari hasil tersebut menunjukkan  bahwa kontribusi variabel jumlah 

pengunjung (X1), ekowisata (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 

79,5%. Sedangkan sisanya sebesar 20,5% merupakan kontribusi variabel lain 

yang tidak diteliti. 

Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini 

selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. 

Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas 

digunakan Adjusted R
2
 sebagai koefisien determinasi. 

Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan 

model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari nilai regresi di dapat nilai 

1,023, hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi kesejahteraan 

masyarakat sebesar 1,023. Sebagai pedoman jika standard error of the estimate 

kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam 

memprediksi nilai Y.   
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4.1.2 Hasil Pengujian Jalur (Path Analysis) 

Hasil pengujian jalur (Path Analysis) dengan menggunakan software 

SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 

  

 

0,837   

  

            
        

    0,194 

 

Gambar 4. 5 Hasil Pengujian Jalur 

Besarnya pengaruh secara proporsional 

Pengaruh X1 

Pengaruh langsung =  yx1 x  yx1 

 = (0,837) (0,837) 

 = 0,701 

Pengaruh melalui hubungan korelatif dengan X2 =  yx1 x  x1x2 x  yx2  

 =(0,837) (0,837) (0,194) 

 = 0,136 

Pengaruh X1 ke Y secara total = 0,701 + 0,136 

 = 0,837 

 

X1 (Jumlah 

Pengunjung) 

X2 

(Ekowisata) 

Y (Kesejahteraan 

Masyarakat) 

Ԑ 

0,472 

0,795 
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Pengaruh X2 

Pengaruh langsung =  yx2 x  yx2 

 = (0,194) (0,194) 

 = 0,038  

Pengaruh melalui hubungan korelatif dengan X1 =  yx2 x  x1x2 x  yx1 

 =(0,837) (0,837) (0,194) 

 = 0,136 

Pengaruh X2 ke Y secara total = 0,038 + 0,136 

 = 0,174 

Pengaruh gabungan oleh X1 dan X2 ke Y adalah 0,837 + 0,174 = 1,011 

 

Untuk lebih jelasnya, tabel berikut mencakup seluruh hasil koefisien jalur 

serta pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. 

Tabel 4. 23  Hasil Perhitungan Koefisien Jalur 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

Langsung Tidak Langsung Total 

X1 Terhadap Y  0,837 0,701 0,136 0,837 

X2 Terhadap Y 0,174 0,038 0,136 0,174 

X1, X2 Terhadap Y 0,837 0,837 0,837 + 0,174 = 1,011 1,011 

 

4.1.3 Uji F 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan 

menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. 24  ANOVA 
 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 300,620 2 150,310 143,505 ,000
b
 

Residual 77,509 74 1,047   

Total 378,130 76    

a. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

b. Predictors: (Constant), (X2) - Ekowisata, (X1) - Jumlah Pengunjung 

 

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik 

menunjukkan nilai F hitung = 143,505 > F tabel = 1,530 dengan menggunakan 

batas signifikansi 0,000 < 0,05 maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih 

kecil secara simultan variabel jumlah pengunjung dan ekowisata mempunyai 

pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kawasan Curug Cipeuteuy 

Kabupaten Majalengka. 

 

4.1.4 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 4. 25  Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,540 1,169  0,462 0,646      

(X1) - Jumlah Pengunjung 0,843 0,054 0,837 15,643 0,000 0,871 0,876 0,823 0,968 1,033 

(X2) - Ekowisata 0,247 0,068 0,194 3,623 0,001 0,342 0,388 0,191 0,968 1,033 

a. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan 

menggunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi 

(P-value), jika signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0.05 maka 

hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 

0.05 maka hipotesis ditolak. 

1. Uji Hipotesis 1 (H1) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : βi = 0 tidak ada pengaruh positif antara jumlah pengunjung terhadap 

kesejahteraan masyarakat 

Ha : βi = 0 terdapat pengaruh positif antara jumlah pengunjung terhadap 

kesejahteraan masyarakat 

Dari tabel coefficients terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis jumlah pengunjung 

menunjukan nilai thitung sebesar 15,643> ttabel 1,670 dengan taraf signifikansi 

0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian 

dapat berarti bahwa hipotesis H1 “jumlah pengunjung mempunyai pengaruh 

positif terhadap kesejahteraan masyarakat Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka” diterima. 

 

2. Uji Hipotesis 2 (H2) 

Ho : βi = 0 tidak ada pengaruh positif antara pariwisata terhadap  

kesejahteraan masyarakat 
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Ha : βi = 0 terdapat pengaruh positif antara ekowisata terhadap  kesejahteraan 

masyarakat 

Dari tabel coefficients terlihat bahwa hasil pengujian ekowisata 

menunjukan nilai thitung sebesar 3,623 > ttabel 1,670  dengan taraf signifikansi 

0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian 

dapat berarti bahwa hipotesis H2 “ekowisata mempunyai pengaruh positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka” 

diterima. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Jumlah Pengunjung terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka 

Jumlah pengunjung merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat di suatu tempat yang 

berdekatan dengan lokasi pariwisata. Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas 

sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengunjung memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Curug 

Cipeuteuy Kabupaten Majalengka. Dengan bertambahnya jumlah pengunjung 

yang datang ke Curug Cipeuteuy, maka meningkat pula pendapatan masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat dari faktor-paktor pelayanan yang diberikan kepada 

pengunjung yang telah mengacu pada prinsip-prinsip pariwisata, yaitu Sapta 

Pesona yang didefinisikan sebagai kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka 
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menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di 

Negara Indonesia. Curug Cipeueteuy telah menerapkan Sapta Pesona yang terdiri 

dari 7 unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Aman 

berarti kondisi lingkungan di tempat wisata Curug Cipeuteuy memberikan rasa 

tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi pengunjung. Tertib berarti 

lingkungan dan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Curug Cipeuteuy 

terhadap pengunjung mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik 

dan layanan yang konsisten, teratur dan efisien. Bersih berarti kondisi lingkungan 

Curug Cipeuteuy mencerminkan keadaan yang sehat dan higienis. Sejuk berarti 

kondisi lingkungan Curug Cipeuteuy mencerminkan keadaan yang sejuk dan 

teduh yang akan memberikan perasaan yang nyaman dan betah bagi pengunjung. 

