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BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Daerah Wisata

Menurut Gill et al., 1994 yang dikutip Rachmawati (2013) kualitas hidup

adalah pandangan individu mengenai posisi dalam ruang lingkup kehidupan

dalam hubungannya dengan cita-cita, sistem budaya dan nilai setempat,

pengharapan yang merupakan pengukuran pada efek fisik atau psikologis.

Kualitas hidup bukan masalah kelangsungan hidup manusia saja

melainkan mencakup alam, seluruh semesta alam, dan bumi karena apabila

semesta alam rusak, maka kualitas hidup manusia pun tidak dapat tercapai.

Pengembangan kualitas hidup tidak mementingakan manusia namun juga

mementingkan lingkungan agar terjadi keselarasan antara keduanya (Knut and

Ove, 2017).

Kualitas hidup di Indonesia tahun 2018 dilihat dari pendapatan per kapita

yang diukur sebagai tolak ukur tingkat pembangunan dan kemakmuran suatu

negara adalah sebesar Rp3.683 triliun (Badan Pusat Statistik, 2018), sehingga

dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat pendapatan per kapita rendah

dengan negara lainnya yang menyebabkan tingkat kemakmuran kurang. Kualitas

hidup masyarakat ada kaitan juga dengan indeks kebahagiaan suatu negara.

Tingkat kebahagiaan masyarakat memiliki nilai indeks lebih dari 70 dan di dunia

negara paling bahagia tahun 2018 adalah Finlandia dengan nilai indeks 76.32

(World Happines Report, 2018).
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2.1.1 Dampak Pariwisata

Dampak pada pariwisata terdapat 2 jenis yaitu dampak positiff dan

dampak negatif. Menurut Hammad et al. (2017) adapun dampak pariwisata

sebagai berikut:

a. Dampak sosial

Dampak sosial dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat rutinitas

harian dan perilaku karena di pengaruhi oleh wisatawan dan interaksi dengan

wisatawan. Jika dampak sosial tersebut di terima dengan baik, maka masyarakat

akan terpengaruh dan merubah pola atau rutinitas biasanya menjadi lebih sedikit

berbeda seperti budaya mengantri dengan rapi ketika menunggu pembayaran

melalui loket. Namun jika dampak sosial tersebut tidak di terima dengan baik,

maka suatu rutinitas yang telah ada akan di salah gunakan seperti memanggil

orang tua atau orang yang berumur dengan menggunakan sebutan nama.

b. Dampak budaya

Dampak budaya pada pariwisata menyebabkan masyarakat pada daerah

tersebut harus selalu mempertahankan seperti tradisi, sejarah budaya secara turun

menurun. Adanya budaya pada suatu daerah, dapat meningkatkan wisatawan dan

dapat saling bertukar budaya. Dalam budaya ada hal yang harus di perhatikan

yaitu penjagaan pada budaya tersebut agar tidak di ambil ahli oleh wisatawan atau

negara lain.

c. Dampak lingkungan

Dampak lingkungan dapat dilihat dari pembangunan destinasi pariwisata,

pemeliharaan suatu daerah wisata. Adanya pariwisata meningkatkan lingkungan
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mengalami perubahan-perubahan yang kurang di sadari seperti menimbulkan

kemacetan lalu lintas, meningkatkan polusi udara, mengurangi rasa aman, dan

tentram terhadap daerah sekitar.

d. Dampak ekonomi

Ekonomi sudah pasti berhubungan dengan pembiayaan, pemasukan, dan

pengeluaran. Dengan adanya pariwisata maka dampak ekonomi akan terpengaruhi

karena menambah pendapatan suatu negara sehingga suatu negara bisa berkemban

dan penambahan tenaga kerja pada semua sektor. Namun dampak ekonomi dapat

dilihat dari sisi negatifnya juga seperti peningkatan biaya hidup, peningkatan

harga rumah dan tanah, dan inflasi pada daerah tersebut.

2.2 Model Peneliti Terdahulu

Penelitian tentang kualitas hidup masyarakat masih banyak di teliti dan

hasil penelusuran melalui database Emerald Insight dan Google Scholar dimulai

dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian

literature ini adalah quality of life, resident’s quality of life, dan quality life of

resident diperoleh 36 jurnal ilmiah internasional terkait dengan kualitas hidup.

