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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. 

Dengan adanya pariwisata ini, maka suatu negara atau pemerintah daerah 

tempat objek wisata itu berada akan mendapatkan pemasukan dari 

pendapatan setiap objek wisata. Pariwisata juga merupakan komoditas yang 

dibutuhkan oleh setiap individu. Alasannya, karena aktivitas berwisata bagi 

seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan 

kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan 

budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan pariwisata spiritualisme. 

 Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan 

banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. 

Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, 

justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau 

bahkan merugikan masyarakat. Selain itu, dengan mengembangkan tempat 

wisata akan dapat meningkatnya wisatawan yang berkunjung dan secara 

langsung akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan 

masyarakat sekitar objek wisata.  
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Kabupaten Magetan khususnya sektor pariwisata merupakan salah satu 

sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan dan 

dipasarkan. Obyek Wisata Telaga Sarangan dan Wisata air terjun Tirtosari 

merupakan obyek wisata favorit yang mempunyai daya tarik tinggi dengan 

suasana dan pemandangannya yang masih asri. Kedua obyek wisata tersebut 

memiliki daya tarik dan potensi dalam peningkatan pendapatan daerah yang 

menjadi salah satu aset wisata alam di Kabupaten Magetan. Telaga Sarangan 

terletak di kecamatan plaosan, sedangkan Air Terjun Tirtosari terletak tidak 

jauh dari Telaga sarangan, yaitu di desa ngancar. Selain kedua tempat wisata 

tersebut masih ada obyek wisata Kabupaten Magetan lainnya diantaranya ada 

bumi perkemahan Mojosemi yang berada di wilayah perhutani lawu atau 

sekitar 2 kilometer dari Telaga Sarangan, tempat ini merupakan taman 

rekreasi keluarga dan juga sebagai tempat anak – anak pramuka melakukan 

kegiatan berkemah, selain bisa menikmati pemandangan alam, pengunjung 

juga bisa membeli makanan dan minuman yang ada di resto Mojosemi. Serta 

wisata Cemoro Sewu yang tidak pernah sepi dari pengunjung yang hanya 

sekedar mampir untuk menikmati suasana dingin gunung lawu atau akan 

mendaki gunung lawu melalui jalur Cemoro Sewu. Wisata di kabupaten 

Magetan selain digunakan untuk rekreasi keluarga juga ada yang digunakan 

untuk acara keagamaan diantaranya Telaga Sarangan pada bulan syakban 

digunakan untuk larung saji sebagai rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa 

dari warga yang tinggal di sekitar Telaga Sarangan dan Puncak Lawu yang 

ramai pada bulan suro, biasanya warga Kabupaten Magetan pada bulan suro 
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ini banyak yang mendaki Gunung Lawu untuk melakukan ritual yang disebut 

Suroan atau sekedar untuk mengisi waktu liburan di bulan suro. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah pengunjung yang meningkat setiap tahunnya.  

Berikut adalah tabel jumlah pengunjung sektor wisata Telaga Sarangan 

dan air terjun Tirtosari : 

Tabel 1.1 

Jumlah Pengunjung Sektor Wisata Kabupaten Magetan 

Tahun 
Telaga 

Sarangan 

Air Terjun 

Tirtosari 

Jumlah 

Pengunjung 

2002 350.610 27.699 378.309 

2003 339.014 22.002 361.016 

2004 359.794 22.876 382.670 

2005 331.574 25.667 357.241 

2006 323.275 20.634 343.909 

2007 229.709 13.319 243.028 

2008 299.871 23.102 322.973 

2009 424.338 31.307 455.645 

2010 460.020 32.351 492.371 

2011 474.895 32.537 507.432 

2012 528.046 40.540 568.586 

2013 577.373 44.702 622.075 

2014 624.503 47.317 671.820 

2015 753.124 52.154 805.278 

2016 856.234 50.203 906.437 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan 
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Dari tabel 1.1 diketahui bahwa perkembangan jumlah pengunjung di 

Kabupaten Magetan mengalami penurunan pada tahun 2005 sampai tahun 

2007. Namun sembilan tahun terakhir sektor wisata Kabupaten Magetan 

mengalami peningkatan pengunjung setiap tahunnya sampai tahun 2016. 

Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2015, yang semula pada tahun 

2014 sebesar 671.820 orang menjadi 805.278 orang. 

Tempat penginapan hotel atau vila juga merupakan sektor potensial, 

dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam 

penerimaan kontribusi yang diberikan oleh hotel dapat memacu 

pembangunan ekonomi di kabupaten Magetan. 

