
 
 

 8 Universitas Internasional Batam 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Definisi Dukungan Pariwisata (Support of Tourism) 

Sebagian besar penelitian tentang dukungan warga untuk 

pengembangan pariwisata, secara eksplisit atau implisit, didasarkan pada 

Social Exchange Theory (SET). Dukungan penduduk terhadap pariwisata 

dilihat sebagai hasil dari rasional, dihitung dan mementingkan tindakan diri 

sendiri. Namun, asumsi ini bermasalah karena definisi rasionalitas dapat 

bervariasi dari budaya ke budaya (Boley et al., 2014). 

Konsep kekuasaan dan kepercayaan telah memberikan perhatian 

yang meningkat dari para peneliti pariwisata dalam penelitian beberapa 

tahun terakhir dan hubungan timbal balik di antara persepsi kekuasaan, 

kepercayaan dan dukungan telah didokumentasikan dalam banyak penelitian 

(Gursoy et al., 2017; Nunkoo & Gursoy, 2012; Nunkoo & Ramkissoon, 

2012). Penelitian ini menunjukkan tingkat kepercayaan penduduk lokal 

terhadap pemerintah mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap 

dukungan atau penolakan mereka untuk pengembangan pariwisata (Nunkoo, 

2015; Nunkoo & Gursoy, 2012; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Nunkoo & 

Smith, 2013). 

2.2 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan penelitian tentang dukungan terhadap 

pariwisata. Penelitian ini terinspirasi dari studi penelitian sebelumnya yang 

sudah dilakukan dari beberapa periode yang lalu. Penelusuran yang 
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didapatkan dalam penelitian dukungan terhadap pariwisata terdahulu melalui 

database jurnal dari Elsevier, Science Direct, Google Scholar, dan Emerald 

Insight. Penulis mendapatkan jurnal internasional tersebut menggunakana 

kata kunci support tourism. Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

merupakan hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan selama 10 tahun 

terakhir. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis karena 

mengingat bahwa pariwisata di Indonesia memiliki kemajuan yang sangat 

pesat bahkan dapat meningkatakan ekonomi negara. 

Penulis mendapatkan hasil penelitian terdahulu dari beberapa jurnal 

internasional yang sudah dipublikasi. Penulis mendapatkan 1 jurnal pada 

tahun 2009 (Nicholas et al., 2009), tahun 2010 ditemukan 2 jurnal (Choi & 

Murray, 2010; Gursoy et al., 2010), pada tahun 2011 penulis menemukan 1 

jurnal (Yu et al., 2011), penulis mendapatkan 2 jurnal pada tahun 2012 

(Nunkoo & Gursoy, 2012; Nunkoo & Ramkissoon, 2012), pada tahun 2013 

penulis menemukan 5 jurnal (Cottrell et al., 2013; Lee, 2013; Nunkoo & 

Smith, 2013; Prayag et al., 2013; Yue et al., 2013), penulis menemukan 3 

jurnal pada tahun 2014 (Boley et al., 2014; Pappas, 2014; Stylidis et al., 

2014), tahun 2015 ditemukan 7 jurnal (Franzoni, 2015; Nunkoo, 2015; Park 

et al., 2015; Sinclair-Maragh & Gursoy, 2015; Wang & Chen, 2015; Wang 

& Xu, 2015; Woo et al., 2015), tahun 2017 penulis menemukan 8 jurnal 

(Gursoy et al., 2017; Li & Wan, 2017; Lin et al., 2017; Moghavvemi et al., 

2017; Nunkoo & Gursoy, 2017; Rasoolimanesh et al., 2017; Afthanorhan et 

al., 2017; Zuo et al., 2017). Tahun 2018 ditemukan 4 jurnal (Boley et al., 
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2018; Kang & Lee, 2018; C. K. Lee et al., 2018; López et al., 2018). 