Berdasarkan penelusuran dalam kurun waktu satu dekade terakhir terdapat

36 jurnal internasional tentang kualitas hidup. Tahun 2009 ditemukan 2 penelitian

(Chhabra et al., 2009; Moscardo, 2009). Tahun 2010 ditemukan 3 penelitian

(Adanan et al., 2010; Chancellor et al., 2010; Meng et al., 2010), tahun 2011

ditemukan 4 penelitian (Andereck et al., 2011; Aref, 2011; Eusebio et al., 2011;

Yu et al., 2011), tahun 2012 ditemukan 2 penelitian (Khizindar, 2012; Nawjin et

al., 2012), tahun 2013 ditemukan 6 penelitian (Aman et al., 2013; Guo et al.,
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2013; Kaplanidou, 2013; Kim et al., 2013; Mai et al., 2013; Turker et al., 2013),

tahun 2014 ditemukan 7 penelitian (Eusebio et al., 2014; Garcias et al., 2014;

Jeon et al., 2014; Kim et al., 2014; Peters, 2014; Ridderstaat et al., 2014; Stylidis,

2014), tahun 2015 ditemukan 6 penelitian (Carnerio et al., 2015; Guillion et al.,

2015; Hanafiah et al., 2015; Nkemngu, 2015; Uysal et al., 2015; Yu et al., 2015),

tahun 2016 ditermukan 1 penelitian (Su et al., 2016), tahun 2017 ditemukan 2

penelitian (Dioko et al., 2017; Huijun et al., 2017; Matthew et al., 2017), tahun

2018 ditemukan 2 penelitian (Croes et al., 2018; Gonzalez et al., 2018). Ditinjau

dari tahun dan jumlah publikasi per tahun dapat disimpulkan bahwa kajian tentang

kualitas hidup ini masih menjadi topik yang tren. Hal ini yang mendasari alasan

penelitian ini memfokuskan kualitas hidup.

Penelitian menunjukkan bahwa asal data yang digunakan dalam mengkaji

kualitas hidup terdistribusi secara luas, yaitu dari negara maju dan negara

berkembang. Terdapat 22 penelitian yang berasal dari negara maju (Andereck et

al., 2011; Carnerio et al., 2015; Chacellor et al., 2010; Chhabra et al., 2009; Croes

et al., 2018; Dioko et al., 2017; Eusebio et al., 2011; Eusebio et al., 2014; Garcias

et al., 2014; Gonzalez et al., 2018; Guilion et al., 2015; Huijun et al., 2017; Jeon

et al., 2014; Kim et al., 2013; Kim et al., 2014; Nawjin et al, 2012; Peters, 2014;

Ridderstaat et al., 2014; Stylidis, 2014; Uysal et al., 2015; Yu et al., 2011; Yu et

al., 2015). Terdapat 14 penelitian yang berasal dari negara berkembang (Adanan

et al., 2010; Aman et al., 2013; Aref, 2011; Guo et al., 2013; Hanafiah et al.,

2015; Kaplanidou, 2013; Khizindar, 2012; Mai et al., 2013; Matthew et al., 2017;

Meng et al., 2010; Moscardo, 2009; Nkemngu, 2015; Su et al., 2016; Turker et
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al., 2013). Dengan demikian, kajian terkait kualitas hidup masih menjadi banyak

perhatian bagi para peneliti di negara berkembang.  Hal ini yang juga memotivasi

peneliti untuk meneliti kualitas hidup di negara berkembang.

Penelitian mengenai kualitas hidup masyarakat diteliti baik di negara maju

dan negara berkembang. Negara-negara maju yang menjadi sumber data

penelitian yaitu Amerika Serikat (Andereck et al., 2011; Chancellor et al., 2010;

Chhabra et al., 2009; Guilion et al., 2015; Jeon et al., 2014; Kim et al., 2013;

Uysal et al., 2015; Yu et al., 2011; Yu et al., 2015), Austria (Peters, 2014),

Belanda (Ridderstaat et al., 2014), Hongkong (Huijun et al., 2017), Korea Selatan

(Kim et al., 2014), Macau (Dioko et al., 2017), Malta (Croes et al., 2018),

Portugis (Carnerio et al., 2015; Eusebio et al., 2011; Eusebio et al., 2014),

Spanyol (Garcias et al., 2014; Gonzalez et al., 2018; Nawjin et al., 2012), Yunani

(Styldis, 2014). Terdapat negara berkembang yang juga diteliti yaitu Afrika

(Kaplanidou, 2013; Nkemngu, 2015); Arab Saudi (Khizindar, 2012), India

(Matthew et al., 2017); Iran (Aref, 2011), Kenya (Moscardo, 2009), Malaysia

(Adanan et al., 2010; Aman et al., 2013; Hanafiah et al., 2015), Tiongkok (Guo et

al., 2013; Meng et al., 2010; Su et al., 2016), Turki (Turker et al., 2013), Vietnam

(Mai et al., 2013). Data penelitian yang berasal negara maju maupun berkembang

menunjukkan jumlah yang tidak jauh berbeda. Namun demikian data penelitian

yang diambil dari Indonesia terkait topik masih sedikit. Dengan demikian

penelitian terkait kualitas hidup dengan konteks masih terbuka.
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2.3 Struktur Faktor yang Membentuk Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai

Destinasi Pariwisata

Kualitas hidup masyarakat merupakan suatu ukuran yang dapat menilai

tingkat kemakmuran suatu wilayah dilihat dari faktor lingkungan, citra,

infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan (Huijun et al., 2017). Sedangkan hasil

penelitian yang dilakukan Aref (2011) yang melakukan penelitannya di Iran,

membuat kesimpulan kualitas hidup dapat terbentuk dari materiil, kesehatan,

komunitas, emosi suatu masyarakat.

