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BAB I 

PENDAHULAN 

 
A. Latar Belakang 

Dalam pasal 18 Undang-undang dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan 

pemerintahannya 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 

digunakan sebagai 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 

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 12 

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah 

Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah 

menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan 

peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan 

pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak 

terkecuali dengan pembangunan sektor kepariwisataan. 
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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 berbagai komponen seperti biro perjalanan, 

pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop, 

moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata juga menawarkan jenis 

produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata 

sejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. 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 (Saleh,2003). 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. 

Para pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah 

satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu 

negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata 

akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. 

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan 

perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen 

utamanya dengan memperhatikan juga faktor yang mempengaruhinya, seperti: 
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jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik 

domestik maupun internasional, dan tentunya pendapatan perkapita. 

Tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia yang mampu berkembang 

menjadi lokasi industri baru, dari sektor pariwisatanya. Salah satunya adalah Kota 

Batu, lahir sebagai sebuah Kota Admininistratif (Kotatif) pada tanggal 6 Maret 

1993, yang sangat diandalkan sebagai kota wisata di Jawa Timur. Perkembangan 

Kotatif Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus meningkat hari demi hari, 

kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang hampir menyamai kota-

kota lainnya. 

Kota Batu adalah sebuah kota kecil yang mampu bertumbuh dan 

berkembang dengan ikon pariwisatanya hingga mampu menandingi kotakota 

lainnya. Kota Batu merupakan daerah otonom baru, sejak kelahirannya tahun 

2005 lalu. Dengan sejuta pesona wisatanya, Kota Batu cukup menarik wisatawan 

terutama wisatawan domestik untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada.  

Tabel 1.1 
Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kota Batu Tahun 2008-2010 

Jumlah Pengunjung 2008 2009 2010 

BNS - 252.973 253.727 

Cangar 21.373 302.888 292.764 

Jatim Park(I dan II) 602.483 722.376 899.725 

Kusuma Agro 183.379 83.451 60.352 

Selecta 307.271 478.946 622.084 

Jumlah 1.114.506 1.840.634 2.128.652 

Sumber : Badan Pusat statistik,2013 
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Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat pertumbuhan jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Kota Batu sejak tahun 2008-2010 terjadi peningkatan yang 

signifikan. Pada tahun 2008  sebanyak 1.114.506 orang pengunjung, tahun 2009 

sebanyak 1.840.634 orang pengunjung., tahun 2010 sebanyak 2.128.652 orang 

pengunjung. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan posisi kota Batu sebagai 

kota Wisata.  

Dengan meningkatnya posisi dan peran kota Batu menjadi “sentra wisata” 

yang diperhitungkan dari tingkat regional atau bahkan nasional, semakin memacu 

pemerintah setempat untuk terus menerus meningkatkan pembangunan, dengan 

melakukan penambahan ragam objek dan atraksi wisata, yang didukung oleh 

sarana dan prasarana serta penunjang wisata yang memadai dengan sebaran yang 

relatif merata di penjuru wilayah kota Batu guna meningkatkan pendapatan asli 

daerah kota Batu yang berbasis pariwisata. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka 

diperlukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan pengaruh industri pariwisata 

yang ada di Kota Batu terhadap pendapatan asli daerah (PAD) . Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dan mengukur peran dari industri pariwisata yang 

ada di Kota Batu dalam mempengaruhi PAD. Sehingga, diharapkan dari hasil 

penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kota Batu dalam 

mengambil kebijakan yang berkaitan dengan PAD. Oleh sebab itu, penulis tertarik 

untuk mengadakan sebuah penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah tulisan 

karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul  Potensi Dan Kontribusi Industri 

Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Tahun 2007-2012). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka diperlukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan pengaruh industri 

pariwisata yang ada di Kota Batu terhadap pendapatan asli daerah (PAD) . 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur peran dari industri 

pariwisata yang ada di Kota Batu dalam mempengaruhi PAD. Sehingga, 

diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kota 

Batu dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan PAD. Perumusan 

masalah yang dapat ditarik adalah 

1. Bagaimana efektivitas retribusi pariwisata Kota Batu ? 

2. Bagaimana kontribusi retribusi industri pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya,  maka    

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  efektivitas retribusi industri pariwisata di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui  kontribusi retribusi industri pariwisata terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di    Kota Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis serta 

pengetahuan tentang kontribusi Pendapatan Asli Daerah didalam sektor 

pariwisata.  

2. Manfaat Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan sehingga 

penelitian ini dapat menjadi dasar landasan pengambilan keputusan yang 

menyangkut masalah sektor pariwisata, dan kebijakan mengenai masalah 

pendapatan asli daerah.  

3. Manfaat Bagi Civitas Akademik 

Penelitian ini dilakukan sebagai masukan kepada rekan-rekan mahasiswa dan 

pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan 

bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan  bagi yang 

membacanya terutama mengenai masalah industri pariwisata dan 

kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan juga sebagai salat 

evaluasi akademik sejauh mana mahasiswa mampu mendeskripsikan skill dan 

pengetahuan selama duduk di bangku kuliah sebagai alat pembanding 

keadaan nyata yang di alami mahasiswa. 