Beberapa penelitian dalam dekade 10 tahun terakhir yang sudah didapatkan 

oleh penulis menunjukkan bahwa penelitian dengan topik dukungan 

terhadap pariwisata ini masih menarik untuk diteliti saat sekarang dan 

kedepannya. Hal ini pula menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian tentang Support of Tourism (dukungan pariwisata).  

Penelitian mengenai Support of Tourism (dukungan pariwisata) 

sudah dilakukan diberbagai negara maju maupun berkembang. Hasil 

penelusuran oleh penulis, ditemukan 18 penelitian yang menggunakan 

sumber data dari negara maju (Boley et al., 2014; Choi & Murray, 2010; 

Cottrell et al., 2013; Kang & Lee, 2018; C. K. Lee et al., 2018; Nunkoo, 

2015; Nunkoo & Smith, 2013; Park et al., 2015; Prayag et al., 2013; 

Sinclair-Maragh & Gursoy, 2015; Stylidis et al., 2014; Wang & Chen, 2015; 

Woo et al., 2015; Franzoni, 2015; Gursoy et al., 2010; T. H. Lee, 2013; 

Pappas, 2014; Yu et al., 2011) sedangkan di negara berkembang ditemukan 

sebanyak 16 penelitian (Gursoy et al., 2017; Moghavvemi et al., 2017; 

Nunkoo & Gursoy, 2012; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Rasoolimanesh et 

al., 2017; Zuo et al., 2017; Afthanorhan et al., 2017; Boley et al., 2018; Li 

& Wan, 2017; López et al., 2018; Nicholas et al., 2009; Nunkoo & Gursoy, 

2017; Wang & Xu, 2015; Lin et al., 2017; Yue et al., 2013). Dapat dilihat 

bahwa penelitian mengenai Support of Tourism atau dukungan pariwisata 

banyak dilakukan di negara maju dari pada negara berkembang dengan 

selisih satu angka. 
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Data yang lebih lengkap melalui penulusuran publikasi 

internasional menerangkan bahwa penelitian yang menggunakan data dari 

negara maju meliputi Amerika Serikat (Boley et al., 2014; Kang & Lee, 

2018; Nunkoo, 2015; Nunkoo & Smith, 2013; Sinclair-Maragh & Gursoy, 

2015; Wang & Chen, 2015; Woo et al., 2015; Yu et al., 2011), Yunani 

(Stylidis et al., 2014), Korea Selatan (C. K. Lee et al., 2018; D. B. Park et 

al., 2015), Inggris (Prayag et al., 2013), Jerman (Choi & Murray, 2010; 

Cottrell et al., 2013), Italia (Franzoni, 2015), Australia (Gursoy et al., 2010), 

London (Pappas, 2014). 

Penelitian mengenai Support of Tourism (dukungan pariwisata) 

menggunakan data negara berkembang dari penelitian terdahulu, yaitu China 

(T. H. Lee, 2013; Li & Wan, 2017; Lin et al., 2017; Wang & Xu, 2015; Yue 

et al., 2013; Zuo et al., 2017), Brazil (Gursoy et al., 2017), Poland (Boley et 

al., 2018), Mauritius (Nunkoo & Gursoy, 2012, 2017, Nunkoo & 

Ramkissoon, 2012), Trujillo (López et al., 2018), Saint Lucia (Nicholas et 

al., 2009), Malaysia (Afthanorhan et al., 2017; Moghavvemi et al., 2017; 

Rasoolimanesh et al., 2017). Sumber data yang didapat dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian mengenai Support of 

Tourism (dukungan pariwisata) di Indonesia. Hal ini merupakan  salah satu 

pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Support of 

Tourism (dukungan pariwisata), karena masih minimnya penelitian ini 

dilakukan. 
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Setelah penulis mendapatkan hasil dari penelusuran mengenai 

