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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Dukungan Untuk Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata menurut Swarbrooke (1996: 99) adalah 

serangkaian upaya dalam rangka mewujudkan integrasi dalam penggunaan 

berbagai sumber daya dan semua aspek pariwisata yang terluar dengan kaitan 

langsung atau tidak langsung terhadap pengembangan yang berkelanjutan. 

Pengembangan pariwisata menyajikan perubahan sosial budaya, lingkungan, dan 

ekonomi pada tempat tinggal penduduk. Dampak ini juga berpengaruh terhadap 

pengembangan destinasi wisata, dalam pengembangan destinasi wisata diperlukan 

teknik yang baik dan perencanaan yang tepat. Menurut Pitana dan Diarta (2009: 

134), “Teknik pengembangan itu harus memasukkan beberapa aspek pendukung 

keberhasilan pariwisata. Aspek-aspek ini adalah aspek aksesibilitas (saluran 

pemasaran dan transportasi), tingkat resistensi masyarakat lokal, karakteristik 

infrastruktur dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, dan 

seterusnya”.  

Pengembangan pariwisata didukung oleh niat baik dan kerja sama 

masyarakat lokal demi keberhasilan dan keberlanjutan dari pembangunan 

pariwisata, pemahaman pandangan warga terhadap pembangunan pariwisata di 

anggap sangat penting bagi pemerintah daerah. Pengembangan ini berkaitan 

dengan imej tempat penduduk yang merupakan faktor penentu wisatawan untuk 

melakukan perjalanan wisata ke destinasi tersebut. Sehingga dukungan warga 

melalui imej destinasi untuk pengembangan pariwisata telah menjadi subjek untuk 
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penelitian yang sedang berlangsung di bidang pariwisata saat ini (Stylidis et al, 

2014; Stylidis, 2015;  Tournois & Djeric, 2018). 

 

2.2 Studi-studi sebelumnya terkait pengembangan pariwisata 

Studi penelitian tentang pengembangan pariwisata ini dibuat dengan 

panduan dari 35 jurnal ilmiah internasional yang dapat dicari dan diunduh melalui 

Google Scholar dengan penentuan tahun dari 2007 hingga 2018. Pencarian 

dilakukan dengan menggunakan kata kunci support tourism, support for tourism 

development dan residents’ place image.  

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara kumulatif ada 35 publikasi 

jurnal internasional tentang dukungan pengembangan pariwisata, diteliti baik di 

negara maju maupun berkembang. ditemukan 1 penelitian di tahun 2007 (Dyer et 

al., 2007), ditemukan 2 penelitian di tahun 2008 (Garcia et al., 2008; 

Kitnuntaviwat & Tang, 2008), ditemukan 3 penelitian di tahun 2010 (Nunkoo & 

Ramkissoon, 2010; Choi & Murray, 2010; Fu Chen & Chun Chen, 2010), 

ditemukan 3 penelitian di tahun 2011 (Woosnam, 2011; Long & Kayat, 2011; 

Ramkissoon & Nunkoo, 2011), ditemukan 1 penelitian di tahun 2013 (Lee, 2013) 

ditemukan 3 penelitian di tahun 2014 (Stylidis et al., 2014; Park et al., 2014; 

Panyik, 2014), ditemukan 3 penelitian di tahun 2015 (Stylidis, 2015; Lee et al., 

2015; Maragh & Gursoy, 2015), ditemukan 8 penelitian di tahun 2016 (liang & 

hui, 2016; Maragh, 2016; Rasoolimanesh et al., 2016; Rasoolimanesh, 2016; Lai 

& Hitchcock, 2016; Phu, 2016; Strzelecka et al., 2016; Liao et al., 2016), 

ditemukan 7 penelitian di tahun 2017 (Moghavvemi et al., 2017; Rasoolimanesh 

et al., 2017; Maragh & Gursoy, 2017; Stylidis, 2017; Adongo et al., 2017; Martin 
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et al., 2017; Masa'deh et al., 2017), ditemukan 5 penelitian di tahun 2018 (suess et 

al., 2018; Latip et al., 2018; Eusbio et al., 2018; Tournois & Djeric, 2018). 

Berdasarkan peninjauan dari tahun dan jumlah publikasi per tahun dapat 

disimpulkan bahwa kajian tentang penegembangan pariwisata ini masih manjadi 

topik yang masih banyak diminati. Hal ini juga manjadi dasar penelitian ini 

berfokus pada pengembangan pariwisata.  

Literatur penelitian menunjukan bahwa lokasi data yang digunakan dalam 

penelitian tentang pengembangan pariwisata tersebar luas, baik dari negara 

berkembang dan negara maju. Ada 13 studi yang menggunakan data lokasi dari 

negara-negara maju yaitu Yunani (Stylidis et al., 2014; Stylidis, 2015; Stylidis, 

2017), Taiwan (Lee, 2013; Lee et al., 2015; Fu Chen & Chun Chen, 2010), 

Amerika (suess et al., 2018; Woosnam, 2011; Choi & Murray, 2010), Spanyol 

(Garcia et al., 2008; Martin et al., 2017), Cape Verde (Eusbio et al., 2018), 

Hongaria (Panyik, 2014). Studi penelitian yang paling banyak mengkaji tentang 

pengembangan pariwisata adalah dari penelitian dengan menggunakan data lokasi 

dari negara berkembang, terdapat 22 penelitian yaitu Cina (liang & hui, 2016; Lai 

& Hitchcock, 2016; Liao et al., 2016), Malaysia (Moghavvemi et al 2017; 

Rasoolimanesh et al., 2017; Rasoolimanesh et al., 2016; Latip et al., 2018; 

Rasoolimanesh, 2016), Jamaika (Maragh, 2016; Maragh & Gursoy, 2017; Maragh 

& Gursoy, 2015), Australia (dyer et al., 2007); Mauritius (Nunkoo & 

Ramkissoon, 2010; Ramkissoon & Nunkoo, 2011), Vietnam Adongo et al., 2017; 

Long & Kayat, 2011; Phu, 2016), Thailand (Kitnuntaviwat & Tang, 2008), Korea 

(Park et at., 2014), Yordania (Masa'deh et al., 2017). Polandia (Strzelecka et al., 

2016), Serbia (Tournois & Djeric, 2018). Disimpulkan bahwa kajian terkait 
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pengembangan pariwisata lebih banyak dibahas di negara berkembang, dan 

peneliti tidak menemukan kajian yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga 

hal ini memotivasi penelitian ini dilakukan di negara berkembang terutama di 

Indonesia. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Dampak ekonomi yang dirasakan dari pariwisata dan dukungan 

warga untuk pengembangan pariwisata 

Sebuah tujuan wisata yang dikunjungi, wisatawan dipandang sebagai 

konsumen sementara, mereka datang untuk mengunjungi daerah tersebut dalam 

priode waktu tertentu, memakai sumber daya dan fasilitas yang disediakan daerah 

tersebut dan biasanya mereka mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan, 

apabila para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata ini sangat banyak, serta 

membeli berbagai keperluan selama liburannya dengan  jumlah uang yang 

banyak, maka tidak ada keraguan bahwa itu akan berdampak pada ekonomi 

daerah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Kunjungan wisatawan ke suatu daerah tentu saja tidak lepas dari dukungan 

warga dalam mengsukseskan pengembangan pariwisata itu sendiri, sehingga akan 

berdampak pada ekonomi daerah tempat mereka tinggal. Dampak ekonomi yang 

ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif, contohnya seperti jumlah 

pekerjaan (kedatangan wisatawan ke tempat tersebut menjadi kesempatan untuk 

berjualan), standar hidup dan pendapatan yang dihasilkan (dengan banyaknya para 

wisatawan yang berkunjung mengeluarkan banyak uang di daerah tersebut), 

infrastruktur (dengan pendapatan daerah yang tinggi maka semakin baik pula 
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infrastrukturnya), harga tanah dan perumahan (daerah yang ramai dikunjungi 

wisatawan akan berdampak pada harga tanah dan perumahan yang tinggi). 

2.3.2 Dampak sosial budaya yang dirasakan dari pariwisata dan dukungan 

warga untuk pengembangan pariwisata 

Keberadaan pariwisata suatu kawasan telah menjadikan masyarakat dan  

kebudayaannya cenderung mengalami perubahan. Beberapa studi yang meneliti 

tentang ini menunjukan hasil berbeda-beda didalam penilaian masyarakat 

terhadap sosial budaya untuk pengembangan pariwisata misalnya (Stylidis et al., 

2014) menunjukan bahwa terdapat dukungan antara sosial budaya dan 

pengembangan pariwisata; (Latip et al., 2018) menunjukan bahwa hanya sebagian 

yang mendukung antara sosial budaya dan pengembangan pariwisata; (Tournois 

& Djeric, 2018) menunjukan bahwa tidak terdapat dukungan antara sosial budaya 

dan pengembangan pariwisata.  

