
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam pasal 18 Undang-undang dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan 

pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 

mengingatkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan 

hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal tersebut 

dapat digunakansebagai landasan yang kuat bagi daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang 

berarti sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 

memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya 

alam yang memiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap 

pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya 

sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Setiap daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan 

mengembangkan potensi sumber-sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya 
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sehingga semakin banyak sumber-sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang 

dimiliki, maka daerah semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan 

dipergunakan dalam membangun daerahnya.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) 

yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan 

industri pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yaitu melalui jalur 

pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang ikutip oleh Rudy Badrudin 

(2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (Community 

Tourism Development atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah 

daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi 

resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang 

meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, profesional 

convetion organizer, pendidikan formal dan informal, serta pelatihan dan 

transportasi. 

Pariwisata merupakan suatu bentuk ekspor yang dianggap 

menguntungkan, terutama bagi ekonomi nasional suatu negara. Meskipun hal 

ini kelihatan sebagai suatu komponen besar ekonomi Indonesia turisme 

mempunyai sejarah yang panjang di daerah ini. Selama zaman kolonial, 

sejumlah besar pusat-pusat pariwisata dikembangkan untuk tujuan rekeasi, di 

antaranya di sebelas bagian negara di mana kelegaan dapat dicari dari tempat 

yang panas dan tinggi. Selama akhir tahun 50-an dan awal 60-an banyak pusat-

pusat pariwisata ini merosot sebagai tempat-tempat rekreasi meskipun banyak 
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juga mulai mengembangkan ekonomi yang lain, seperti fungsi-funsi budaya 

atau sosial. (Spillane,1987 hal 56). 

Sedangkan pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memiliki 

mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan 

pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, 

hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan nernagi komponen seperti 

biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, 

artshop, moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata itu sendiri 

juga menawarkan berbagai jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari 

wisata alam, wisata buatan, wisata religi, maupun wisata budaya. Menurut 

Salah Wahab 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. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, 

ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri 

kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara 

ekonomis juga dipandang sebagai industri (Salah,2003). 

Menurut Spillane (1978), peranan pariwisata dalam pembangunan negara 

pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, 

pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan 

(memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing). Para 

pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu 

kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu 
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negara, bila dikembangkan, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas 

(minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. 

Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis 

besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), 

memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi anatar aparatur 

pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar 

negeri. Tidak dapat disangkal bahwa hampir di seluruh daerah indonesia 

terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana 

angkutan, keadaan infrastruktur, dan sarana-sarana pariwisata yang menuju ke 

dan terdapat di daerah-daerah tersebut. Hal-hal inilah yang sesungguhnya 

menjadi pokok persoalan. Mengembangkan kesemuanya secara simultan tidak 

mungkin karena unuk itu diperlukan biaya yang besar, padahal dana yang 

tersedia terbatas, karena itu pengembangan pariwisata haruslah berdasarkan 

skla prioritas (Spillane 1987:133). 

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, berarti meningkatkan 

perannya dalam Pendapatan Asli Daerah, dimana kepariwisata merupakan 

komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, seperti : jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik 

maupun mancanegara, jumlah pajak hotel, dan jumlah pajak hiburan. 

Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang 

terletak pada koordinat 11,30◦ - 12,30◦ Bujur Timur dan 7,30◦ - 8,30◦ Lintang 

Selatan. Wilayahnya daratannya dibagi menjadi 3 yaitu :  
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1. Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180 – 3000 m 

dpl, daerah ini membentang di bagian selatan dan barat. 

2. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6 91 mdpl, daerah ini 

membentang di bagian tengah dan merupakan daerah yang subur. 

3. Daerah pantai dengan ketinggian antara 2 – 8 m dpl, daerah ini membentang 

di bagian utara. 