Support of Tourism (dukungan pariwisata) melalui database jurnal dari 

Elsevier, Science Direct, Google Scholar, dan Emerald Insight dapat 

disimpulkan bahwa banyak variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi 

dukungan pariwisata. Variabel yang ditemukan penulis mengenai dukungan 

pariwisata diantaranya tingkat kekuasaan yang dirasakan, keuntungan yang 

dirasakan, rasa percaya pada pemerintah daerah, kerugian yang dirasakan, 

rasa percaya terhadap pemerintah pusat, identitas pekerjaan berbasis sumber 

daya, identitas lingkungan, identitas kelamin, sikap terhadap dampak positif, 

sikap terhadap dampak negatif, keuntungan ekonomi pribadi, pemberdayaan 

psikologis, pemberdayaan sosial, pemberdayaan politik, dampak negatif dari 

pariwisata, dampak positif dari pariwisata, gambaran tempat penduduk, 

dampak ekonomi yang dirasakan, dapak sosial budaya yang dirasakan, 

dampak lingkungan yang dirasakan, rasa percaya pada institusi pariwisata, 

kekuasaan untuk mempengaruhi pariwisata, kondisi lingkungan, kepuassan 

masyarakat secara keseluruhan, kinerja ekonomi yang dirasakan dari  peran 

pemerintah, kinerja politik yang dirasakan dari peran pemerintah, rasa 

percaya terhadap interpersonal, rasa percaya terhadap peran pemerintah, 

kelestariaan lingkungan, perencanaan pariwisata, partisipasi komunitas, 

keterikatan komunitas, rasa percaya terhadap panitia penyelenggara, 

pengetahuan pariwisata, pariwisata dipercaya politik, hasil yang dirasakan 

dari pengembangan pariwisata, kesejahteraan wilayah non-material, 

kesejahteraan wilayah materi, kualitas hidup secara keseluruhan, 
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menyambut alam, kedekatan emosional, pemahaman simpatik, komitmen 

komunitas, keterbukaan terhadap pengalaman, kesesuaian, jenis kelamin, 

sikap, kepribadian, persepsi positif, persepsi negatif, keterlibatan komunitas, 

identitas tempat, persepsi dampak pariwisata, dampak positif sosial budaya, 

dampak negatif sosial budaya, dampak positif lingkungan, dampak negatif 

lingkungan, dampak positif ekonomi, dampak negatif, ekonomi, sikap 

keseluruhan, menempatkan ciri khas, ketergantungan pekerjaan, keterlibatan 

keputusan, solidaritas emosional, dampak positif festival, dampak negatif 

festival, sikap terhadap dampak positif, sikap terhadap dampak negatif, 

dampak positif sosial ekonomi, kepuasan masyarakat dan dukungan 

pariwisata. Beberapa variabel diatas yang sudah diteliti dalam waktu 10 

tahun terakhir, hanya 6 variabel yang akan diteliti lebih dalam oleh penulis 

yaitu tingkat kekuasaan yang dirasakan, keuntungan yang dirasakan, rasa 

percaya pada pemerintah daerah, kerugian yang dirasakan, rasa percaya pada 

pemerintah pusat dan dukungan pariwisata. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kekuasaan yang Dirasakan (Perceived Power) terhadap 

Keuntungan yang Dirasakan (Perceived Benefits of Tourism) 

Perceived power merupakan kekuasaan yang dipegang atau 

dirasakan berasal dati tiga item yaitu partisipasi dalam pengambilan 

keputusan pengembangan pariwisata, hak untuk mengetahui, dan 

pengaruh dari diri pribadi dalam pengambilan keputusan mengenai 

pariwisata (Zuo et al., 2017). 
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Berjalannya suatu objek wisata dalam jangka waktu tertentu 

dapat dilihat kekuasaan yang dirasakan dari industri pariwisata 

tersebut. Kekuasaan yang dirasakan dari pariwisata tersebut tentunya 

memiliki pengaruh dan dapat menghasilkan keuntungan tersendiri baik 

bagi masyarakat lokal, daerah, pemerintah maupun negara. Beberapa 

contoh keeuntungan yang dirasakan selama berjalannya suatu objek 

wisata adalah meningkatkan pendapatan, memberikan peluang kerja, 

meningkatkan infrastruktur publik dan trafik, mengembangkan 

ekonomi lokal, pelestarian lingkungan alam, kebanggaan tersendiri 

terhadap sejarah di objek wisata tersebut. 