Indah berarti kondisi lingkungan Curug Cipeuteuy mencerminkan keadaan yang 

indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam 

bagi pengunjung. Ramah berarti kondisi lingkungan masyarakat Curug Cipeuteuy 

mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi terhadap 

para pengunjung. Kenangan berarti suatu bentuk pengalaman yang berkesan yang 

didapatkan setelah berkunjung ke Curug Cipeuteuy yang memberikan rasa senang 

dan kenangan indah yang membekas di hati para pengunjung. Hal lain yang 

menjadi kelebihan yang dimiliki oleh Curug Cipeuteuy adalah keindahan alam 

wisata  curug cipeuteuy dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata  di kab. 

Majalengka, lokasi wisata curug cipeuteuy sudah bersih dan nyaman, informasi 

jasa yang disediakan mudah dipahami dan dimengerti, pelayanan yang diberikan 

selama berkunjung di wisata curug cipeuteuy cepat dan memuaskan, masyarakat 
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sekitar bersedia membantu apabila ada wisatawan yang membutuhkan bantuan, 

jalan menuju wisata curug cipeuteuy dapat dilalui dengan mudah, keamanan 

wisatawan etika berkunjung wisata curug cipeuteuy sangat terjamin dan bebas 

dari tindakan criminal, masyarakat sekitar wisata curug cipeuteuy ramah dan 

sopan, informasi yang diberikan kepada wisatwan benar dan akurat, papan 

petunjuk yang tersedia dapat membantu dan mempermudah wisatawan ketika 

berkunjung. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa para wisatawan 

ketika berkunjung ke wisata curug cipeuteuy menghabiskan uang rata-rata sebesar  

Rp. 50.000 – Rp.100.000 (anak muda) dan Rp. 200.000 – Rp. 300.000 (orang tua 

atau dewasa). Uang tersebut digunakan untuk membeli tiket masuk Rp. 20.000 

dan sisanya digunakan untuk membeli makanan, membeli oleh-oleh kuliner 

masyarakat lokal  baik hasil kebun atau pertanian dan membeli souvenir. Rata-rata 

para wisatawan  mengunjungi kawasan wisata Curug Cipeuteuy sebanyak 1-3 kali 

>3 Kali. Dan setelah dilakukan wawancara, beberapa wisatawan memiliki rencana 

untuk mengunjungi kembali wisata Curug Cipeuteuy karena „‟ sentuhan awal 

membuat mereka berkesana merasa dilayani dengan nyaman, aman dari 

kedatangan sampai mereka meninggalkan wisata yang dituju‟‟ Mereka 

berkunjung bersama keluarga atau rombongan. Kebanyakan para pengunjung 

mengetahui informasi tentang wisata Curug Cipeuteuy dari (Media Elektronik, 

Media Cetak, Brosur, Internet, Brosur, Pameran Pariwisata, Informasi Teman). 

Para pengunjung menghabiskan waktu di kawasan wisata Curug Cipeuteuy 

selama kurang lebih 30 Menit, 1 Jam – 2 jam, 3 Jam- 4 jam. 



92 

 

 

 

Selain menerapkan Sapta Pesona untuk menarik minat para pengunjung, 

pengelola Curug Cipeuteuy pun memberikan edukasi kepada para pengunjung 

memberi gambaran lengkap tentang hutan dan keanekargaman sehingga para 

wistawan akan memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang konservasi hutan 

dan disamping itu dapat tercapainya optimalisasi fungsi kawasan hutan, juga dapat 

mengendalikan kerusakan hutan. 

 

4.6.2. Pengaruh Ekowisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Curug 

Cipeuteuy Kabupaten Majalengka 

Setelah dilakukan penelitian, ekowisata memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata mendapatkan 

tambahan pekerjaan, seperti mengelola parkiran, menjadi pemandu wisata (guide), 

menjadikan rumah masyarakat sebagai homestay dan mereka bisa menjual aneka 

makanan hasil pertanian dan perkebunan sehingga otomatis  pendapatan  

masyarakat bertambah dan tingkat kesejahteraan akan meningkat. Makanan hasil 

pertanian dan perkebunan yang dijual kepada pengunjung adalah petei, ubi jalar, 

buah-buahan seperti durian, nangka, alpukat dan kepundung juga hasil pertanian 

seperti padi/beras. Selain makanan, masyarakat sekitar pun menjual kerajinan 

tangan yang berupa tampan, besek dan anyaman untuk parcel terbuat dari 

bambu/rotan. Selain makanan dan kerajinan tangan, yang paling laku dijual dan 

banyak diminati oleh pengunjung adalah buah-buahan dapat di panen sepanjang 

tahun seperti durian, nangka, kapundung, petai, melinjo. 
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Hal lain yang dipromosikan kepada para pengunjung Curug Cipeuteuy 

adalah kebudayaan yang menjadi ciri khas sunda yaitu sedekah bumi pada 

perayaan Maulid Nabi, pencak silat dan jaipong pada perayaan pernikahan atau 

penerimaan tamu agung. 