Kabupaten  Pasuruan memiliki potensi wisata yang cukup strategis, 

disamping karena berada pada segitiga emas pengembangan Jawa Timur yaitu 

antara Malang, Surabaya dan Jember juga berada pada jalur utama Surabaya –

Bali apabila melalui jalur darat. Kabupaten pasuruan memiliki beberapa 

macam wisata seperti : Wisata Alam (Gunung Bromo, Pananjakan, Banyubiru, 

Ranu Grati, Air Terjun Kakek Bodoh, Kebun Raya Purwodadi dan Air terjun 

Putuk Truno), Wisata Buatan (Taman Safari, Taman dayu, Finna Golf, Bhakti 

Alam, Agro Petik Apel Nongkojajar, Kaliandrasejati, Hutan Mangrove), 

Wisata Religi ( Makam Syekh Abdul Hamid, Masjid Jamik Al Anwar, Makam 

Mbah Segoropuro, dan makam Mba Semendhi), dan Wisata Budaya (Masjid 

Cheng Hoo, Candra Wilwatikta, Candi Belahan, Candi Gunung Gangsir, dan 

Candi Jawi). Disamping letak obyek wisata yang strategis, kabupaten pasuruan 

juga memiliki potensi obyek wisata yang berskala internasional, nasional dan 

regional. Selama ini kontribusi potensi wisata terhadap laju perkembangan 

wilayah dan perekonomian Kabupaten Pasuruan dirasakan masih jauh dari 

harapan. Pada era otonomi daerah saat ini, diharapkan potensi sektor pariwisata 

dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laju percepatan 
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perkembangan wilayah dan perekonomian Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dimana perencanaan dan pembangunan 

pariwisata sangat dibutuhkan peran daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota 

sebgai implementasi program multisektoral yang riel dan komprehensip serta 

didukung peran swasta yang harmonis. 

Unsur yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan adalah 

pengembangan obyek wisata sesuai dengan karakteristik wisatawan, serta 

pengembangan obyek wisata yang akan dilakukan harus melihat semua potensi 

yang ada dilingkungan internal maupun eksternal. Sejak mulai krisis ekonomi 

tahun 1997 – 2002 perkembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan 

mengalami pasang surut, ini disebabkan antara lain karena pengaruh kondisi 

keamanan dan stabilitas serta berbagi masalah politik dalam negeri yang turut 

mempengaruhi wisatawan yang akan berkunjung ke indonesia, yang 

berdampak pula terhadap pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Perkembangan 

pariwisata di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang pesat pada 

tahun 2000 seiring dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah, namun 

demikian pada awal tahun 2005 jumlah wisatawan di kabupaten pasuruan 

menga;ami penurunan, hal ini terkait dengan tragedi lupan lumpur panas PT. 

Lapindo Brantas yang mengakibatkan jalan Tol Surabaya – Malang ditutup. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas 

utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat 

meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan 

mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.  Berdsarkan 
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uraian diatas, maka judul yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 

“Peran Industri Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pasuruan”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu diadakan studi mengenai 

Pendapatan Asli daerah (PAD) daerah dari sektor pariwisata untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD) dari 

sektor pariwisata agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan 

yang ada. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas diantaranya: 

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah pajak hotel, 

dan jumlah pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 

Pasuruan? 

C. Batasan Masalah   

Sesuai dengan yang dituliskan dalam perumusan masalah diatas maka 

agar pembahasan ini tidak meluas akan difokuskan pada jumlah kunjungan 

wisatawan, jumlah pajak hotel/penginapan, dan  jumlah pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan dari Tahun 2009 - 2013. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan 

asli daerah Kabupaten Pasuruan. 

b. Mengetahui pengaruh jumlah pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Pasuruan. 

c. Mengetahui pengaruh jumlah pajak hiburan terhadap pendapatan asli 

daerah Kabupaten Pasuruan. 

2. Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan yang tepat 

guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.  

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat menambah referensi dan koleksi literatur penelitian diperpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Malang sehingga dapat digunakan oleh 

mahasiswa sebagai kontribusi acuan referensi dan literatur untuk 

pengembangan penelitian berikutnya. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan untuk 

penelitian yang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kunjungan  

wisatawan, pajak  hotel, dan tempat wisata (pajak hiburan) terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan. 

 