Nilai yang dirasakan warga dari pengembangan pariwisata 

secara positif mempengaruhi kepuasan yang dominan terhadap 

kehidupan material dan non material. Dengan demikian, berkontribusi 

terhadap kualitas hidup secara keseluruhan (Woo et al., 2015). 

Penelitian terdahulu (Nunkoo, 2015; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; 

Nunkoo & Smith, 2013; Zuo et al., 2017) mendapatkan hasil bahwa 

hubungan antara perceived power dengan perceived benefits memiliki 

hubungan yang positif. 

2.3.2 Pengaruh Kekuasaan yang Dirasakan (Perceived Power) terhadap 

Rasa Percaya pada Pemerintah Daerah (Trust in the Local 

Government) 

Perceived power merupakan kekuatan yang dirasakan berasal 

dati tiga item yaitu partisipasi dalam keputusan pengembangan 
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pariwisata, hak untuk mengetahui, dan pengaruh pribadi dalam 

pengambilan keputusan (Zuo et al., 2017). 

Kekuasaan yang dirasakan dari industri pariwisata yang sudah 

berjalan beberapa waktu juga dapat mempengaruhi dalam kepercayaan 

kepada pemerintah daerah dalam mengelola atau mengembangkan 

industri pariwisata tersebut seperti percaya pada niat pemerintah, 

percaya pada kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung 

pariwisata, percaya pada keadilan pejabat setempat, percaya pada 

pekerjaan pejabat setempat dalam berbagi hasil dari industri pariwisata 

tersebut. 

Hubungan antara kekuasaan yang dirasakan dan rasa percaya 

pada pemerintah berpengaruh signifikan positif (Nunkoo & 

Ramkissoon, 2012; Nunkoo & Smith, 2013; Zuo et al., 2017). 

2.3.3 Pengaruh Kekuasaan yang Dirasakan (Perceived Power) terhadap 

Kerugian yang Dirasakan (Perceived Cost of Tourism) 

Perceived power merupakan kekuatan yang dirasakan berasal 

dati tiga item yaitu partisipasi dalam keputusan pengembangan 

pariwisata, hak untuk mengetahui, dan pengaruh pribadi dalam 

pengambilan keputusan (Zuo et al., 2017). 

Berkembangnya suatu industri pariwisata dapat dilihat dari 

kekuasaan yang dirasakan dengan membuat perubahan dalam jangka 

waktu tertentu. Semakin berkembangnya industri pariwisata dapat 

meningkatkan kedatangan wisatawan ke objek wisata tersebut, 
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sehingga masyarakat lokal bahkan pemerintah menetapkan harga 

barang yang biasanya bertarif murah menjadi lebih mahal, dapat 

menyebabkan kemacetan, terlalu ramai wisatawan dapat membuat 

kepadatan di objek wisata tersebut sehingga mengurangi rasa nyaman, 

dapat mengakibatkan polusi dan kotor pada lingkungan sekitar objek 

wisata, serta dapat menyebabkan komodifikasi budaya suatu daerah. 

Hubungan kekuasaan yang dirasakan terhadap kerugian yang 

dirasakan memiliki pengaruh signifikan negatif (Nunkoo, 2015; 

Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Nunkoo & Smith, 2013; Zuo et al., 

2017). Manfaat ekonomi dan sosial-budaya yang dirasakan masyarakat 

dari pengembangan pariwisata memiliki efek positif pada kedua nilai 

co-creation dan kepuasan hidup, biaya yang dirasakan memiliki 

dampak negatif (Lin et al., 2017). 

