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Usaha-usaha pembangunan sektor pariwisata sangat diminati, hal ini terbukti semakin 
gencarnya promosi yang dilakukan, terutama dalam meningkatkan daya tarik pada daerah 
pariwisata. Dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke 
Magetan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan juga memberikan perhatian yang 
cukup besar terhadap perkembangan potensi usaha pariwisata sebagai faktor pendukung. 
Dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Magetan 
disamping meningkatkan PAD, melalui retribusi dan pajak daerah, akan membuka 
peluang baru bagi pasar kerja.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Berapa besar kontribusi penyerapan 
tenaga kerja industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan 
(2) Berapa besar kontribusi penerimaan industri pariwista terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Magetan. 
Adapun tujuannya adalah (1) Untuk mengetahui besarnya penyerapatan tenaga kerja pada 
industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan. (2) Untuk 
mengetahui besarnya kontribusi industri pariwisata terhadap pendapatan asli daerah 
(PAD) di Kabupaten Magetan  
Jenis penelitian yang penulis gunakan Library research yaitu cara pengambilan data 
melalui literatu-literatur yang diterbitkan oleh pihak-pihak tertentu. Data yang digunakan 
adalah data sekunder, yaitu yang merupakan hasil pengumpulan data dari BPS Kabupaten 
Magetan, sedangkan jenis datanya adalah time series 2000- 2004. Teknik pengambilan 
data yaitu dengan (2) dokumentasi (2) interview. Metode analisa yang digunakan adalah 
dengan metode analisa deskriptif, yaitu analisa prosentase dan analisa kontribusi 
Berdasarkan hasil penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 
Penyerapan tenaga kerja industri sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Kabupaten Magetan dari tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah terus mengalami 
peningkatan yakni tahun 2000 sebesar 381,573 orang, tahun 2001 sebesar 455,855 orang, 
tahun 2002 sebesar 454,158 orang, tahun 2003 sebesar 455,526 orang dan tahun 2004 
sebesar 456,334 orang. (2) Kontribusi industri pariwista terhadap Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Magetan dari tahun 2000  2004 adalah sebagai berikut: pada tahun 2000 
memberikan kontribusi sebesar 2,96%, pada tahun 2001 sebesar 2,31% pada tahun 2002 
sebesar 2,55% pada tahun 2003 sebesar3.45%, sedangkan pada tahun 2004 memberikan 
kontribusi sebesar 1.98%. Dengan demikian kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah cenderung menurun dari tahun 2000-2004.  