Berikut adalah jumlah hotel serta sumbangan pajak hotel terhadap PAD 

dalam limabelas tahun terakhir di Kabupaten Magetan : 
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Tabel 1.2 

Jumlah Hotel dan Sumbangan Pajak Terhadap PAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :BPS Kabupaten Magetan 

 

Dari tabel 1.2 diketahui bahwa selama limabelas tahun terakhir jumlah 

hotel di magetan bertambah satu sampai dua hotel tiap tahunnya dan 

sumbangan pajak terhadap PAD juga meningkat, namun pada tahun 2006 

sumbangan pajak dari hotel menurun sebesar 2.834.164. Pada tahun 2009 

meningkat yang semula 112.110.780 menjadi 129.823.450 dan terus 

mengalami peningkatan sampai tahun 2016. 

B. Rumusan Masalah 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak sektor 

wisata terhadap perekonomian daerah dan juga sebagai salah satu faktor 

penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui PAD yang 

diterima oleh daerah tersebut. PAD ini bersumber pada pajak daerah, retribusi 

Tahun Jumlah Hotel pajak hotel 

2002 62 109.461.417 

2003 65 111.563.200 

2004 65 113.251.712 

2005 67 114.105.925 

2006 68 111.271.761 

2007 68 112.078.643 

2008 99 112.110.780 

2009 100 129.823.450 

2010 102 231.684.836 

2011 103 240.356.600 

2012 106 242.360.500 

2013 106 243.450.400 

2014 109 245.005.800 

2015 108 258.429.400 

2016 108 336.016.500 
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daerah, hasil laba perusahaan daerah, penerimaan dinas dan pendapatan asli 

daerah yang sah. Selain itu tempat penginapan hotel dan jumlah pengunjung 

juga akan mengalami peningkatan setiap tahunnya seiiring dengan 

berkembangnya sektor wisata di kabupaten Magetan. Dari uraian tersebut 

diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah sektor wisata di kabupaten Magetan berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah? 

2. Apakah jumlah pengunjung tempat wisata berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah? 

3. Apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis : 

1. Pengaruh sektor wisata terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah. 

2. Pengaruh jumlah pengunjung terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

3. Pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikirian bagi pemerintah 

daerah setempat dalam menentukan kebijakan yang tepat guna 

mengembangkan serta meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor 

pariwisata. 
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2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang 

lain. 

E. Metode Penelitian 

1. Data dan Sumber Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah studi pustaka yang diperoleh dari instansi Dinas Pariwisata Kabupaten 

Magetan dan BPS Kabupaten Magetan, buku referensi, maupun jurnal-jurnal 

ekonomi. Data yang digunakan adalah data time series tahun 2002-2016, data 

time series merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi 

sepanjang waktu secara beruntutan dengan jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder. 

2. Metode dan Alat Analisis 

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi 

linier berganda. Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data 

dalam statistika yang seringkali di gunakan untuk mengkaji hubungan antara 

beberapa variabel dan meramal suatu variabel (Kumer, Nachtsheim dan 

Neter, 2004). Kemudian jika ingin di kaji hubungan antar pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas, maka model regresi yang di gunakan adalah model 

regresi linier berganda (multiple linear regression model) atau sering juga di 

sebut dengan regresi klasik (Gujarati, 2003). Adapun metode yang di gunakan 

untuk mengestimasi parameter model regresi linier sederhana maupun model 

regresi linier ganda adalah dengan metode kuadrat terkecil (ordinary least 
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square/OLS) dan metode kemungkinan maksimum (maximum likehood 

estimation/MLE) (Kutner Nacthsemeim dan Neter, 2004). Teknik analisis 

regresi linier berganda di gunakan untuk mengetahui atau memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh sektor wisata, jumlah hotel dan jumlah 

pengunjung terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan. Dimana ke 

empat variabel tersebut di uji dengan uji asumsi klasik kemudian dilanjutkan 

dengan uji signifikansi untuk mendapatkan hasil penelitian yang di harapkan. 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai 

berikut : 

Bab 1  : Pendahuluan 

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan 

penelitian. 

Bab 2  : Tinjauan pustaka 

Dalam bagian ini akan diuraikan pengertian tentang sektor 

wisata, wisatawan atau pengunjung tempat wisata, dan teori 

PAD. Pada bagian ini juga akan memaparkan penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya diuraikan 

pula kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan 

dan hipotesis. 
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Bab 3  : 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 statistik yang digunakan. 

Bab 4  : Hasil dan pembahasan 

Pada bab ini akan dibahas secara rinci analisi data-data 

yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan 

Regresi. Bab ini akan menjawab permasalahan penelitian 

yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan 

landasan teori yang relevan. 

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 Kota Magetan 

dalam meningkatkan kontribusi sektor wisata terhadap 

pendapatan asli daerah. 

 

 

 