2.3.4 Pengaruh Keuntungan yang Dirasakan (Perceived Benefit of 

Tourism) terhadap Rasa Percaya pada Pemerintah Daerah (Trust 

in Local Government) 

Tanggung jawab utama pemerintah adalah menyediakan dan 

mengoperasikan layanan pariwisata dan perhotelan (Ruhanen, 2013). 

Pemerintah daerah dikeluarkan dari lingkaran pengambilan keputusan 

strategis dan berfungsi sebagai koordinator.  

(Wong et al., 2011) menganggap kepercayaan warga negara 

pada pemerintah sebagai rasional dan endogen terhadap sistem politik, 

yaitu kepercayaan warga tergantung pada bagaimana orang 
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mengevaluasi kinerja pemerintah sehubungan dengan tuntutan mereka. 

Meskipun penduduk lokal tidak memiliki banyak kepercayaan pada 

pejabat pemerintah lokal, mereka masih percaya bahwa tanpa 

cengkeraman pemerintah pusat yang ketat terhadap pemerintah lokal, 

situasinya akan jauh lebih buruk (Gao & Zhai, 2013; Huang, 2014). 

Sebagai pelaksana kebijakan pusat, pemerintah daerah dan 

pejabat memiliki kontak yang paling sering dan langsung dengan 

penduduk, warga cenderung membentuk dasar kepercayaan mereka 

pada kinerja lembaga lokal dan seberapa banyak mereka 

mempengaruhi tindakan pemerintah setempat (Nunkoo, 2015). 

Hubungan antara tingkat kepercayaan warga pada pemerintah daerah 

dan dukungan untuk pariwisata signifikan positif (Nunkoo & Smith, 

2013; Zuo et al., 2017).  

2.3.5 Pengaruh Kerugian yang Dirasakan (Perceived Cost of Tourism) 

terhadap Rasa Percaya pada Pemerintah Daerah (Trust in Local 

Government) 

Penelitian (Látková & Vogt, 2012; Nunkoo & Gursoy, 2012; 

Nunkoo & Ramkissoon, 2012) menyatakan bahwa biaya yang 

dirasakan pariwisata biasanya berhubungan negatif dengan dukungan 

warga untuk pengembangannya. 

Biaya yang dirasakan dan percaya pada pemerintah daerah 

memiliki keterkaitan satu sama lain dikarenakan semakin banyak 

wisatawan yang berkunjung kesuatu daerah wisata, secara otomatis 
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dapat menimbulkan biaya yang dirasakan dari pertimbangan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah seperti 

meningkatkan harga barang dan properti, kemudian dapat membuat 

kemacetan, padat, kotor dan banyak polusi, bahkan dapat mengalami 

komodifikasi budaya. Hal tersebut merupakan biaya yang dirasakan 

dari perkembangan pariwisata, jika tidak dikelola oleh pemerintah 

daerah dengan baik maka biaya yang dirasakan akan membuat 

masyarakat protes dan dapat merugikan daerah sendiri. 

Penelitian yang dilakukan (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; 

Nunkoo & Smith, 2013; Zuo et al., 2017) menunjukkan hasil bahwa 

hubungan antara perceived cost of tourism dengan trust in local 

government adalah negatif.  

2.3.6 Pengaruh Keuntungan yang Dirasakan (Perceived Benefits of 

Tourism) terhadap Dukungan Pariwisata (Support of Tourism) 

Penduduk yang merasakan trade-off antara keuntungan dan 

kerugian telah ditemukan rendah kesediaan untuk mendukung 

pengembangan (Boley et al., 2014; Nunkoo & Ramkissoon, 2012). 

