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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pariwisata merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan yang berkaitan 

dengan perjalanan. Pariwisata adalah sebuah industri yang mempunyai keterkaitan 

erat dengan sektor pembangunan lain. Pariwisata memiliki potensi yang sangat 

baik sebagai sumber pendapatan nasional dan daerah. Pariwisata merupakan salah 

satu penyebab timbulnya laju pertumbuhan ekonomi karena pariwisata 

menciptakan permintan, baik konsumsi maupun investasi. Pariwisata menyangkut 

berbagai sektor perekonomian yang memproduksi barang dan jasa yang sebagian 

besar dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara maupun nusantara. 

Undang-Undang Nomor10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang 

menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk 

meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan 

mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa 

cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. 

Pariwisata memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan devisa, 

penciptaan lapangan kerja, kegiatan produksi dan pendapatan nasional (PDB), 

pertumbuhan sektor swasta dan pembangunan infrastruktur. Pariwisata juga 

berpotensi untuk mendorong penerimaan negara dari pajak, terutama pajak tidak 

langsung (Nizar, 2011). 
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Pengaruh pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) terlihat dari 

kontribusi jasa pariwisata, penerimaan  dan sektor pendukungnya. Sektor 

pariwisata merupakan sektor yang berbasis jasa dan sebagai salah satu sektor 

unggulan yang strategis dalam pembangunan nasional, karena mampu 

mendatangkan devisa bagi negara nomor dua setelah minyak dan gas (Heriawan, 

2004). 

Peranan Pariwsata dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) mengindikasikan bahwa kegiatan Pariwisata  mampu mamberikan 

konstribusi cukup besar terhadap pembentukan Produk  Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

Wisatawan, hotel dan restoran merpakan variabel Pariwisata yang mampu 

memberi kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Kedatangan wisatawan akan memberi peluang pada pengusaha hotel, 

pengusaha restoran dan pedagang sehingga dapat berkontribusi dalam 

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto. 

Tabel 1.1 

Perkembangan PDRB-ADHB Sektor Pariwisata dan Kontribusinya di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014 

Perkembangan PDRB-ADHB Sektor Pariwisata (triliun Rp) dan 

Kontribusinya (persentase) 

Provinsi 2011 2012 2013 2014 

Jawa Timur 66,52 75,61 88,16 101,97 

 
16,66% 13,67% 16,60% 15,67% 

Sumber: Budpar Jatim Dalam Angka, 2014 

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2011 PDRB sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebesar 

66,52 (dalam triliun rupiah) dan memberi kontribusi sebesar 16,66%, pada tahun 
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2012 PDRB sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebesar 75,61 (dalam triliun 

rupiah) dan memberi kontribusi sebesar 13,67%, pada tahun 2013 PDRB sektor 

Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebesar 88,16 (dalam triliun rupiah) dan memberi 

kontribusi sebesar 16,60% dan pada tahun 2014 PDRB sektor Pariwisata Provinsi 

Jawa Timur sebesar 101,97 (dalam triliun rupiah) dan memberi kontribusi sebesar 

15,67%. 

Berdasarkan kondisi diatas dapat kita ketahui bahwa sektor Pariwisata 

memberi kontribusi cukup besar yaitu dengan rata 15,65 persen dari tahun 2011-

2014, oleh karena itu maka perlu diteliti lebih lanjut tentang seberapa besar 

pengaruh Pariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi 

Jawa Timur.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini antara lain :  

1. Bagaimana perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah 

wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah restoran Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Jawa Timur ? 

2. Apakah jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh 

terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Timur ? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan peneliti membatasi masalah dalam ruang lingkup  pada 

hal-hal yang mengenai pengaruh pariwisata terhadap produk domestik regional 

bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 

Variabel pariwisata yang diteliti adalah : jumlah hotel, jumlah restoran dan 

wisatawan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 2014. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah 

restoran dan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel 

dan jumlah restoran terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi 

Jawa Timur. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi pengambil kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan dalam hal mengetahui dan meningkatkan kondisi ekonomi melalui 

sektor pariwisata khususnya di Provinsi Jawa Timur. 
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2. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acauan untuk penelitian 

lebih lanjut oleh peneliti lain, terutama penelitian tentang ekonomi sektor 

pariwisata. 


