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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila dengan sila kelima 

menyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang adil dan 

makmur baik dalam segi material maupun spiritual. Pembangunan daerah 

merupakan bagian dari pembangunan nasional yang banyak memberikan 

andil terhadap pembangunan nasional itu sendiri. Dengan adanya peraturan 

tentang otonomi daerah jadi setiap daerah itu bebas mengurusi daerahnya 

masing-masing tanpa diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. 

Otonomi daerah merupakan bentuk dari desentralilasi yang mana 

desentralilasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sesuai dengan 

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yaitu 

pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan 

semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi. 

Dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah ini bisa di manfaatkan 

oleh pemerintah daerah untuk meningkatan pendapatan asli daerah yang 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Semakin tinggi tingkat 

pendapatan asli daerah yang diperoleh maka akan semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan daerah tersebut. Salah satunya yang bisa menunjang 
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meningkatnya pendapatan asli daerah yaitu dengan memaksimalkan potensi 

daerah yang dimiliki dengan cara mengelola potensi daerah tersebut dengan 

sebaik-baiknya. 

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 

kepriwisataan. Pariwisata itu sendiri menurut (Spillane, 1987:21) adalah 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, 

budaya, alam dan ilmu. 

Berkembangannya industri pariwisata ternyata banyak mempunyai peran 

yang besar dalam melakukan pembangunan daerah serta mendatangkan 

banyak manfaat bagi masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi 

sosial budaya. Dengan berkembangannya industri pariwisata ini berdampak 

positif yaitu meratanya pendapatan masyarakat yang bisa memperbaiki 

tingkat hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemeliharaan 

lingkungan hidup dan pemanfaatan lingkungan yang terlantar dan 

menggairahkan kearifan budaya daerah. 

Banyak daerah-daerah di indonesia yang mampu berkembang menjadi 

lokasi industri baru dari sektor pariwisatanya. Salah satunya adalah kota Batu. 

Kota Batu merupakan suatu kota yang telah ditetapkan sebagai kota 
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pariwisata sesuai dengan visi misi kota Batu yaitu kota Batu sentra pertanian 

organik berbasis kepariwisataan internasional. 

Dilihat dari visi misi kota Batu ini pemerintah sangat serius dalam 

pengembangan pariwisata dan mengingikan kota Batu menjadi tujuan wisata. 

Ada tiga katagori objek wisata pariwisata yang ada di kota Batu ini yaitu 

wisata wahana, wisata pemandangan dan wisata belanja. Tiga karagori inilah 

yang membuat banyak wisatawan datang ke kota Batu untuk berwista. 

Tabel 1.1. Data jumlah pengunjung wisata di kota Batu pada tahun 

2016 

 

Sumber : BPS (olahan) 2018 

 

Dengan meningkatnya posisi dan peran kota Batu sebagai sentra wisata 

yang diperhitungan dari tingkat regional atau bahkan nasional, maka akan 

semakin memacu pemerintah setempat untuk terus meningkatkan 

pembangunan, dengan melakukan penambahan ragam objek dan atraksi 

wisata yang di dukung oleh sarana dan prasarana serta penunjang wisata yang 

memadai dengan sebaran yang relatif merata di penjuru wilayah kota Batu 

Bulan W.Nus W.Man Total

Januari 264.880 173 265.053

Februari 165.664 296 165.960

Maret 197.756 485 196.241

April 205.386 300 205.686

Mei 314.683 275 314.958

Juni 134.858 335 135.193

Juli 369.200 187 369.287

Agustus 173.278 278 173.556

September 181.341 292 181.633

Oktober 204.204 443 204.647

November 196.575 119 196.694

Desember 506.374 209 506.583

Total 2.914.199 3392
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guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota tersebut yang berbasis 

pariwisata. 

Grafik 1.1. Jumlah penggunjung wisata di kota Batu 2016 

  Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Dengan banyaknya tempat wisata yang ada di kota Batu diharapkan dapat 

meningkatkan PAD di kota Batu, karena PAD merupakan sebagai sumbangan 

terbesar dalam melakukan pembangunan daerah, semakin besar PAD yang di 

peroleh maka semakin pesat pembangunan daerah yang bisa dicapai. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik 

untuk mengadakan sebuah penelitian kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk 

skripsi yang berjudul ”Peranan Industri Pariwisata dalam Menunjang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas terdapat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat pertumbuhan sektor pariwisata di kota Batu? 
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2. Seberapa besar sumbangan sektor pariwisata dalam menunjang 

pendapatan asli daerah (PAD) di kota Batu? 

3. Bagaimana efektivitas pendapatan sektor pariwisata dan efektivitas 

pendapatan asli daerah di kota Batu? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan penelitian dilakukan dengan tujuan agar topik 

penelitian yang diteliti tidak melebar dari yang sudah ditentukan, dalam hal 

ini batasan masalah yaitu sektor pariwisata yang terdapat di kota Batu pada 

periode waktu 2012-2016 untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD). 

Dalam penelitian ini akan membahas tentang sektor PAD, efektivitas 

pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah serta tingkat 

pertumbuhan pariwisata dengan berbagai teori-teori yang terkait dengan 

masalah tersebut. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapara besar tingkat pertumbuhan sektor 

pariwisata di kota Batu. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan sektor pariwisata dalam 

menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di kota Batu. 

3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendapatan sektor 

pariwisata dan pendapatan asli daerah di kota Batu. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :. 

1. Manfaat bagi pemerintah 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informsi 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. 

2. Manfaat bagi civitas akademik 

Penelitian ini dilakukan sebgai masukan 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 paiwisata dan 

kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Batu.
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