Namun, warga mungkin masih mendukung pengembangan pariwisata 

bahkan jika mereka tidak menerima manfaat ekonomi langsung atau 

merasakan dampak negatif (Nunkoo & So, 2016). Dukungan sangat 

bergantung pada persepsi bahwa manfaat masa depan akan melebihi 

biaya (Ven, 2016). 
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Perceived benefits of tourism dan support of tourism memiliki 

hubungan antara satu sama lain. Perkembangan pariwisata yang pesat 

dapat menimbulkan keuntungan yang akan dirasakan baik oleh 

masyarakat, daerah bahkan negara. Beberapa keuntungan yang di 

rasakan dari dukungan pariwisata adalah meningkatnya pendapatan, 

memberikan peluang kerja, meningkatkan infrastruktur publik dan 

trafik, mengembangkan ekonomi lokal, melestarikan lingkungan alam, 

dan memiliki rasa kebanggaan terhadap sejarah daerah sebagai 

pendukung pengembangan pariwisata. 

(Boley et al., 2014; Choi & Murray, 2010; Gursoy et al., 

2017; Lee et al., 2018; Lee, 2013; Li & Wan, 2017; Nunkoo & 

Gursoy, 2017; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Sinclair-Maragh & 

Gursoy, 2015; Wang & Xu, 2015; Zuo et al., 2017) menemukan hasil 

hubungan antara keuntungan yang dirasakan terhadap dukungan 

pariwisata dinyatakan positif signifikan. 

2.3.7 Pengaruh Rasa Percaya pada Pemerintah Daerah (Trust in Local 

Government) terhadap Dukungan Pariwisata (Support Tourism) 

Kepercayaan memungkinkan pemerintah untuk 

mempertahankan otoritas yang efektif dalam pengambilan keputusan 

dan penting untuk tata kelola yang baik, keberlanjutan dari sistem 

politik, dan konsolidasi demokrasi (Park & Blenkinsopp, 2011). 

Mempertahankan kepercayaan warga adalah tujuan politik yang 

penting pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah adalah aktor utama 
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dalam proses politik pengembangan pariwisata (Bramwell, 2011; 

Nunkoo et al., 2012). Pemerintah memiliki pengaruh langsung dan 

kuat pada pengembangan pariwisata wacana, kepentingan publik 

cenderung terpinggirkan (Dredge, 2010). 

Kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah secara 

signifikan terkait dengan dukungan mereka untuk pembangunan 

pariwisata (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Nunkoo & Smith, 2013), 

hubungan antara kepercayaan pada pemerintah daerah dan dukungan 

pariwisata ditemukan tidak signifikan secara statistik pada model 

pertama yang diuji. Temuan ini tidak mengherankan mengingat 

kepercayaan pemerintah lokal cenderung rendah di Cina (Gao & Zhai, 

2013). Tetapi, penelitian (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Nunkoo & 

Smith, 2013; Zuo et al., 2017) menemukan hasil bahwa Trust in the 

Local Government memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

Support of Tourism. 

2.3.8 Pengaruh Rasa Percaya pada Pemerintah Pusat (Trust in Central 

Government) Memiliki Efek Moderat terhadap Rasa Percaya pada 

Pemerintah Daerah (Trust in the Local Government) dan 

Dukungan Pariwisata (Support of Tourism) 

Pemerintah pusat bertindak sebagai pengontrol dengan 

kekuasaan. Merumuskan kebijakan, memulai rencana, menyediakan 

dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelestarian atraksi “merah” 
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yang terpilih, dan mengendalikan kemajuan pengembangan 

“pariwisata merah” (Ciprian, 2011). 

Dalam penelitian (Zuo et al., 2017) percaya pada pemerintah 

pusat memiliki pengaruh terhadap dukungan pariwisata diantaranya 

adalah percaya pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat, 

percaya pada pemerintah pusat dalam menjaga kepentingan rakyat, dan 

percaya bahwa pemerintah berjuang untuk membuat pariwisata 

menjadi lebih baik. 

Menurut survei terbaru pada tahun 2011, kredibilitas 

pemerintah pusat mencapai 88% secara nasional (Zhong, 2011). 