Selain itu dengan adanya ekowisata pengetahuan masyarakat pun 

bertambah karena masyarakat sering diberikan pelatihan mengenai ekowisata 

yaitu Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok, Kegiatan 

pemanduanaan wisata alam, Pelatihan pelayanan pengunjung wisata alam, 

Pelatihan pengemasan olahan makanan lokal, Pelatihan penanganan protokol 

covid 19, Pelatihan Pelayanan Home stay, Bachmarking 

Kegiatan sering dilaksanakan setiap tahun dan diikuti seluruh pengelola 

Koperasi Jasa Cipeuteuy Agung Lestari dan masyarakat lokal, terlibat dalam 

meningkat sdm yaitu pihak-pihak terkai seperti : Balai Taman Nasional Gunung 

Ciremai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Majalengka, Dinas 

Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Kab. Majalengka, Desa Bantaragung, 

Puskesmas Sindangwangi. (siapa yang memberikan pelatihan, bagaimana 

teknisnya, pesertanya siapa saja) 

Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekowisata pun 

dapat merasakan dampak positif karena setelah adanya ekowisata  jumlah 

pengunjung ke khususnya desa bantaragung sekitarnya  akan bertambah dan 

masyarakat yang memiliki warung makan minuman, warung jajanan pasti 

mendapatkan keuntungan karena pengunjung berbelanja di warung-warung warga 
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dan juga angkutan transfortasi lokal gojeg tersebut dan otomatis akan meningkat 

dan kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat. 

Pemahaman masyarakat sudah berubah bahwa kawasan konservasi harus 

dijaga dan dilestarikan karena dengan pengelola ekowisata Curug Cipeuteuy 

membawa dampak ekonomi terus berkembang sehingga dibutuhkan SDM yang 

handal, faktanya saat ini kelompok pengelola curug cipeuteuy terdiri dari orang 

tua dan beregenerasi terhadap anak muda. Seiring kemajuan teknologi harus 

mampu menciptakan inovasi-inovasi tata kelola dan jejaring wisata alam/ 

ekowisata yang menarik untuk dapat mendatangkan pasar pariwisata Nasional dan 

Internasional. 

 

4.6.3. Pengaruh Jumlah Pengunjung dan Ekowisata terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka 

Jumlah pengunjung dan ekowisata memiliki pengaruh yang positif sebesar 

68% terhadap kesejahteraan masyarakat Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka. 

Disisi lain terdapat perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah 

adanya wisata Curug Cipeuteuy. Sebelum adanya wisata, pendapatan yang 

diperoleh oleh masyarakat sekitar Rp.5.000.000,- /tahun bersumber hasil 

berdagang makanan minuman sedangkan pendapatan yang dihasilkan oleh 

masyarakat sekitar Rp.1.500.000,- dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pendapatan 

tersebut dihasilkan dari hasil bertani padi. 

Setelah adanya Curug Cipeuteuy, pendapatan yang dihasilkan oleh 

masyarakat menjadi Rp.12.000.000 s.d Rp.18.000.000 /tahun yang terjadi sebesar 
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50 %.  Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, salah satu faktor yang 

mempengaruhinya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan terakhir yang telah 

ditempuh oleh masyarakat sekitar Curug Cipeuteuy adalah tamat Sekolah Dasar 

sebanyak 15 orang, tamat SMP sebanyak 10 orang, tamat SMA sebanyak 5 orang 

dan lulus Sarjana sebanyak 5 orang. Pendidikan nonformal yang diikuti oleh 

masyarakat sekitar Curug Cipeuteuy adalah Kursus Bahasa Asing. Masyarakat 

Curug Cipeuteuy terdiri dari 117 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 

sebanyak 324 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Curug Cipeuteuy terdiri dari 

PNS sebanyak 2 orang, pedagang sebanyak 15 orang dan sisanya sebanyak 307 

orang menjadi pedagang, buruh dan petani.  

Kagiatan rutin dilaksanakan oleh pengelola Koperasi Jasa Cipeuteuy 

Agung Lestari dalam menjaga kelestarian hutan konservasi sebagai berikut : 

Program pengelolaan curug cipeuteuy pelestarian alam/ hutan 

1) Melaksanakan kegiatan penanaman setahun 2 (dua) kali di lokasi lahan keritis 

atau sekitar mata air 

2) Membentuk masyarakat peduli api (MPA) Kerud Hideng mandiri dalam 

pelestarian hutan,  

3) Program SASAPU KARANG satu keluarga satu pohon untuk kehidupan yang 

akan datang kegiatan penanaman 

4) Program SAPIELING sekolah peduli lingkungan/ kader konservasi usia dini 

(SD, SMP, SMA). 

5) Memberikan donasi kepada masyarakat sekitar hutan tidak mampu dan 

kegiatan keagamaan, olahraga dan pembangunan desa. 



 

 

96 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Pengaruh 

Jumlah Pengunjung dan Ekowisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar 

Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Objek daya tarik wisata alam Curug 

Cipeuteuy Kabupaten Majalengka peneliti simpulkan sebagai berikut :  

1. Jumlah pengunjung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar 

kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten 

Majalengka.  Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar obyek daya tarik wisata 

adalah maksud kunjungan dimana kuliner menjadi tujuan utama dalam 

menikmati obyek wisata. Sedangkan faktor terendah yaitu frekuensi kunjungan 

wisatawan dengan rata-rata kunjungan setiap bulan 1 kali dan lama waktu 

kunjungan rata-rata selama 3 – 4 jam.  

2. Ekowisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan 

objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa faktor yang paling domininan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan adalah bidang ekonomi dimana masyarakat sekitar 

kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka 

dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha. Masyarakat yang terlibat 

dalam pengelolaan ekowisata mendapatkan tambahan pekerjaan, meningkatkan 
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daya jual hasil pertanian, perkebunan masyarakat dan hasil kerajinan tangan 

masyarakat. Selain tu masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan melalui 

pelatihan ekowisata yang dapat diterapkan dalam pengembangan UMKM. 

masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan ekowisata juga mendapatkan 

tambahan pekerjaan, dan meningkatkan daya jual usaha makanan dan 

minuman. Faktor terendah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu 

bidang lingkungan dimana kelestarian sumber sumber daya alam yang perlu 

dijaga. 

3. Jumlah Pengunjung dan Ekowisata berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam Curug Cipeuteuy 

Kabupaten Majalengka.  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan 

jumlah pengunjung dan ekowisata masyarakat sekitar kawasan objek daya tarik 

wisata alam Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka dapat memiliki fasilitas 

rumah yang lengkap seperti pekarangan sumber penerangan dan sumber air. 

Tetapi kesejahteraan masyarakat  sekitar kawasan objek daya tarik wisata alam 

Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka hanya diperoleh dari jasa penjualan 

makanan minuman, parkir dan pemanduan di kawasan objek wisata.  

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Berikut beberapa saran yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1. Karena jumlah pengunjung berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lebih 

meningkatkan jumlah pengunjung, seperti: menyediakan berbagai macam 

kuliner, melakukan inovasi dengan melihat keistimewaan yang dimiliki oleh 

Curug Cipeuteuy, dan melakukan promosi secara terus menerus agar Curug 

Cipeuteuy lebih dikenal masyarakat luas. 

2. Ekowisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti: menjaga 

kelestarian sumber daya alam Curug Cipeuteuy, menghindari dampak 

kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan sekitar, juga mengembangkan 

budaya daerah sekitar untuk dipromosikan terhadap para pengunjung. 

3. Agar sektor pariwisata lebih berkembang, maka diharapkan stakeholder 

terkait lainnya bersama-sama mendorong peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia melalui pendidikan dan pelatihan non formal secara berkesinambungan 

bagi masyarakat sekitar kawasan wisata. Agar PEMDA dan stakeholder terkait 

meningkatkan pengembangan infrastruktur seperti, sarana jalan, sarana ibadah, 

sarana kesehatan, dan  lain sebagainya yang dapat mendukung sektor ini. 
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KUISIONER PENELITIAN 

 

Kepada : 

Yth.  Bapak/Ibu Responden Penelitian 

          Di 

  TEMPAT 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka menyelesaikan tesis pada Program Magister Pertanian 

Universitas Winaya Mukti, peneliti mempunyai kewajiban untuk melakukan 

penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan dalam rangka 

penulisan tesis, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden 

penelitian yaitu dengan mengisi kuisioner dan memilih jawaban pada kolom yang 

telah disediakan. Kuisioner ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh jumlah 

pengunjung dan ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan 

Curug Cipeuteuy Kabupaten Majalengka.  

Jawaban dari kusinioner ini akan digunakan sebagai keperluan untuk 

menyusun tesis yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pengunjung dan Ekowisata 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Kawan Curug Cipeuteuy 

Kabupaten Majalengka”, maka untuk itu pengisian kuesioner ini mohon diisi 

seobyektif mungkin.  

Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam 

memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang 

merugikan. Atas kesediaan dan keikhlasannya dalam mengisi kuesioner ini, 

peneliti menyampaikan terima kasih.  

 



 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama    :   

Alamat   : 

Jenis Kelamin  :     Laki-Laki   Perempuan 

Pendidikan Terakhir  :     SD   S1 

    SMP  S2 

    SMA  S3 

    Diploma (D1, D2, D3) 

 Petunjuk  

Berilah tanda ceklist () pada jawaban yang anda pilih dengan ketentuan sebagai 

berikut :  

Kategori 1  :  Sangat Tidak Setuju (STS) 

Kategori 2  :  Tidak Stuju (TS) 

Kategori 3 :  Kurang Setuju (KS) 

Kategori 4  :  Setuju (S) 

Kategori 5 :  Sangat Setuju (SS) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Pernyataan Kuisioner Variabel (X1) Jumlah Pengunjung  

No  Pernyataan 

Jawaban Responden  

Sangat Setuju 

(SS)  

Setuju  

(S) 

Kurang Setuju 

(KS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

1 Maksud Kunjungan Wisatawan  

Menikmati 

Alam 

 

Kuliner  

 

Kesehatan 

Terapi dan 

relaksasi  

 

Spiritual 

 

Kebetulan 

berkunjung ke 

Saudara dekat 

wisata 

 

2 Frekuensi kunjungan Wisatawan ke 

Objek Wisata  

 

Setiap Minggu  

 

 

Setiap Bulan 2 

kali  

 

 

Setiap bulan 1 

kali 

 

Dalam 1 tahun 

2 kali  

 

Setahun 1 kali 

3 Teman perjalanan menuju objek 

wisata  

 

Keluarga  

 

Teman Dekat  

 

Guiode Tour  

 

Teman Kerja  

 

Saudara tempat 

tinggalnya 

dekat wisata  

 

4 Lama Waktu Kunjungan  

> 4 Jam  

 

3 – 4 Jam  

 

 

2 – 3 Jam  

 

1 -2 Jam  

 

< 1 Jam 

5 Besar Pengeluaran   

Kisaran 

250.000 s.d.  

300.000 

 

Kisaran 

200.000 s.d. 

