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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.Program pengembangan dan

pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat

memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.Kedatangan wisatawan pada

suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan

kesejahteraan bagi penduduk setempat.Seperti halnya dengan sektor lainnya,

pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara

tujuan wisata.Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dan daerah

lainnya atau antara suatu Negara dengan negara lainnya (Sammeng 2001).

Menurut Salah Wahab (Salah,2003) dalam bukunya “Tourism Management”

pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar

hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan

industri pariwisata sangatlah besar.Industri pariwisata di Indonesia khususnya dan

dunia umumnya telah berkembang pesat. Perkembangan industri tersebut tidak

hanya berdampak pada peningkatan penerimaan devisa negara, namun juga telah

mampu memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan

baru bagi masyarakat dalam mengatasi pengangguran di daerah (Rahma, 2013).

Bahkan sektor pariwisata selalu masuk dalam tiga besar penyumbang terbesar
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devisa untuk negara Indonesia. Pariwisata Indonesia mengandalkan beberapa

daerah sebagai daerah tujuan utama wisata, misalnya Bali dan Yogyakarta, untuk

menarik minat wisatawan nusantara dan atau wisatawan mancanegara.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah

wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan

pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan

berkembang dengan baik. Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia

yang memiliki daya tarik wisata dan merupakan kota tujuan wisata yang paling

diminati oleh wisatawan, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang semakin

naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pariwisata

Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat dari tahun 2010-2014 wisatawan baik

domestic maupun mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta berjumlah

3.346.180 (Dinas Pariwisata DIY, 2014).

Gambar I.1 Perkembangan Wisatawan ke DIY Tahun 2010 - 2014

Sumber : Buku Kepariwisataan DIY, tahun 2014
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Yogyakarta disamping dikenal sebagai sebutan kota Perjuangan, pusat

kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan

budayanya. Hingga sekarang Yogyakarta masih tetap merupakan daerah tujuan

wisata yang dikenal di Indonesia dan Mancanegara (Buku Kepariwisataan DIY,

2014).Berbagai macam objek wisata yang ditawarkan oleh Kota

Yogyakarta.Mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner,

wisata minat khusus dan wisata belanja.Obyek dan daya tarik wisata (ODTW)

yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta cukup banyak dan

bervariasi.Keharmonisan antara wisata alam, wisata budaya dan wisata modern

dapat terjaga dengan harmonis. Dengan kesungguhan untuk menjaga kelestarian

alam dan lingkungan yang berkelanjutan, maka keberadaan kemegahan candi

Prambanan dan Ratu Boko, Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kota

Tua, Makam Raja-raja Mataram, Kota Gedhe, museum, dan adat-istiadat serta

kesenian tradisionalnya dll, sampai sekarang masih terjaga/lestari. Begitu juga

dengan potensi keindahan alam daerah Yogyakarta yang tidak kalah mempesona,

seperti kawasan Kaliurang dan gunung Merapi, puncak Suroloyo/bukit Menoreh,

gunung Gambar, pegunungan Karst, Gumuk Pasir, Desa Wisata, maupun

keindahan pantai selatan seperti pantai Kukup, Baron, Krakal, Kukup, Siung,

Parangtritis, Ngrenehan, Sundak, Sadeng dll. (Buku Kepariwisataan DIY,2010)

Unsur terpenting dalam kepariwisataan selain obyek wisata yang menjadi

tujuan utama wisatawan adalah sarana pendukung pariwisata.Sebagai akibat dari

perkembangan kunjungan wisatawan, berbagai sarana penunjang tumbuh dengan

pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan obyek wisata seperti misalnya
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NO SUMBER KOTA SLEMAN BANTUL KULONPROGO GUNUNGKIDUL JUMLAH

1
Pajak Hotel &
Restaurant 106.789.831.895 77.779.907.952 5.627.251.051 709.645.778 1.972.501.150 192.879.137.826

2
Pajak Tontonan /
Hiburan 9.357.105.030 5.652.846.661 577.695.506 1.720.000 22.278.000 15.611.645.197

3
Retribusi Obyek dan
Daya Tarik Wisata 985.581.500 9.607.119.500 1.633.898.000 14.989.421.527 27.216.020.527

4 Retribusi Perijinan
Usaha Pariwisata

TAP TAP TAP TAP TAP TAP

5

Retribusi
Pembangunan Aset
Milik Pemda (Sewa /
Kontrak /Bagi Hasil) 361.892.340 233.946.000 198.852.000 431.054.900 1.225.745.240

TOTAL 116.146.936.925 84.780.228.453 16.046.012.057 2.544.115.778 17.415.255.577 236.955.587.690

restoran, art shop, pasar seni, sarana hiburan, dan rekreasi (Republikasi

Online).Banyaknya usaha sarana pendukung pariwisata yang berkembang

merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta.Dalam hal ini pariwisata menyumbang penerimaan kepada daerah

dalam bentuk pajak dan retribusi. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan

dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah,

penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan

daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam

pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat

kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan (Suhendi, 2007)

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pendapatan daerah khususnya dari

pajak sektor pariwisata menunjukkan angka yang cukup tinggi, ini membuktikan

Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pariwisata di Kabupaten/ Kota Se
DIY tahun 2014

Sumber : Buku Kepariwisataan DIY, tahun 2014



5

bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang seharusnya

dikembangkan serta dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Sektor pariwisata telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat DIY. Dengan mengacu pada Perda DIY No. 1 Th

2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan (RIPPARDA) DIY

yang menjadi sumber rujukan utama untuk memandu arah pengembangan

kepariwisataan DIY. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

variable kepariwisataan DIY untuk mencapai visi pembangunan kepariwisataan

yang telah ditetapkan bersama. Sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan

penerimaan daerah melalui sektor pariwisata yang akan berdampak pada

penyelenggaraan pembangunan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan

daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana pengaruh obyek wisata terhadap pendapatan daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh sarana pendukung pariwisata terhadap pendapatan

daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap

pendapatan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
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2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata terhadap pendapatan

daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Untuk menganalisis pengaruh sarana pendukung pariwisata terhadap

pendapatan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada tujuan dari penelitian, maka penelitian ini nantinya

akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi nyata terhadap perkembangan studi ekonomi pariwisata

khususnya yang berhubungan dengan kepariwisataan Daerah Istimewa

Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

Dalam hal praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan

bagi Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam

melestarikan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.Hasil penelitian ini

juga diharapkan sebagai acuan bagi pelaku wisata maupun masyarakat

untuk mencintai budaya bangsa serta merawat dan menjaga cagar budaya

sebagai warisan budaya Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yangtersusun

sebagai berikut:
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Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang,

rumusanmasalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan

kegunaanpenelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Dalam bagian ini akan diuraikan, pengertianpariwisata,

kepariwisataan, pengertian obyek pariwisata, pengertian

wisatawan, pengertian retribusi obyek pariwisata, dan teori PAD.

Padabagian ini juga akan memaparkan penelitian yang

pernahdilakukan sebelumnya. Selanjutnya diuraikan pula

kerangkapemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis

Bab3 : Metode Penelitian

Pada bab ini dikemukakan mengenai pendekatan yang digunakan

dalam penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel,

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan uji statistic

yang digunakan.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas secara rinci analisis data-data yang

digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan Regresi.

Bab ini akan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat

berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.
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Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan

hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan

berguna bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata


