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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang potensial sebagai tujuan

wisata. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur bagian barat adalah

Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan terletak di ujung barat Provinsi Jawa

Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan di sebelah barat dengan

Kabupaten Karanganyar. Selain dengan kedua Kabupaten tersebut, di sebelah

utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, disebelah timur dengan Kabupaten

Madiun dan di sebelah selatan berbatasan juga dengan Kabupaten Ponorogo.

Salah satu wisata utama yang berada di Kabupaten Magetan adalah wisata alam

Telaga Sarangan. Dengan udara yang sejuk, nuansa alam pegunungan yang indah

dan ketersediaan sarana akomodasi yang memadai, tempat ini mampu menjadi

daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri.

Lokasi wisata Telaga Sarangan yang berada di lereng Gunung Lawu

dikelilingi pula dengan tempat wisata lain seperti air terjun, bumi perkemahan,

puncak Lawu dan camping ground. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Magetan jumlah pengunjung Telaga Sarangan selalu meningkat setiap

tahunnya. Dapat dilihat jumlah pengunjung yang sudah tercatat yaitu pada tahun

2014 sebanyak 725.677, tahun 2015 jumlah pengunjung sebanyak 866.978, dan

pada tahun 2016 jumlah pengunjung sebanyak 968.225 per tahunnya (Dinas

Pariwisata Kabupaten Magetan, 2017).
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Kontribusi pariwisata dalam bidang kesejahteraan manusia secara umum

dapat dilihat dari implikasi-implikasi seperti meningkatnya ekonomi, pemahaman

budaya, pemahaman potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Dalam

bidang ekonomi, para pengusaha memanfaatkan perkembangan pariwisata dengan

membangun sebuah tempat penginapan atau hotel. Daerah-daerah yang memiliki

potensi wisata, hotel sangat dibutuhkan oleh para wisatawan terutama bagi

mereka yang berasal dari luar daerah, luar kota, luar provinsi, maupun luar negeri

(Desianti, 2016).

Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi memberikan pengertian, hotel

adalah salah satu akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh

bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta

jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, serta memenuhi

ketentuan persyaratan yang sudah ditetapkan. Ketentuan ini juga menyatakan

bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan kepada para tamu,

menjaga martabat, serta mencegah penggunaaan hotel untuk perjudian,

penggunaan obat terlarang, kegiatan-kegiatan yang melanggar asusila, serta

keamanan dan ketertiban umum (Menpartel dalam Widyarini, 2013).

Hotel Syariah merupakan tawaran yang sangat menarik dalam rangka

meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia. Mengembangkan

hotel berbasis Syariah tidak seperti mengembangkan hotel konvensional. Pada

dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip syariah itu

sendiri yang tidak lepas dari kaidah islam. Perkembangan hotel berbasis syariah

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena
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berkembangnya pola pikir masyarakat tentang prinsip syariah, dengan salah satu

kelebihannya adalah memberikan rasa aman. Cakupan bisnis hotel syariah tidak

hanya terbatas kepada komunitas muslim saja, melainkan bisa untuk masyarakat

umum lainnya. Dari segi manajemen tidak jauh berbeda dengan sistem

operasional hotel pada umumnya (Ismayanti dan Syaharuddin, 2015).

Berikut Tabel 1.1 yang menunjukkan pendapatan hotel dan penginapan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Magetan tahun 2010-2016.

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB Penginapan dan Restoran Kabupaten Magetan

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2016

No Tahun Pendapatan (Juta Rp)
1 2010 299.641.10
2 2011 324.623.80
3 2012 350.623.75
4 2013 382.482.42
5 2014 415.213.16
6
7

2015
2016

485.198.83
485.198.67

Sumber : BPS Kabupaten Magetan 2017

Perkembangan PDRB 7 tahun terakhir Kabupaten Magetan dapat dilihat

pada tabel diatas bahwa penginapan atau hotel yang ada di obyek wisata Telaga

Sarangan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto

Kabupaten Magetan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dapat disimpulkan

dari data diatas bahwa pengembangan sektor perhotelan sangat diperlukan, karena

dengan tenaga kerja dan pelayanan yang baik serta kinerja yang profesional

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan hotel serta kepuasan para pengunjung

hotel. Kepuasan pelanggan tergantung pada produk yang dihasilkan apakah bisa

memberikan kepuasan atau keuntungan lebih terhadap konsumen setelah memakai
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produk tersebut. Jika kinerja sebuah produk buruk maka akan mengurangi jumlah

pengunjung, tetapi jika kinerja sebuah produk baik maka akan meningkatkan

jumlah pengunjung.

Efisiensi bagi sebuah hotel atau penginapan secara keseluruhan merupakan

aspek yang paling penting diperlihatkan untuk mewujudkan suatu kinerja

perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam suasana persaingan yang

semakin ketat sebuah hotel atau penginapan agar bisa bertahan dan berkembang

harus efisien dalam kegiatan operasinya. Hotel atau penginapan yang tidak

efisien, besar kemungkinan akan keluar dari pasar karena tidak mampu bersaing

dengan kompetitornya, baik dari segi harga maupun dalam hal kualitas produk

dan pelayanan. Hotel atau penginapan yang tidak efisien akan kesulitan dalam

mempertahankan kesetian pengunjung (Abidin dan Endri, 2009).

Dengan latar belakang tersebut, maka akan menjadi suatu penjelasan lebih

lanjut tentang “Analisis Efisiensi Teknis Penginapan Syariah dan Non Syariah

di Obyek Wisata Telaga Sarangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penginapan syariah dan non syariah di obyek wisata Telaga Sarangan

sudah memenuhi tingkat efisiensi yang optimal?

2. Apa yang menjadi penyebab penginapan syariah dan non syariah di obyek

wisata Telaga Sarangan tidak efisien?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian, pelaksanaan dan

penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Dapat mengetahui tingkat efisiensi yang sudah optimal pada penginapan

syariah dan non syariah di obyek wisata Telaga Sarangan.

2. Dapat mengetahui penyebab tidak efisiennya penginapan syariah dan non

syariah di obyek wisata Telaga Sarangan.

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari penelitian adalah kemanfaatan yang diperoleh atau

diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Otoritas Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gagasan atau masukan dalam

membuat kebijakan yang tepat dan memperbaiki sistem pemerintah dalam

mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik serta meningkatkan

kesejahteraan.

2. Bagi Dinas Pariwisata

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur maupun gambaran

dalam upaya meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten

Magetan.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan mengenai konsep

efisiensi teknis dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dan
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pertimbangan yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan

maupun mendukung penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Data Envelopment

Analysis (DEA). DEA adalah sebuah metode yang digunakan untuk

menbandingkan data input dan output suatu suatu perusahaan maupun suatu

organisasi.

E.2 Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang

meliputi data jumlah tamu, jumlah kamar dan jumlah tenaga kerja selama kurun

waktu 3 bulan (Juli-September) tahun 2017. Data diperoleh dari Dinas Pariwisata

Kabupaten Magetan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan dan hasil survei di

lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang

dilakukan, sehingga disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian

ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan dan tinjauan terhadap penelitian yang dilakukan terdahulu dan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data dan sumber pengumpulan data, definisi

operasional variabel serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan. Dijelaskan tentang deskripsi dari obyek penelitian

serta analisis data dan pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan

pembahasan hasil keseluruhan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


