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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap perekonomian antara lain memberikan sumbangan devisa bagi 

negara, membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran, 

peningkatan penerimaan daerah sektor pajak dan retribusi, meningkatkan 

pendapatan nasional, memperkuat posisi neraca pembayaran dan memberikan efek 

multiplier dalam perekonomian setempat (Muljadi, 2010). 

Potensi ekonomi dari pariwisata tersebut menjadikan sektor Pariwisata 

merupakan salah satu sektor strategis yang dapat dimanfaatkan pembangunannya 

sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang memiliki tujuan antara lain 

memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Ika, 2016). 

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang terus melakukan 

pembangunan sektor pariwisata. Sektor Pariwisata di provinsi Bali dianggap 

mampu memberikan sumbangsih dalam bidang ekonomi dan sosial yang cukup 

besar bagi kelangsungan pembangunan provinsi Bali. Provinsi Bali memiliki 

potensi pariwisata yang sudah menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan baik 

domestik atau mancanegara. 
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Hal ini dikarenakan potensi alam eksotis yang dimiliki oleh Bali sangat 

menarik untuk dikunjungi, disamping itu kearifan lokal dan kekayaan budayanya 

yang melimpah juga menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Bali. 

Perkembangan pariwisata di Bali membuat struktur perekonomian di Bali 

mengalami pergeseran dari sektor premier ke sektor tersier. Hal tersebut tampak 

dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB provinsi Bali. 

Sektor pariwisata memberikan share paling dominan bagi PDRB Bali (Pertiwi, 

Budhi, & Saskara, 2017) Berikut adalah perkembangan PDRB sektor Pariwisata 

dan kontribusinya terhadap PDRB provinsi Bali tahun 2013-2017 :  

Tabel 1. 1 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap PDRB total di 

Provinsi Bali tahun 2013-2017 

Tahun 
PDRB Pariwisata 

(Milyar Rupiah) 

PDRB Total 

(Milyar rupiah) 
Kontribusi 

2013 28,936.18 134,399.05 21.53% 

2014 36,131.58 156,395.73 23.10% 

2015 40,592.74 176,412.67 23.01% 

2016 44,285.35 194,617.98 22.76% 

2017 50,241.07 215,360.92 23.33% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, data diolah 

Perkembangan pariwisata sangat bergantung akan jumlah kunjungan 

wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan 

merupakan salah satu indikator guna mengukur keberhasilan pembangunan 

pariwisata (Azizah, 2017). Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan 

menandakan bahwa pembangunan sektor pariwisata semakin berkembang sehingga 

semakin menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Menurut Bunghez 
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(2016) pariwisata dapat mendukung berkembangnya ekonomi masyarakat lokal dan 

pendapatan daerah yaitu melalui pendapatan dari wisatawan domestik atau asing.  

Semakin banyak kunjungan dan lama wisatawan tinggal didaerah tujuan 

wisata maka semakin banyak pengeluaran yang mereka lakukan di daerah wisata 

tersebut. Paling sedikit digunakan untuk memenuhi akomodasi mereka selama 

melakukan kunjungan seperti makan, minum dan penginapan (Pertiwi, Budhi, & 

Saskara, 2017). Hotel menjadi elemen penting dalam pariwisata sebagai penyedia 

jasa penginapan, semakin banyak wisatawan yang menginap akan meningkatkan 

pendapatan hotel. Ketersediaan restoran sebagai tempat penyedia makan dan 

minum menjadi salah satu faktor pertimbangan wisatawan untuk datang, semakin 

banyak dan layaknya rumah makan di daerah tujuan wisata dapat memudahkan para 

wisatawan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum disamping itu dapat juga 

menjadi tempat wisata tersendiri bagi wisatawan. 

Berkembangnya sektor pariwisata tidak terlepas dari promosi pariwisata yang 

dilakukan pemerintah ataupun pelaku industri pariwisata, salah satunya adalah 

usaha perjalanan wisata. Menurut Indah (2006) usaha perjalanan wisata menjadi 

salah satu sarana pendukung dalam meningkatkan industri pariwisata. Usaha 

perjalanan wisata memegang peranan penting karena dapat memberikan suatu 

pelayanan nyata bagi wisatawan yang akan datang berkunjung ke destinasi wisata 

yaitu adalah paket perjalanan. Wisatawan cenderung memilih menggunakan jasa 

usaha perjalanan wisata karena dianggap lebih praktis dalam melakukan kegiatan 

wisata. Dalam kegiatannya usaha perjalanan wisata bekerja sama dengan pihak 

hotel, restoran dan toko cinderamata guna meningkatkan pelayanan yang mereka 
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berikan, sehingga dengan adanya usaha perjalanan wisata secara tidak langsung 

dapat meningkatkan PDRB daerah. 

Berdasarkan uraian diatas sektor pariwisata di provinsi Bali mengalami 

perkembangan yang positif sehingga dapat menjadi sektor yang berkontribusi tinggi 

bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Perkembangan tersebut dipengaruhi 

oleh faktor tertentu seperti yang telah diuraikan diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan pariwisata di kabupaten/kota di 

provinsi Bali dan pengaruhnya terhadap perekonomian dalam kurun waktu 2013 

sampai 2017. Oleh sebab itu penulis mengambil judul “PENGARUH 

KUNJUNGAN WISATAWAN DAN SARANA PENUNJANG PARIWISATA 

TERHADAP PDRB SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN/KOTA 

PROVINSI BALI TAHUN 2013-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan sarana 

penunjang pariwisata di provinsi Bali ? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan sarana penunjang 

pariwisata terhadap PDRB sektor pariwisata di kabupaten/kota provinsi Bali 

tahun 2013-2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan sarana 

penunjang pariwisata di kabupaten/kota provinsi Bali 

2. Mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan sarana penunjang 

pariwisata terhadap PDRB sektor pariwisata di kabupaten/kota provinsi Bali 

tahun 2013-2017. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan teoritis 

diantaranya adalah: 

1. Dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan di pemerintahan 

provinsi Bali dan kabupaten/kota di provinsi Bali dalam hal pembangunan 

ekonomi berkelanjutan di daerahnya khususnya melalui pembangunan sektor 

pariwisata. 

2. Dapat menjadi tambahan informasi, referensi dan bahan pustaka untuk 

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan perekonomian sektor pariwisata. 

 