250.000  

 

Kisaran 

150.000 s.d. 

200.000 

 

Kisaran 

100.000 s.d. 

150.000 

 

 

Kisaran 50.000 

s.d. 100.000 

 

 



 

 

 

 

III. Pernyataan Kuesioner Variabel (X2) Ekowisata  

No  Pernyataan 

Jawaban Responden  

Sangat Setuju 

(SS)  

Setuju  

(S) 

Kurang Setuju 

(KS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

1 Bidang Ekonomi   

Meningkatkan 

pendapatan 

masyarakat  

 

Meningkatkan 

kesempatan kerja 

dan berusaha 

 

 

Mendatangkan 

devisa  

 

Meningkatkan 

penjualan 

barnag-barang 

lokal 

 

 

 

Menunjang 

pembangunan 

daerah  

 

2 Bidang Sosial Budaya   

Pengetahuan 

tentang Budaya 

Akan menjadi 

nilai jual sebagai 

daya tarik 

wisatawan  

 

 

 

 

Merangsang 

pertumbuhan 

kebudayaan 

lokasl  

 

Kebudayaan 

akan 

berkembang  

 

Tergerusnya 

norma-norma 

adat istiadat 

setepat  

 

Luntur 

kebudayaan dan 

kearifan lokal 

setempat  

3 Bidang lingkungan   

Kelestarian 

sumber daya 

alam terjaga  

 

Ekosistem yang 

masih alami.  

 

Menghindari 

dampak 

kerusakan 

lingkungan 

hidup  

 

 

 

 

 

Sumber daya 

alam tidak alami 

dan ekosistem 

rusak  

 

Kerusakan 

lingkungan 

sekitar  



 

 

 

 

 

IV. Pernyataan Kuesioner Variabel (Y) Kesejahteraan Masyarakat  

No  Pernyataan 

Alternatif Jawaban Responden  

Sangat Setuju 

(SS)  
Setuju  

(S) 
Kurang Setuju 

(KS) 
Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

1 Tingkat kesejahteraan masyarakat 

dilihat dari tingkat kesehatan  

 

Anggota 

keluarga 

memiliki BPJS  

 

Anggota 

Keluarga 

sangat jarang 

sakit dalam 1 

tahun  

 

 

 

Anggota 

keluarga jarang 

sakit dalam 6 

bulan  

 

Anggota 

keluarga sering 

sakit setiap 

bulan  

 

Terpenuhinya 

ssuran gizi dan 

kebutuhan air 

bersih  

2 Kesejahteraan masyarakat dilihat 

pendidikan  

 

 Lulusan S1 

dan S2   

 

 

 

 

Tamat SLTA    

 

Tamat SLTP  

 

Tamat SD  

 

Tidak Sekolah  

3 Kesejahteraan Masyarakat dilihat dari 

Konsumsi Rumah Tangga  

 

 Terpenuhinya 

semua 

kebutuan 

sandang 

pangan 

   

 

 

 

Makanan 

pokok setiap 

hari tercukupi    

 

Makanan 

pokok setiap 

hari belum 

terpenuhinya  

 

Makanan 

terpenuhinya 3 

kali per hari  

 

Makanan tidak 

terpenuhi 3 kali 

per hari 



 

 

 

 

No  Pernyataan 

Alternatif Jawaban Responden  

Sangat Setuju 

(SS)  
Setuju  

(S) 
Kurang Setuju 

(KS) 
Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

4 Kesejahteraan masyarakat dilihat dari 

pendapatan masyarakat  

 

 Memiliki 

Pendapatan 

yang tetap 

setiap bulan   

 

 Penghasilan 

yang didapat 

hanya dari 

mengelola 

wisata Curug 

Cipeuteuy   

 

Masyarakat 

rumah semi 

permanen  

 

Masyarakat 

memiliki 

rumah tidak 

mempunyai 

pekarang 

kamar mandi 

dan sumber air 

 

Masyarakat 

memiliki 

rumah 

panggung 

5 Kesejahteraan masyarakat dilihat dari 

pendapatan  

 

 Memiliki 

pendaptan yang 

tetap setiap 

bulan   

 

 Penghasilan 

yang didapat 

hanya dari 

emngelola 

wisata Curug 

Cipeuteuy   

 

Penghasilan di 

dapat dari jasa 

makan minum, 

parkir, 

pemanduan  

 

Penghasilan 

dari penjualan 

hasil kebun 

(buah-buahan)  

 

Pekerjaan tidak 

tetap / buruh 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

HASIL KUESIONER VARIABEL X1 (JUMLAH PENGUNJUNG) 

 

RESP 
Jumlah Pengunjung (X1) 

1 2 3 4 5 

1 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 5 4 

6 4 3 4 3 3 

7 4 3 5 3 3 

8 4 3 5 3 3 

9 4 3 5 4 3 

10 4 3 5 4 3 

11 4 3 5 4 3 

12 4 3 5 4 3 

13 5 3 5 5 3 

14 4 3 5 4 3 

15 4 3 3 4 3 

16 4 3 2 4 3 

17 4 3 3 4 3 

18 4 3 3 4 3 

19 4 3 3 4 3 

20 4 3 3 4 3 

21 4 3 3 4 3 

22 4 2 5 4 2 

23 4 3 3 4 3 

24 3 3 1 3 3 

25 4 3 2 4 3 

26 4 3 2 4 3 

27 3 3 2 3 3 

28 4 5 2 4 5 

29 4 3 2 4 3 

30 3 1 5 3 1 

31 4 2 2 4 2 

32 4 2 5 4 2 

33 4 2 2 4 2 

34 4 2 4 4 2 

35 4 2 4 4 2 



 

