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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya 

memperjelas tentang permasalahan dalam penelitian ini, sekaligus untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian 

terdahulu mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah dilakukan antara 

lain yaitu yang pertama oleh Nur Indah Kurnisari (2014) dengan judul 

penelitian “Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan 

Giri di Kabupaten Gresik)” yang didasarkan pada peraturan undang-undang 

republik indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar kontribusi 

retribusi tempat wisata Sunan Giri terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai 

dari tahun 2009-2013 dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

perubahan kontribusi setiap tahun, dengan metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasilnya adalah pada tahun 2009 

dan 2010 untuk tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk 

kriteria kurang yaitu sebesar 17,82% dan 17,88%, tahun 2011 mulai naik 

dalam kriteria Sedang yaitu sebesar 22,15%, kemudian pada tahun 2012 

menurun menjadi 18,71 % dalam kriteria Kurang, sedangkan untuk tahun 

2013 kriterianya adalah sedang yaitu naik menjadi 20,89%. 



8 
 

 
 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ni Nyoman Suarti dan Made 

Suyana Utama (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan 

Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan RestoranTerhadap Pendapatan 

Asli Daerah diKabupaten Gianyar”dengan tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial jumlah kunjungan 

wisatawan, pajak hiburan dan PHR terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Gianyar, dan mengetahui pengaruh dominan dari ke tiga 

variabel bebas terhadap PAD Kabupaten Gianyar. Dengan metode regresi 

linier berganda. Hasilnya adalah penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh 

signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1991 -2010.  

Penelitian yang ketiga ialah oleh Devilian Fitri (2014) dengan judul 

“Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan AsliDaerah (PAD) di 

Kabupaten Pesisir Selatan” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Pesisir Selatan, mengetahui pengaruh sarana akomodasi terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, mengetahui pengaruh tempat belanja 

tourist terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, dan 

mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, sarana akomodasi dan tempat 

belanja tourist di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif kuantitatif.  

Hasilnya adalah, pertama tidak ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di 
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Kabupaten Pesisir Selatan, kedua sarana akomodasi berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, 

ketiga tempat belanja tourist berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pendapatan asli daerah, dan yang keempat Jumlah wisatawan, sarana 

akomodasi dan tempat belanja tourist secara bersamaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian 

ini sama-sama membahas pengaruh industri pariwisata terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang ditinjau dari jumlah pengunjung wisata, jumlah 

obyek wisata dan jumlah hotel, namun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang dilakukan di Kota Batu dan 

mengunakan rumusan masalah yang berbeda.  

 

B. Pariwisata  

1.  Pengertian Pariwisata 

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansakerta yaitu dari kata pari yang 

berarti lengkap, berputar-putar dan kata wisata yang berarti perjalanan atau 

bepergian. Dengan demikian secara tata bahasa dapat diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat 

ketempat lain. Pariwisata 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 (Spillane, 1987:21). 
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Merujuk pada Undang-undang No.9 tahun 1990 mengenai 

kepariwisataan Bab I,pasal 1: di jelaskan bahwa wisata adalah kegiatan 

perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela 

serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata. 

Pengertian pariwisata yang dijelaskan oleh Marpaung (2002:21) sebagai 

berikut: “Pariwisata merupakan kegiatan rekreasi yang dilakukan di luar 

rumah yang mengambil waktu lebih dari 24 jam, seperti: kunjungan keluarga 

diluar kota selama 2 (dua) hari. Ada 3 (tiga) unsur utama yang terkandung 

dalam pariwisata yaitu:  

a. Manusia (Man) yang melakukan perjalan wisata  

b. Ruang (Space) daerah atau ruang lingkup perjalanan  

c. Waktu (Time) waktu yang digunakan selama wisata. 

 

2. Pengertian Wisatawan  

Istilah wisatawan berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari bahasa 

sansekerta yang terdiri dari kata wisata yang berarti perjalanan dan wan untuk 

menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, keadaannya, jabatannya 

atau kedudukannya seseorang. Secara sederhana, wisatawan berarti orang 

yang melakukan perjalanan. Di Indonesia, pengertian “wisatawan” tercantum 

dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1969, yaitu sretiap orang yang 

bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan 

menikmati perjalanan dan kunjungan itu. Menurut Spillane (1987:27) 

wisatawan ialah penjung sementara yang tinggal sekurang-kurang 24 jam 



11 
 

 
 

dinegara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan 

sebagai berikut :  

a. Pesiar yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, 

keagamaan, olahraga.  

b. Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi-

konferensi, misi.  

 

3. Jenis dan Bentuk Pariwisata  

Menurut Spillane (1987:27) walaupun banyak jenis wisata ditentukan 

menurut motif tujuan perjalanan, dapat pula dibedakan adanya beberapa jenis 

pariwisata khusus sebagai berikut : 

a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)  

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur dan mencari suasana 

yang baru, untuk mendapatkan ketenangan, untuk menikmati 

keindahan. Jenis pariwisata ini menyangkut begitu banyak unsur yang 

sifanya berbeda-beda.  

b. Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism)  

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki 

pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat. Biasanya mereka 

tinggal selama mungkin ditempat yang dianggap benar-benar menjamin 

tujuan-tujuan rekreasi.  