Seperti itu tingkat kepercayaan yang tinggi memberikan ruang untuk 

percobaan dan kesalahan, dan menawarkan peluang untuk 

menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kesalahan informasi 

implementasi kebijakan. Hubungan efek moderat Trust in the Central 

Government terhadap Trust in the Local Government dan Support of 

Tourism berpengaruh signifikan positif (Zuo et al., 2017). 

2.3.9 Pengaruh Kerugian yang dirasakan (Perceived Cost of Tourism) 

terhadap Support of Tourism (dukungan pariwisata) 

Sektor pariwisata yaang semakin berkembang pasti memiliki 

dampak pada lingkungan masyarakat sekitar, baik dampak positif 

maupun negatif. Hal ini sangat berpengaruh dalam dukungan 

pariwisata. Beberapa contoh penyebab yang ditimbulkan dari 

pariwisata adalah harga barang semakin meningkat, kemungkinan 
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besar dapat merusak lingkungan sekitar objek wisata, banyaknya 

kendaraan yang melakukan kegiatan pariwisata dapat menimbulkan 

polusi dan sebagainya. Contoh penyebab yang ditimbulkan dari 

pariwisata tentunya berpengaruh terhaadap dukungan untuk pariwisata 

ke depannya. 

Hubungan antara kerugian yang dirasakan terhadap dukungan 

untuk pariwisata ditemukan signifikan negatif (Boley et al., 2014; 

Choi & Murray, 2010; Gursoy et al., 2017; Lee et al., 2018; Lee, 2013; 

Li & Wan, 2017; Nunkoo & Gursoy, 2017; Nunkoo & Ramkissoon, 

2012; Sinclair-Maragh & Gursoy, 2015; Wang & Xu, 2015; Zuo et al., 

2017). 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian  

Keterangan: 

PP: Perceived level of Power (tingkat kekuasaan yang dirasakan) 

PB: Perceived Benefit (keuntungan yang dirasakan) 

TL: Trust in Local Government (rasa percaya terhadap pemerintah daerah) 

PC: Perceived Cost (kerugian yang dirasakan) 
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TC: Trust in Central Government (rasa percaya terhadap pemerintah pusat) 

ST: Support for Tourism (dukungan pariwisata) 

Berdasarkan model penelitian yang digambarkan diatas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Ada hubungan antara keuntungan yang dirasakan (Perceived Benefit) 

terhadap dukungan pariwisata (Support of Tourism). 

H2: Ada hubungan antara kerugian yang dirasakan (Perceived Cost) 

terhadap dukungan pariwisata (Support of Tourism). 

H3 : Ada hubungan antara keuntungan yang dirasakan (Perceived Benefit) 

terhadap rasa percaya pada pemerintah daerah (Trust in the Local 

Government). 

H4 : Ada hubungan antara kerugian yang dirasakan (Perceived Cost) 

terhadap rasa percaya pada pemerintah daerah (Trust in the Local 

Government). 

H5 : Ada hubungan antara rasa percaya pada pemerintah daerah (Trust in the 

Local Government) terhadap dukungan pariwisata (Support of 

Tourism). 

H6 : Ada hubungan antara rasa percaya pada pemerintah pusat (Trust in the 

Central Government) terhadap efek moderat pada hubungan rasa 

percaya pada pemerintah daerah (Trust in the Central Government) dan 

dukungan pariwisata (Support of Tourism). 

H7 : Ada hubungan antara kekuasaan yang dirasakan (Perceived Power) 

terhadap keuntungan yang dirasakan (Perceived Benefit). 
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H8 :  Ada hubungan antara kekuasaan yang dirasakan (Perceived Power) 

terhadap kerugian yang dirasakan (Perceived Cost). 

H9 :  Ada hubungan antara kekuasaan yang dirasakan (Perceived Power) 

terhadap rasa percaya terhadap pemerintah daerah (Trust in the Local 

Government). 
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