 

 

 

RESP 
Jumlah Pengunjung (X1) 

1 2 3 4 5 

36 4 5 5 4 5 

37 4 2 4 4 2 

38 4 5 4 4 5 

39 4 2 4 4 2 

40 4 4 2 4 4 

41 4 4 4 4 4 

42 5 5 4 5 5 

43 4 4 5 4 4 

44 4 4 4 4 4 

45 4 4 4 4 4 

46 5 2 4 5 2 

47 4 4 2 4 4 

48 4 4 4 4 4 

49 5 5 4 5 5 

50 4 4 4 4 4 

51 4 4 4 4 4 

52 4 4 4 4 4 

53 5 2 4 5 2 

54 4 4 3 4 4 

55 4 4 3 4 4 

56 4 4 3 4 4 

57 4 4 3 4 4 

58 4 4 3 4 4 

59 5 4 3 5 4 

60 4 3 3 4 3 

61 4 3 3 4 3 

62 4 3 3 4 3 

63 4 3 3 4 3 

64 4 3 3 4 3 

65 4 3 3 4 3 

66 4 3 3 4 3 

67 5 3 3 5 3 

68 4 3 3 4 3 

69 4 3 3 4 3 

70 4 3 2 4 3 

71 4 3 3 4 3 

72 4 3 5 4 3 



 

 

 

 

RESP 
Jumlah Pengunjung (X1) 

1 2 3 4 5 

73 4 3 5 4 3 

74 4 3 5 4 3 

75 4 3 5 4 3 

76 4 2 5 4 2 

77 4 3 5 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HASIL KUESIONER VARIABEL X2 (EKOWOSATA) 

 

RESP 
Ekowisata (X2) 

1 2 3 

1 4 4 5 

2 4 3 5 

3 2 2 5 

4 4 4 5 

5 5 5 5 

6 4 4 5 

7 4 4 5 

8 4 4 5 

9 4 4 5 

10 4 4 5 

11 4 4 5 

12 4 4 5 

13 4 4 5 

14 5 5 5 

15 5 5 3 

16 5 5 2 

17 4 4 3 

18 4 4 3 

19 2 2 3 

20 4 4 3 

21 4 4 3 

22 5 5 5 

23 4 4 3 

24 5 5 1 

25 4 4 2 

26 4 4 2 

27 4 4 2 

28 4 4 2 

29 4 4 2 

30 5 5 5 

31 5 5 2 

32 5 5 5 

33 5 5 2 

34 5 5 4 

35 5 5 4 



 

 

 

 

RESP 
Ekowisata (X2) 

1 2 3 

36 5 5 5 

37 5 5 4 

38 5 5 4 

39 5 5 4 

40 5 5 2 

41 5 5 4 

42 5 5 4 

43 5 5 5 

44 4 4 4 

45 4 4 4 

46 5 5 4 

47 4 4 2 

48 4 4 4 

49 4 4 4 

50 4 4 4 

51 4 4 4 

52 4 4 4 

53 5 5 4 

54 4 4 3 

55 4 4 3 

56 4 4 3 

57 2 2 3 

58 4 4 3 

59 5 5 3 

60 4 4 3 

61 4 4 3 

62 4 4 3 

63 4 4 3 

64 4 4 3 

65 4 4 3 

66 4 4 3 

67 4 4 3 

68 5 5 3 

69 5 5 3 

70 5 5 2 

71 4 4 3 

72 4 4 5 



 

 

 

 

RESP 
Ekowisata (X2) 

1 2 3 

73 2 2 5 

74 4 3 5 

75 4 3 5 

76 5 5 5 

77 4 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HASIL KUESIONER VARIABEL Y (KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT) 

 

RESP 
Kesejahteraan Masyarakat (Y)    

1 2 3 4 5 

1 4 4 5 4 4 

2 4 4 5 4 4 

3 4 4 5 4 4 

4 4 4 5 4 4 

5 5 5 5 5 4 

6 4 4 5 4 3 

7 4 4 5 4 3 

8 4 4 5 4 3 

9 4 4 5 4 3 

10 4 4 5 4 3 

11 4 4 5 4 3 

12 4 4 5 4 3 

13 5 5 5 5 3 

14 4 4 5 4 3 

15 4 4 3 4 3 

16 4 4 2 4 3 

17 4 4 3 4 3 

18 4 4 3 4 3 

19 4 4 3 4 3 

20 3 3 3 4 3 

21 3 3 3 4 3 

22 3 3 5 4 2 

23 4 4 3 4 3 

24 3 3 1 3 3 

25 4 4 2 4 3 

26 2 2 2 4 3 

27 2 2 2 3 3 

28 4 4 2 4 5 

29 4 4 2 4 3 

30 3 3 5 3 1 

31 4 4 2 4 2 

32 4 4 5 4 2 

33 4 4 2 4 2 

34 4 4 4 4 2 



 

 

 

 

RESP 
Kesejahteraan Masyarakat (Y)    

1 2 3 4 5 

35 4 4 4 4 2 

36 4 4 5 4 5 

37 4 4 4 4 2 

38 4 4 4 4 5 

39 4 4 4 4 2 

40 4 4 2 4 4 

41 4 4 4 4 4 

42 5 5 4 5 5 

43 4 4 5 4 4 

44 4 4 4 4 4 

45 4 4 4 4 4 

46 5 5 4 5 2 

47 4 4 2 4 4 

48 4 4 4 4 4 

49 5 5 4 5 5 

50 4 4 4 4 4 

51 4 4 4 4 4 

52 4 4 4 4 4 

53 5 5 4 5 2 

54 4 4 3 4 4 

55 4 4 3 4 4 

56 4 4 3 4 4 

57 4 4 3 4 4 

58 4 4 3 4 4 

59 5 5 3 5 4 

60 4 4 3 4 3 

61 4 4 3 4 3 

62 4 4 3 4 3 

63 4 4 3 4 3 

64 4 4 3 4 3 

65 4 4 3 4 3 

66 4 4 3 4 3 

67 5 5 3 5 3 

68 4 4 3 4 3 

69 4 4 3 4 3 

70 4 4 2 4 3 

71 4 4 3 4 3 



 