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism)  
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Jenis ini ditandai adanya rangkaian motivasi seperti keinginan, untuk 

belajar dipusat-pusat pengajaran dan riset untuk mempelajari adat 

istiadat dan cara hidup rakyat negara lain.  

d. Pariwisata untuk Olahraga (Sport Tourism) 

1) Big sports event : yaitu peristiwa-peristiwa olahraga yang besar 

seperti fifa world cup, olympiade, games.  

2) Sporting tourism of the practitioners : yaitu olahraga bagi 

mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri seperti 

pendakian gunung, olahraga naik kuda.  

e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism)  

Jenis pariwisata ini ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan 

yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan 

maupun pilihan waktu perjalanan.  

f. Pariwisata untuk Berkonvesi (Convention Tourism)  

Jenis pariwisata ini ada kaitannya dengan konvensi atau pertemuan 

yang sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta biasanya tinggal 

beberapa hari dikota atau negara penyelenggara konvensi tersebut. 

Pariwisata dapat dipelajari tidak hanya dari segi motivasi dan tujuan 

perjalanannya saja, tetapi juga bisa dilihat dari kriteria lain, misalnya bentuk-

bentuk perjalanan yang dilakukan seperti berikut :  

a. Pariwisata individu dan kolektif  

b. Pariwisata jangka panjang, jangka pendek dan pariwisata ekskursi 

c. Pariwisata dengan alat angkutan  
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d. Pariwisata aktif dan pasif  

 

4. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Sektor Industri  Pariwisata 

a. Jumlah pengunjung wisata  

Peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata dipengaruhi oleh 

seberapa besar jumlah pengunjung wisata, semakin banyak wisatawan 

yang berkunjung, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh 

daerah tersebut.  

b. Jumlah hotel  

Peranan hotel dalam industri pariwisata memang sangat penting 

karena hotel merupakanan sebagai sarana akomodasi umum sangat 

membantu para wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata 

dengan jasa penginapan yang disediakan oleh hotel. Hotel juga 

termasuk sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstructures) 

yang berarti hidup dan kehidupannya bayak tergantung pada jumlah 

wisatawan yang datang. 

c. Jumlah obyek wisata  

Banyaknya jumlah obyek wisata sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan industri pariwisata. Kedatangan wisatawan tentunya 

akan menghasilkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya, dalam 

hal ini pemerintah bersama pihak investor harus  fokus dalam 

pengembangan obyek wisata.  

C. Industri Pariwisata 
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Menurut instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1969, dimana dalam Bab II 

Pasal 3 disebutkan: Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia 

bersifat suatu pengembangan Industri Pariwisata dan merupakan bagian dari 

usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan 

negara.  

Menurut Darmaji (Yoeti,1996:154) industri pariwisata adalah 

rangkuman dari berbagai bidang usaha yang secara bersama-sama 

menghasilkan produk-produk servis yang nantinya secara langsung akan 

dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.  

Menurut GA.Schmoll dalam bukunya Tourism Promotion 

(Yoeti,1985:143) industri pariwisata lebih cenderung berorientasi dengan 

menganalisa cara-cara melakukan pemasaran dan promosi hasil produk 

industri pariwisata.  

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli  daerah adalah komponen dari pada  anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai  pembangunan dan 

melancarkan roda pemerintahan. Karena itu tiap-tiap pendapatan daerah 

dapat dipungut seintennsif mungkin, Fauzi (1989:36). 

Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan 

bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi 

Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: 

1. Pajak daerah, 

2. Retribusi daerah, 

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

4. Lain-lain PAD yang sah. 

Menurut Halim (2004:67),PAD dipisahkan menjadi empat jenis 

pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-

lain PAD yang sah. 

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang 

perimbangan keuangan negara atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu : 

a. Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. 

1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi 



16 
 

 
 

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada 

pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak 

tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-undang No. 34 

tahun 2000, (RI, 2000) tentang Pajak Daerah adalah : 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air  

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

AtasAir.  

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan. 

2) Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota 

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada 

pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau 

kota berdasarkan Undang undang No. 34 tahun 34 (RI, 2000) tentang 

Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu:  

a) Pajak Hotel  

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan  

d) Pajak Reklame  

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g) Pajak Parkir 

b. Retribusi Daerah 
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Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang 

PAD kedua setelah pajak daerah. Retribusi daerah memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah 

merupakan pungutan pemerintah kepada wajib pajak, sedangkan 

retribusi merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah 

kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang 

disediakan pemerintah.  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi ialah 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana didalam hal 

ini yang termasuk didalamnya ialah laba dari BUMD dan hasil kerja 

sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. 

d. Pendapatan daerah lain-lain yang sah  

Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui 

pendapatan daerah yang sah, dimana pendapatan tersebut meliputi : 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan  

2) Jasa giro  

3) Pendapatan bunga  

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing  

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/ atau jasa oleh Daerah. 
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E.  Kerangka Pikir  

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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