Aspek penelitian yang digunakan dalam pengukuran antara dampak sosial 

budaya terhadap dukungan untuk pengembangan pariwisata adalah seperti 

kegiatan dan hiburan budaya, ketersediaan fasilitas rekreasi, peluang untuk 

bertemu orang-orang dari budaya lain, semangat masyarakat, kualitas layanan 

publik dan tingkat kejahatan.  

2.3.3 Dampak Lingkungan yang dirasakan dari pariwisata dan dukungan 

warga untuk pengembangan pariwisata 

Pentingnya lingkungan alam dalam mendukung suatu daerah menjadi 

daerah yang menarik dan memiliki daya tarik sebagai objek wisata tidak dapat 

dipungkiri lagi. Meskipun faktor yang menarik wisatawan agar berkunjung 

bukanlah lingkungan sebagai faktor utamanya, namun lingkungan memiliki 
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pengaruh yang signifikan bagi calon wisatawan dalam memilih daerah tersebut 

sebagai tempat untuk mereka berwisata. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri juga 

bahwa aktivitas pariwisata di suatu kawasan dapat menimbulkan dampak baik 

positif maupun negatif pada tingkatan tertentu. Sehingga hal ini menjadikan 

lingkungan dan alam harus diperhatikan dengan benar supaya tidak memberikan 

dampak yang buruk pada pengembangan pariwisata. 

Beberapa penelitian telah menunjukan  bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara dampak lingkungan dan dukungan untuk pengembangan 

pariwisata, misalnya (Stylidis et al., 2014) menunjukan bahwa terdapat dukungan 

antara dampak lingkungan dan pengembangan pariwisata; (Latip et al., 2018) 

menunjukan bahwa hanya sebagian yang mendukung antara dampak lingkungan 

dan pengembangan pariwisata; (Tournois & Djeric, 2018) menunjukan bahwa 

terdapat dukungan antara dampak lingkungan dan pengembangan pariwisata. 

Aspek penelitian yang digunakan dalam pengukuran antara lingkungan 

terhadap dukungan untuk pengembangan pariwisata adalah seperti polusi 

lingkungan, tingkat kebisingan, kesesakan, dan tingkat kemacetan lalu lintas.  

2.3.4 Hubungan imej tempat penduduk dan dukungan mereka untuk 

pengembangan pariwisata 

Imej tempat penduduk memiliki peranan penting dalam mempengaruhi 

sikap dan perilaku seseorang, gagasan ini umumnya dikenal dengan istilah “Imej 

Destinasi”. Menurut Pitana dan Diarta (2009: 131), “Imej destinasi tidak hanya 

didasarkan pada fakta dan pengalaman tetapi juga bisa terbentuk oleh beberapa 

hal sehingga faktor ini menjadikan pendorong motivasi yang kuat bagi wisatawan 

dalam memulai perjalanan mereka ke tujuan yang mereka inginkan”. Hal ini 
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menyimpulkan bahwa Imej tempat penduduk sebagai salah satu penentu 

keberlanjutan pariwisata, dukungan ini juga telah diperkuat melalui penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya; misalnya Stylidis, (2015) mengungkapkan 

bahwa memahami imej tempat penduduk sangat penting untuk mengembangkan 

rencana yang akan melestarikan, mempertahankan dan merevitalisasi tempat. 

Hubungan antara imej tempat terhadap dukungan untuk pengembangan 

pariwisata ditentukan melalui persepsi individu dengan manyajikan beberapa 

atribut spesifik suatu destinasi, misalnya pemandangan, cuaca, arsitektur atau 

bangunan, situs bersejarah, pemerintah lokal, layanan publik, peluang kerja, 

sistem transportasi publik, restoran atau makanan, kehidupan malam atau hiburan, 

tempat berbelanja, penduduk lokal, keamanan, kebersihan.  

2.3.5 Hubungan antara imej tempat penduduk dan dampak ekonomi yang 

dirasakan dari pariwisata 

Dampak yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terhadap 

ekonomi didaerah tujuan wisata adalah seperti jumlah pekerjaan, standar hidup, 

pendapatan yang dihasilkan, infrastruktur, harga tanah dan perumahan. Dampak – 

dampak yang dirasakan tentu saja dapat mempengaruhi persepsi dan dukungan 

warga terhadap pengembangan pariwisata, bahkan dengan dampak-dampak itu 

pula imej suatu tempat penduduk ditentukan dan diperbenah agar dapat menjadi 

lebih baik, dan dengan demikian imej juga mempunyai pengaruh pada dampak 

ekonomi yang dirasakan dari pariwisata. 

