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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah 

yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan ekonomi dapat 

dilihat melalui berbagai sektor. Hal tersebut tergantung dari seberapa besar 

tingkat dominasi sumber daya alam yang dimiliki daerah tertentu. Daerah 

yang memiliki berbagai potensi untuk pembangunan ekonomi seperti potensi 

baik dari segi industri, pertanian, kelautan dan perikanan merupakan suatu hal 

yang patut disyukuri. Dengan pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah, 

pembangunan ekonomi dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu sektor yang mampu menunjang pertumbuhan PAD dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Pariwisata 

merupakan salah satu faktor ekonomi yang sangat penting dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi. Pariwisata memiliki peran penting 

terhadap pendapatan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui 

sektor pariwisata, pemerintah harus melaksanakan program pengembangan 

dan pendayagunaan sektor pariwisata. Program tersebut diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah. Menurut Spillane (1994), 

dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain, 

dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan 

distribusi pembangunan. 
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Sejalan dengan pendapat di atas, Cohen (dalam Pitana, 2005) 

menyebutkan dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

lokal dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu dampak terhadap 

penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak 

terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap 

distribusi masyarakat atau keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan 

kontrol, dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan dampak terhadap 

pendapatan pemerintah. Sedangkan menurut Hinziker dan Kraft (dalam Yoeti, 

2008), pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul 

dari adanya orang asing melakukan perjalanan tidak untuk bertempat tinggal 

menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia. Secara astronomis Nusa Tenggara Barat terletak antara 8˚10’- 9˚5’ 

Lintang Selatan dan antara 115˚46’−119˚05’ Bujur Timur. Nusa Tenggara 

Barat terdiri dari 10 kabupaten/ kota yang terletak di dua pulau besar yaitu 

Pulau Lombok (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok 

Utara dan Kota Mataram) dan Pulau Sumbawa (Sumbawa, Dompu, Bima, 

Sumbawa Barat dan Kota Bima). Selain dua pulau besar tersebut, Nusa 

Tenggara Barat juga terdiri dari ratusan pulau kecil, dimana dari 280 pulau 

yang ada terdapat 32 pulau yang dihuni oleh masyarakat. 

Potensi alam dan keunikan budaya daerah merupakan potensi 

pariwisata yang mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke 

daerah Nusa Tenggara Barat. Objek wisata yang dominan adalah wisata alam 
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yang berupa pantai, air terjun dan gunung. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara 

Barat khususnya Lombok merupakan salah satu destinasi terfavorit di dunia, 

dimana Lombok mendapatkan du pengharaan dalam ajang World Halal Travel 

Awards (WHTA) 2015. Lombok memenangkan penghargaan dalam kategori 

World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon 

Destination. 

Nusa Tenggara Barat melakukan pembangunan kepariwisataan secara 

menyeluruh, terpadu dan bertahap. Pembangunan kepariwisataan dilakukan 

melalui penyediaan sumber daya dan daya tarik wisata, fasilitas wisata dan 

fasilitas umum, dukungan kesiapan dan keterlibatan masyarakat guna 

peningkatan waktu lama tinggal wisatawan serta banyaknya pengeluaran 

wisatawan di daerah dengan berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan 

norma-norma yang berlaku bagi masyarakat lokal. Pengelolaan yang baik 

dilakukan agar diperoleh hasil yang optimal serta membawa hasil yang 

maksimal untuk memperoleh pendapatan daerah dari sektor pariwisata. 

Program pengembangan sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat sudah 

dilakukan pemerintah daerah sejak tahun 2008. Melalui program-programnya,  

terjadi kemajuan pada sektor pariwisata yang salah satunya ditandai dengan 

meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik setiap 

tahun. Menurut Dinas Pariwisata Provinsi NTB, jumlah kunjungan pada tahun 

2008 hanya sebanyak 500 ribu orang. Lalu pada tahun 2016 jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat meningkat menjadi sebanyak 3,1 
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juta orang. Lalu pada tahun 2017 realisasi kunjungan wisatawan naik menjadi 

3,8 juta orang, melebihi target tahun 2017 yaitu sebanyak 3,5 juta orang. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Jumlah 

Wisatawan 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Wisatawan 

Nusantara 
522.684 691.436 791.658 876.816 1.149.235 1.690.109 

Wisatawan 

Mancanegara 
364.196 471.706 565.944 752.306 1.061.292 1.404.328 

Total 886.880 1.163.142 1.357.602 1.629.122 2.210.527 3.094.437 

Sumber: Badan Pusat Statistik NTB, data diolah 2018 

Salah satu program prioritas kepemimpinan Nusa Tenggara Barat pada 

tahun 2019 adalah sektor pariwisata. Hal tersebut menyebabkan Nusa 

Tenggara Barat turut berusaha untuk meningkatkan pembangunan daerah 

melalui sektor pariwisata. Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan 

daerah, khususnya sektor pariwisata terus berkontribusi terhadap pendapatan 

daerah karena sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas dari program 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul penelitian ini adalah 

Analisis Ekonomi Sektor Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah: 

1. Bagaimana elastisitas sektor pariwisata terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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2. Bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui elastisitas sektor pariwisata terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dibahas pada penelitian ini tidak melebar dan 

tujuan penelitian dapat tercapai, maka diperlukan adanya batasan masalah. 

Penelitian ini dibatasi dengan pengamatan data Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Jumlah Wisatawan, Rata-Rata Lama Tinggal dan Jumlah Restoran 

setiap kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Periode penelitian 

yang digunakan adalah tahun 2011–2017. 
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