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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan 

seseorang/sekelompok orang bertujuan untuk menikmati obyek wisata dan 

daya tarik wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

(Wahab, 2003) 

Pariwisata memiliki berbagai fasilitas yang disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan berwisata, seperti usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang 

terkait di bidang tersebut. Sektor usaha pariwisata meliputi tiga sektor yaitu 

usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha jasa obyek wisata.  

Pada umumnya pariwisata dibagi menjadi dua jenis yaitu wisata alam 

dan wisata buatan, wisata alam meliputi benda-benda yang tersedia dan 

terdapat di alam semesta sedangkan wisata buatan adalah hasil ciptaan 

manusia. (Wahab, 1976) 

Spillane (1987) menjelaskan bahwa peranan pariwisata dalam 

pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi 

ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan 

kerja) dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan-

wisatawan asing). 

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis yang 

memberi dampak positif bagi negara yang mengembangkannya, karena  
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pariwisata menjadi penghasil devisa dan penyumbang terbesar dalam 

pemasokan pendapatan masyarakat dan negara. 

Pariwisata juga dapat dijadikan sebagai katalisator dalam menggalakan 

pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap 

perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Kedatangann wisatawan 

pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan 

kesejahterahaan bagi penduduk setempat. Dalam perekonomian suatu negara, 

bila pariwisata dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor 

pariwisata akan melibihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta 

industri lainnya. 

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, berarti akan 

meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah. Dimana pariwisata 

merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, seperti: objek wisata yang ditawarkan, jumlah 

wisatawan yang berkunjung, dan tentunya pendapatan perkapita 

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting 

untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu. 

Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar 

pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata karena 

orang melakukan perjalanan wisata memiliki trend hidup dan waktu senggang 

serta pendapatan (income) yang relatif besar, artinya kebutuhan hidup 

minimum mereka sudah terpenuhi dan mempunyai cukup uang untuk 

membiayai perjalan wisata. (Todaro, 2000). 
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Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta 

keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual 

keindahan dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan domestik 

maupun asing yang akan menikmati keindahan budaya tersebut. Tentu 

kedatangan wisatawan akan mendatangkan pendapatan bagi daerah yang 

dikunjunginya.  

Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu daerah yang memiliki potensi 

wisata yang cukup besar. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 

beberapa wilayah antara lain Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. 

Kabupaten Sleman memiliki objek wisata terbanyak diantara daerah lainnya. 

Hal ini dapat ditunjukan dengan data berikut ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Obyek Wisata Menurut Kabupaten/Kota Di D.I 

Yogyakarta Tahun 2015-2017 (Unit) 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah Obyek Wisata 

2015 2016 2017 

1 Kulonprogo 18 16 16 

2 Bantul 52 29 35 

3 Gunung Kidul 18 12 11 

4 Sleman 63 55 46 

5 Kota Yogyakarta 25 23 23 

Sumber :Data diolah, BPS D.I Yogyakarta 2015-2017 

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah obyek wisata di Kabupaten 

Sleman mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 63 obyek, menurun 

di tahun 2016 sebanyak 55 obyek, dan mengalami penurunan kembali ditahun 

2017 sebanyak 46 obyek. Tetapi Kabupaten Sleman menggambarkan situasi 

perekonomian yang baik dimana banyaknya jumlah obyek wisata akan 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan setiap perjalan ke obyek 
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wisata tentu akan menguntungkan bagi sisi perekonomian dari daerah yang 

dikunjungi melalui pendapatan asli daerah sektor pariwisata.  

Tabel 1.2 Pendapatan Sektor Pariwisata Menurut Pajak dan Retribusi 

Di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah) 

Tahun 
Pajak 

Hotel 

Pajak 

Restoran 

Pajak 

Hiburan 

Retribusi 

Jasa 

Rekreasi 

& 

Olahraga 

Total 

Pendapatan 

Sektor 

Pariwisata 

2015 52.305.963 39.132.497 8.688.347 5.329.353 105.456.160 

2016 67.229.561 51.081.822 13.113.221 6.018.456 137.443.060 

2017 85.153.727 69.601.435 17.310.424 10.776.492 182.842.078 

Sumber :Data diolah, BPS Kabupaten Sleman 2015-2017 

Data menunjukan bahwa pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten 

Sleman mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pendapatan sektor 

pariwisata di Kabupaten Sleman di peroleh dari pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, dan retribusi jasa rekreasi dan olahraga.  

Permasalahan terjadi karena menurunnya obyek wisata di Kabupaten 

Sleman, jika hal ini terus terjadi akan berdampak buruk bagi perekonomian 

daerah dan tentunya jumlah kunjungan destinasi wisata juga akan menurun. 

Menurunnya jumlah obyek wisata ini terjadi karena kurang terawatnya obyek 

wisata budaya dan sejarah yang menjadi destinasi wisata terbanyak di 

Kabupaten Sleman. 

Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya berupaya untuk 

meningkatkan kualitas dan menambah obyek wisata budaya maupun jenis 

obyek wisata lainnya, dari hal tersebut akan mendorong jumlah kunjungan 

wisatawan domestik maupun wisatawan asing sehingga tidak berdampak 

buruk pada pendapatan sektor pariwisata serta kegiatan perekonomian 
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masyarakat juga akan meningkat dan dapat membiayai penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

Dari permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian, yang meliputi obyek wisata, jumlah wisatawan diantaranya jumlah 

wisatawan domestik dan pendapatan perkapita nasional. Adapun hal-hal yang 

mendasari penulis memilih variabel tersebut untuk mengkaji sejauh mana 

pengaruh dari masing-masing variabel terhadap pendapatan sektor pariwisata 

yang ada di Kabupaten Sleman. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh 

obyek wisata, jumlah wisatawan domestik dan pendapatan perkapita nasional 

terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Sleman? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tercapai serta masalah yang akan diteliti agar tidak 

terlalu luas, maka penulis membuat batasan-batasan yaitu hanya menganalisis 

pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Sleman.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh obyek wisata, jumlah wisatawan 

domestik dan pendapatan perkapita nasional terhadap pendapatan sektor 

pariwisata di Kabupaten Sleman. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

informasi bagi para pengambil kebijakan di Kabupaten Sleman dalam 

merencanakan dan mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang 

berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Sleman. 

 


