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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan pada suatu daerah 

(Spillane, 1998). Adapun pendapat lain bahwa pariwisata juga dapat 

mendorong serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pariwisata memiliki 

dampak yang positif terhadap perekonomian pada suatu daerah,  yaitu 

terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat, retribusi pendapatan, dan 

penguatan neraca pembayaran. (Suartini & Utama, 2010). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Barat adalah salah satu Provinsi di 

Indonesia, ibu kotanya adalah Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat 

memiliki luas 20.153,20 km2 yang terbagi menjadi 2 pulau yaitu Pulau Lombok 

dan Sumbawa , dan secara administratif terdiri dari 10 Kabupaten/Kota (BPS, 

2017). Nusa Tenggara Barat juga memiliki 245 pulau-pulau kecil dan memiliki 

obyek wisata yang sudah terkenal sampai penjuru dunia sperti gunung rinjani, 

gunung tambora dan lain-lain. 

 Provinsi NTB juga memiliki keindahan alam seperti wisata pantai, 

wisata alam, wisata budaya dan berbagai obyek wisata yang dapat menarik 

kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Tercatat dari tahun 2012 

jumlah kunjungan wisatawan NTB adalah 1.162.512 dan hingga pada tahun 

2016 mencapai 3.094.437. Jumlah kunjungan wisatawan asing maupun 
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mancanegara yang didata berdasarkan wsiatawan yang menginap di hotel yang 

datang ke NTB mengalami peningkatan yang signifikan dimana rata-rata 

peningkatan pertahun sebanyak 482.981 atau dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 26% per tahun. Selain itu penunjang wisata seperti akomodasi hotel di 

Provinsi NTB juga mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2012-

2016. Tahun 2012 jumlah hotel di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat 

sebanyak 784 hingga pada tahun 2016 bertambah menjadi 947 dengan rata-rata 

peningkatan jumlah hotel per tahun sebanyak 40 hotel atau dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 6%. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu dari provinsi 

yang ada di wilayah Nusa Tenggara yang memiliki pertumbuhan pendapatan 

sektor pariwisata yang cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari data PDRB 

tiga provinsi di wilayah nusa tenggara antara lain sebagai berikut: 

Tabel. 1.1 Data PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Wilayah Nusa 

Tenggara Tahun 2012-2016 (Juta) 

Provinsi 
Tahun Rata-rata 

Pertumbuhan 2012 2013 2014 2015 2016 

NTT 279066 299560 318294 33798 386796 9% 

NTB 1143812 1242595 1328640 1403759 1550249 8% 

BALI 20655906 22287904 23807925 25309402 26983848 7% 

Sumber : (BPS Pusat, 2013-2017) Data diolah 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pada ketiga provinsi dalam 

wilayah Nusa Tenggara memiliki pendapatan PDRB sektor pariwisata yang 

berbeda, apabila dilihat dari jumlah pendapatan tiap tahun maka provinsi yang 

paling memiliki pendapatan dari sektor pariwisata adalah Provinsi Bali, dimana 
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Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2012-2016. 

Provinsi NTB merupakan provinsi dengan pendapatan kedua terbesar di 

provinsi wilayah Nusa Tenggara dimana pada setiap tahunnya terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan sektor pwriwisata. pada 

tahun 2012 jumlah pendapatan NTB adalah 1.143.812, tahun 2013 meningkat 

menjadi 1.242.595, tahun 2014 sebesar 1.328.640, tahun 2015 sebesar 

1.403.759, dan yang terakhir tahun 2016 meningkat menjadi 1.550.249. Dari 

tabel diatas juga dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki pendapatan paling 

kecil dari sektor pariwisata adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Namun yang perlu dilihat adalah dimana provinsi bali merupakan 

provinsi yang memiliki pendapatan tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 

Rp26.983.848 sedangakan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1.550.249 

dimana pendapatan PDRB sektor Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat 

jauh lebih kecil daripada pendapatan Provinsi Bali, namun hal tersebut bertolak 

belakang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun, dimana Provinsi Bali 

yang memiliki pendapatan terbesar tetapi memiliki rata-rata pertumbuhan 

pendapatan paling kecil, tercatat bahwa pertumbuhan rata-rata pendapatan 

pada sektor pariwisata Provinsi Bali adalah 7% sedangkan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat mampu mencapai hingga sebesar 8% pertumbuhan per tahun. 

Artinya bahwa apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan, Provinsi 

Nusa Tenggara Barat mampu untuk bersaing dengan provinsi lain dalam upaya 

meningkatkan pendapatan khususnya pada sektor pariwisata.  
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Selain itu, sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah, berdasarkan data PDRB 

Tahun 2016 tercatat bahwa yang menjadi sektor unggulan Provinsi NTB adalah 

sektor pertambangan dan penggalian dimana sektor tersebut mampu 

menyumbang PDRB  yaitu sebesar 19.295.329 sedangkan sektor pariwisata 

hanya 1.550.249. Namun pertumbuhan antara sektor pariwisata dengan sektor 

penggalian dan pertambangan bertolak belakang dimana pertumbuhan sektor 

penggalian dan pertambangan sebesar 6% sedangakan sektor pariwisata 

mampu mencapai 10%. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan hotel, dan jumlah hotel? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan hotel dan jumlah hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tengga Barat? 

C. Batasan Masalah 

Batasan yang dimaksud adalah untuk mempermudah penelitian yang 

dilakukan sehingga lebih terarah dan tidak keluar atau menyimpang dari 

permasalahan. penelitian ini dibatasi pada pengaruh jumlah kunjungan 

wisatawan hotel dan jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
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Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi 

NTB. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pariwisata dilihat jumlah wisatawan hotel dan jumlah 

hotel di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah wisatawan hotel dan jumlah hotel  terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

E. Manfaat Peneletian 

1. Hasil dalam penelitian ini diharapkan berguna sebagai pondasi atau acuan 

informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggali variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap 

PAD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Hasil dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau referensi 

terhadap pihak yang berkepentingan atau pemerintah dalam menjalankan 

dan pembentukan kebijakan serta menggali potensi yang mempengaruhi 

pendapatan daerah untuk pembangunan Provinsi NTB yang lebih maju. 
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