 

 

 

RESP 
Kesejahteraan Masyarakat (Y)    

1 2 3 4 5 

72 1 4 5 4 3 

73 2 4 5 4 3 

74 3 4 5 4 3 

75 3 4 5 4 3 

76 3 4 5 4 2 

77 3 4 5 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 77 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 77 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,729 ,796 6 

 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Maksud Kunjungan Wisatawan 4,06 ,375 77 

Frekuensi kunjungan 

Wisatawan ke Objek Wisata 

3,23 ,826 77 

Teman perjalanan menuju objek 
wisata 

3,61 1,053 77 

Lama Waktu Kunjungan 4,03 ,428 77 

Besar Pengeluaran 3,23 ,826 77 

(X1) - Jumlah Pengunjung 18,17 2,215 77 

 

 

 

Maksud 

Kunjungan 
Wisatawan 

Frekuensi 

kunjungan 

Wisatawan 

ke Objek 
Wisata 

Teman 

perjalanan 

menuju 
objek wisata 

Lama Waktu 
Kunjungan 

Maksud Kunjungan 

Wisatawan 

1,000 ,205 ,165 ,891 

Frekuensi kunjungan 
Wisatawan ke Objek 

Wisata 

,205 1,000 -,075 ,206 

Teman perjalanan 

menuju objek wisata 

,165 -,075 1,000 ,052 

Lama Waktu 

Kunjungan 

,891 ,206 ,052 1,000 

Besar Pengeluaran ,205 1,000 -,075 ,206 

(X1) - Jumlah 
Pengunjung 

,573 ,784 ,457 ,522 

 

 



 

 

 

 

 

Maksud 

Kunjungan 

Wisatawan 

Frekuensi 

kunjungan 
Wisatawan 

ke Objek 

Wisata 

Teman 
perjalanan 

menuju 

objek wisata 

Lama Waktu 

Kunjungan 

Maksud Kunjungan 
Wisatawan 

,140 ,064 ,065 ,143 

Frekuensi kunjungan 

Wisatawan ke Objek 

Wisata 

,064 ,681 -,066 ,073 

Teman perjalanan 

menuju objek wisata 

,065 -,066 1,109 ,023 

Lama Waktu 

Kunjungan 

,143 ,073 ,023 ,184 

Besar Pengeluaran ,064 ,681 -,066 ,073 

(X1) - Jumlah 

Pengunjung 

,476 1,434 1,067 ,496 

 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Maksud Kunjungan 

Wisatawan 

32,27 17,859 ,512 . 

Frekuensi kunjungan 

Wisatawan ke Objek 

Wisata 

33,10 14,568 ,694 . 

Teman perjalanan menuju 
objek wisata 

32,73 16,464 ,240 . 

Lama Waktu Kunjungan 32,31 17,823 ,447 . 

Besar Pengeluaran 33,10 14,568 ,694 . 

(X1) - Jumlah Pengunjung 18,17 4,905 1,000 . 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

36,34 19,621 4,430 6 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 77 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 77 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,747 ,785 4 

 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Bidang Ekonomi 4,25 ,710 77 

Bidang Sosial Budaya 4,19 ,762 77 

Bidang lingkungan 3,69 1,115 77 

(X2) - Ekowisata 12,13 1,750 77 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 Bidang Ekonomi 

Bidang Sosial 

Budaya 

Bidang 

lingkungan (X2) - Ekowisata 

Bidang Ekonomi 1,000 ,956 -,051 ,789 

Bidang Sosial Budaya ,956 1,000 -,129 ,741 

Bidang lingkungan -,051 -,129 1,000 ,560 

(X2) - Ekowisata ,789 ,741 ,560 1,000 

 

 
Inter-Item Covariance Matrix 

 Bidang Ekonomi 

Bidang Sosial 

Budaya 

Bidang 

lingkungan (X2) - Ekowisata 

Bidang Ekonomi ,504 ,517 -,040 ,981 

Bidang Sosial Budaya ,517 ,580 -,110 ,988 

Bidang lingkungan -,040 -,110 1,244 1,094 

(X2) - Ekowisata ,981 ,988 1,094 3,062 

 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Bidang Ekonomi 20,01 8,829 ,691 . 

Bidang Sosial Budaya 20,06 8,877 ,615 . 

Bidang lingkungan 20,57 9,117 ,280 . 