2.3.6 Hubungan antara imej tempat penduduk dan dampak sosial budaya 

yang dirasakan dari pariwisata 
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Dampak yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terhadap 

sosial budaya didaerah tujuan wisata adalah seperti kegiatan dan hiburan budaya, 

ketersedian fasilitas rekreasi, peluang untuk bertemu orang-orang dari budaya 

lain, semangat masyarakat, kualitas layanan publik, tingkat kejahatan.  Dampak-

dampak yang dirasakan tentu saja dapat mempengaruhi persepsi dan dukungan 

warga terhadap pengembangan pariwisata, bahkan dengan dampak – dampak itu 

pula imej suatu tempat penduduk ditentukan dan diperbenah agar dapat menjadi 

lebih baik, dan dengan demikian imej juga juga mempunyai pengaruh pada 

dampak sosial budaya yang dirasakan dari pariwisata. 

2.3.7 Hubungan  antara imej tempat penduduk dan dampak lingkungan 

yang dirasakan dari pariwisata 

Dampak yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terhadap 

lingkungan di daerah tujuan wisata adalah seperti polusi lingkungan, tingkat 

kebisingan, kesesakan, tingkat kemacetan lalu lintas.  Dampak – dampak yang 

dirasakan tentu saja dapat mempengaruhi persepsi dan dukungan warga terhadap 

pengembangan pariwisata, bahkan dengan dampak-dampak itu pula imej suatu 

tempat penduduk ditentukan dan diperbenah agar dapat menjadi lebih baik, dan 

dengan demikian imej juga mempunyai pengaruh pada dampak lingkungan yang 

dirasakan dari pariwisata. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari hasil kajian terdapat literatur tentang antesenden dari dampak yang 

ditimbulkan oleh pariwisata dan dukungan untuk pengembangan pariwisata dari 

beberapa negara maju dan berkembang, ditemukan bahwa variabel yang memiliki 
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hubungan antara Imej tempat penduduk, dampak sosial budaya, lingkungan, dan 

ekonomi. serta dukungan untuk pengembangan pariwisata (Stylidis et al., 2014; 

Latip et al., 2018; Stylidis, 2015; Tournois & Djeric, 2018) merupakan variabel-

variabel yang sudah banyak di uji. Sehingga pada penelitian ini variabel-variabel 

tersebut di uji, dalam dukungan untuk pengembangan pariwisata dan pentingnya 

imej tempat penduduk sebagai penentu keberhasilan suatu pariwisata yang 

berkelanjutan di Indonesia (gambar 2.1). 

 

  

rere 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian, Sumber : Stylidis et al., (2014), Latip et al., 

(2018), Stylidis, (2015), Tournois & Djeric, (2018) 

 

Hasil model penelitian yang telah digambarkan diatas, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Dampak ekonomi dari pariwisata dan dukungan warga untuk 

pengembangan pariwisata memiliki pengaruh signifikan. 

H2 :  Dampak sosial budaya dari pariwisata dan dukungan warga untuk 

pengembangan pariwisata memiliki pengaruh signifikan. 

H3 :  Dampak lingkungan dari pariwisata dan dukungan warga untuk 

pengembangan pariwisata memiliki pengaruh signifikan. 

Imej tempat 

penduduk 

Dampak ekonomi 

yang dirasakan 

Dampak sosial 

budaya yang 

dirasakan 

Dampak 

lingkungan yang 

dirasakan 

Dukungan untuk 

pengembangan 

pariwisata 

Andoli Efrani. Dukungan Warga untuk Pengembangan Pariwisata: Peran Imej Tempat Penduduk dan Dampak 
Pariwisata yang Dirasakan di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



17 
 

                        Universitas Internasional Batam 
 

H4 :  Imej tempat penduduk dan dukungan warga untuk pengembangan 

pariwisata memiliki hubungan signifikan. 

H5 :  Terdapat pengaruh signifikan antara imej tempat penduduk dan dampak 

ekonomi yang dirasakan dari pariwisata.  

H6 :  Terdapat pengaruh signifikan antara imej tempat penduduk dan dampak 

sosial budaya yang dirasakan dari pariwisata. 

H7 :  Terdapat pengaruh signifikan antara imej tempat penduduk dan dampak 

lingkungan yang dirasakan dari pariwisata. 
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