Faktor yang membentuk kualitas hidup masyarakat dapat dilihat juga dari

dampak sosial seperti penelitian yang dilakukan oleh Adanan et al. (2010) yang

meneliti kualitas hidup masyarakat Pulau Tioman, destinasi pariwisata di

Malaysia. Perkembangan atau pembangunan suatu wilayah destinasi pariwisata

dapat membuat masyarakat sekitar dan wisatawan saling bertukar budaya, gaya

hidup, dan bahasa sehingga masyarakat setempat mendapatkan pengalaman-

pengalaman dan budaya yang baru (Aman et al., 2013). Selain itu, studi yang

serupa dilakukan oleh Andereck et al. (2011) mengungkapkan bahwa ekonomi,

sosial, budaya sebagai faktor yang membentuk kualitas hidup masyarakat. Hasil

penelitian serupa diungkapkan juga oleh Carnerio et al. (2015), Chhabra et al.

(2009), Croes et al. (2018), Eusbio et al. (2014), Garcias et al. (2014), Guo et al.

(2013), Hanafiah et al. (2015), Jeon et al. (2014), Khizindar (2012), Kim et al.

(2013), Mathew et al. (2017), Mai et al. (2013), Nawjin et al. (2012), Nkemngu

(2015), Peters (2014), Ridderstaat et al. (2014), Stylidis et al. (2014), Su et al.
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(2016), Turker et al. (2013), Uysel et al. (2015), Yu et al. (2011), Yu et al.

(2015).

Faktor lain yang membentuk kualitas hidup diungkapkan oleh Chancellor et

al. (2010) yang menyimpulkan bahwa sistem edukasi, keamanan, kemacetan lalu

lintas, keterlibatan masyarakat, biaya hidup, citra, kondisi jalan, peluang kerja,

kesehatan, infrastruktur sebagai faktor yang membentuk kualitas hidup

masyarakat. Jumlah wisatawan yang semakin tinggi terhadap suatu daerah

pariwisata dapat meningkatkan sistem edukasi masyarakat sehingga masyarakat

dapat mengembangkan daerah tersebut sebagai daerah wisata yang mendunia dan

dapat menciptakan budaya yang khas (Meng et al., 2010). Hal yang dapat

membentuk kualitas hidup juga adalah keselamatan hidup karena dengan

peningkatan jumlah wisatawan maka kejahatan seperti kriminalitas, perampokan,

pencurian pada suatu daerah semakin meningkat (Moscardo, 2009) .

Infrastruktur dan pelayanan juga termasuk dalam faktor yang membentuk

kualitas hidup. Hal ini diungkapkan ada penelitian Dioko et al. (2017) di Macau.

Infrastuktur dan pelayanan yang semakin baik dan berkembang dalam pariwisata

akan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat dan wisatawan karena kepuasan

masayarakat dan wisatawan terpenuhi (Kim et al., 2014). Guilion et al. (2015)

melakukan sebuah penelitian dan mengungkapkan bahwa faktor yang membentuk

kualitas hidup masayarakat pada daerah destinasi pariwisata salah satunya adalah

keterlibatan komunitas karena dengan adanya keterlibatan komunitas maka

masyarakat akan semakin antusias dalam menerima wisatawan.
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Gonzalez et al. (2018) dalam penelitian di Spanyol mengungkapkan bahwa

intensitas pariwisata dan tingkat kapasitas sosial sebagai faktor yang membentuk

kualitas hidup masyarakat. Peneliti mendapat hasil penelitian bahwa semakin

intens tingkat pariwisata di Spanyol membuat pendapatan masyarakat bertambah

sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain faktor-faktor yang disebutkan diatas, beberapa faktor yang

membentuk kualitas hidup mengungkapkan bahwa psikologis, sosio-demografis,

perilaku perjalanan, dan kepuasan perjalanan seperti yang disebutkan dalam

penelitan Eusbio et al. (2011). Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh

Kaplanidou et al. (2013) dimana peneliti melakukan penelitian di Afrika

mengungkapkan bahwa ekonomi, pariwisata, politik, psikologi, infrastruktur,

kesempatan dan biaya sosial, manfaat sosial sebagai faktor yang membentuk

kualitas hidup.

2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Model penelitian ini mengadopsi model penelitian yang dilakukan oleh

Huijun et al. (2017) dalam jurnal “Tourist Impacts on Quality of Life in

Hongkong”. Tujuan penggunaan jurnal ini adalah untuk menguji kembali faktor-

faktor yang membentuk kualitas hidup masyarakat di Kota Batam sebagai

destinasi pariwisata.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan

penelitian, landasaran teori yang telah dilampirkan, maka model penelitian dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Faktor Pembentuk Kualitas Hidup Masyarakat, sumber: Data yang
diolah, 2019.

Berdasarkan model penelitian yang digambarkan diatas, maka dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H1 : Apakah faktor yang membentuk kualitas hidup masyarakat

Kota Batam sebagai destinasi pariwisata?
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