(X2) - Ekowisata 12,13 3,062 1,000 . 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

24,26 12,247 3,500 4 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 
 

 

 



 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 77 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 77 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,730 ,822 6 

 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Tingkat kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari tingkat 
kesehatan 

3,87 ,695 77 

Kesejahteraan masyarakat 

dilihat pendidikan 

3,99 ,525 77 

Kesejahteraan Masyarakat 
dilihat dari Konsumsi Rumah 

Tangga 

3,69 1,115 77 

Kesejahteraan masyarakat 

dilihat dari Perumahan 

4,06 ,375 77 

Kesejahteraan masyarakat 

dilihat dari Pendapatan Yang 

Tetap 

3,23 ,826 77 

(Y) - Kesejahteraan Masyarakat 18,84 2,231 77 

 

 

 

Tingkat 

kesejahteraa

n masyarakat 
dilihat dari 

tingkat 

kesehatan 

Kesejahteraa

n 
masyarakat 

dilihat 

pendidikan 

Kesejahteraa

n 

Masyarakat 

dilihat dari 
Konsumsi 

Rumah 

Tangga 

Kesejahteraa
n masyarakat 

dilihat dari 

Perumahan 

Tingkat kesejahteraan 
masyarakat dilihat dari 

tingkat kesehatan 

1,000 ,752 -,019 ,639 

Kesejahteraan 

masyarakat dilihat 
pendidikan 

,752 1,000 ,240 ,806 

Kesejahteraan 

Masyarakat dilihat dari 

Konsumsi Rumah 
Tangga 

-,019 ,240 1,000 ,175 

Kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari 
Perumahan 

,639 ,806 ,175 1,000 



 

 

 

 

Kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari 
Pendapatan Yang 

Tetap 

,237 ,219 -,020 ,205 

(Y) - Kesejahteraan 

Masyarakat 

,674 ,806 ,573 ,721 

 

 

 

Tingkat 

kesejahteraa

n masyarakat 

dilihat dari 
tingkat 

kesehatan 

Kesejahteraan 

masyarakat 
dilihat 

pendidikan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

dilihat dari 
Konsumsi 

Rumah Tangga 

Kesejahteraan 
masyarakat dilihat 

dari Perumahan 

Tingkat kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari 
tingkat kesehatan 

,483 ,275 -,015 ,166 

Kesejahteraan 

masyarakat dilihat 

pendidikan 

,275 ,276 ,141 ,159 

Kesejahteraan 

Masyarakat dilihat dari 

Konsumsi Rumah 

Tangga 

-,015 ,141 1,244 ,073 

Kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari 

Perumahan 

,166 ,159 ,073 ,140 

Kesejahteraan 
masyarakat dilihat dari 

Pendapatan Yang 

Tetap 

,136 ,095 -,018 ,064 

(Y) - Kesejahteraan 
Masyarakat 

1,045 ,945 1,424 ,602 

 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Tingkat kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari 

tingkat kesehatan 

33,82 16,203 ,575 . 

Kesejahteraan masyarakat 
dilihat pendidikan 

33,70 16,396 ,759 . 

Kesejahteraan Masyarakat 

dilihat dari Konsumsi 

Rumah Tangga 

34,00 15,447 ,366 . 

Kesejahteraan masyarakat 

dilihat dari Perumahan 

33,62 17,633 ,676 . 

Kesejahteraan masyarakat 

dilihat dari Pendapatan 
Yang Tetap 

34,45 16,751 ,365 . 

(Y) - Kesejahteraan 

Masyarakat 

18,84 4,975 1,000 . 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 



 

 

 

 

37,69 19,902 4,461 6 

 

 

 

 

 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

(Y) - Kesejahteraan Masyarakat 18,84 2,231 77 

(X1) - Jumlah Pengunjung 18,17 2,215 77 

(X2) - Ekowisata 12,13 1,750 77 

 

 
Correlations 

 

(Y) - 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(X1) - Jumlah 

Pengunjung (X2) - Ekowisata 

Pearson Correlation (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 1,000 ,871 ,342 

(X1) - Jumlah Pengunjung ,871 1,000 ,178 

(X2) - Ekowisata ,342 ,178 1,000 

Sig. (1-tailed) (Y) - Kesejahteraan Masyarakat . ,000 ,001 

(X1) - Jumlah Pengunjung ,000 . ,061 

(X2) - Ekowisata ,001 ,061 . 

N (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 77 77 77 

(X1) - Jumlah Pengunjung 77 77 77 

(X2) - Ekowisata 77 77 77 

 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 (X2) - Ekowisata, 

(X1) - Jumlah 

Pengunjungb 

. Enter 

 

a. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

b. All requested variables entered. 

 

 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 
R Square 

Change F Change 

1 ,892a ,795 ,789 1,023 ,795 143,505 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 300,620 2 150,310 143,505 ,000b 

Residual 77,509 74 1,047   
Total 378,130 76    

 



 

 

 

 

a. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

b. Predictors: (Constant), (X2) - Ekowisata, (X1) - Jumlah Pengunjung 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,540 1,169  ,462 

(X1) - Jumlah 

Pengunjung 

,843 ,054 ,837 15,64

3 

(X2) - Ekowisata ,247 ,068 ,194 3,623 

 

 
Collinearity Diagnostics

a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

(X1) - Jumlah 

Pengunjung (X2) - Ekowisata 

1 1 2,979 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,015 14,277 ,02 ,35 ,80 

3 ,006 21,455 ,98 ,65 ,19 

 

a. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 14,21 24,22 18,84 1,989 77 

Std. Predicted Value -2,330 2,703 ,000 1,000 77 

Standard Error of Predicted 

Value 

,117 ,386 ,191 ,065 77 

Adjusted Predicted Value 14,32 24,25 18,85 1,990 77 

Residual -3,491 1,926 ,000 1,010 77 

Std. Residual -3,411 1,882 ,000 ,987 77 

Stud. Residual -3,482 1,902 -,001 1,010 77 

Deleted Residual -3,638 1,968 -,001 1,058 77 

Stud. Deleted Residual -3,782 1,937 -,007 1,039 77 

Mahal. Distance ,010 9,806 1,974 2,241 77 

Cook's Distance ,000 ,203 ,016 ,035 77 

Centered Leverage Value ,000 ,129 ,026 ,029 77 

 

a. Dependent Variable: (Y) - Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charts 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 


