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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Bintan membuat pemerintah 

daerah terus berbenah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Sektor 

pariwisata mulai dikembangkan pada tahun  1990 sampai sekarang, salah satu 

objek wisata di Kabupaten Bintan yang digalakkan adalah kawasan industri 

pariwisata Lagoi. Kawasan wisata Lagoi merupakan kawasan industri 

pariwisata bertaraf  internasional yang murni dikelola oleh Singapura melalui 

PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC). Selain itu, kawasan ini berupa 

perwujudan dari bentuk investasi asing  yang berkaitan erat  dengan pengaruh 

pada pemerintah setempat dan ekonomi lokalnya. PT. BRC telah mendapat 

hak khusus pengelolaan kawasan wisata Lagoi seluas 23.000 ha.  

Kawasan wisata Lagoi dikatakan sebagai kawasan industri pariwisata 

internasional karena telah memiliki akomodasi yang memadai seperti 

terdapatnya hotel berbintang lima dengan perhotelan terkenal dan fasilitas 

lengkap yang berintegrasi. Kawasan ini memiliki 2 lapangan golf bertaraf 

internasional dan 36 Pada tahun 2008 kawasan wisata Lagoi telah menerima 

gelar lapangan golf terbaik di Asia 5 kali berturut-turut, terdapat resort kelas 

dunia yang telah meraih pemenang penghargaan dan banyaknya jumlah 

kunjungan wisatawan yang berkunjung tidak hanya berasal dari dalam negeri 

melainkan mancanegara. Adanya event sport tourism seperti Bintan Triathlon 

yang diikuti oleh peserta dari beberapa negara seperti Inggris, Australia 

Prancis, Belanda,Singapura Jerman, Malaysia serta Indonesia sebagai tuan 
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rumah.1 Bintan Moon Run juga merupakan salah satu event yang 

diselenggarakan di kawasan wisata Lagoi. Bintan Moon Run merupakan 

olahraga lari di malam hari di pinggiran danau buatan kawasan Lagoi Bay 

yang digabungkan dengan rekreasi dan hiburan musik festival. Bintan Moon 

Run merupakan event perdana sebagai upaya menarik kunjungan wisman 

utamanya dari Singapura saat memasuki musim liburan akhir tahun 2016.2  

Indonesia dan Singapura memiliki tingkat komplementaritas ekonomi 

yang tinggi. Seperti yang diketahui bahwa Singapura memiliki emajuan pada 

sektor, Pengetahua, Jaringan, Sumber Daya Keuangan serta Kemajuan 

Teknologi. Sedangkan Indonesia sendiri mempunyai sumber daya alam dan 

mineral yang melipah dan tesedianya tenaga kerja yang kompoten.3 PT. BRC 

merupakan perusahahan yang mengelola hoten dan resor-resor yang berda 

pada area wisat lagaoi yang telah melakukan investasi sebesar US$ 200 Juta.4 

Dengan adanyaindustri pariwisataini telah banyak memebrikan kontribusi 

yang sangat besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan 

Dari tahun ketahunnya 

 

Potensi wisata yang terdapat dikawasan wisata Lagoi diantaranya 

adalah resort dan hotel lagoi, wisata alam yang terdiri dari hutan mangrove, 

pantai lagoi, serta taman safari. Wisata belanja dan kuliner, rekreasi dan 

wisata olahraga. Banyaknya potensi wisata yang dimiliki wisata Lagoi 

                                                             
1 Event Sport  Tourism bertaraf internasional Kembali di gelar digelar di Kepri 
2 Antara. 2016. Bintan Moon Run 2016 Promosikan Pariwisata Kepri. Diakses melalui 

http://www.netralnews.com/news/wisata/ 

read/29911/bintan.moon.run.2016.promosikan.pariwisata.kepri pada tanggal 5 Januari 2017. 
3 Yusaz, Devi Natasya. 2015. Pengaruh Penggunaan Dollar Singapura Di Kawasan Wisata Lagoi 

Terhadap Perekonomian   Domestik Bintan 2010-2013. Jom FISIP. Vol.2 (2). Pp 1-9 
4 Penuturan senior  manager Edy Martha dalam Oktaranda 2018. Dampak Industri Pariwisata 

Lagoi Bertaraf Internasional yang Dikelola Oleh PT. BRC Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bintan  Provinsi Kepulauan Riau 

http://www.netralnews.com/news/wisata/%20read/29911/bintan.moon.run.2016.promosikan.pariwisata.kepri
http://www.netralnews.com/news/wisata/%20read/29911/bintan.moon.run.2016.promosikan.pariwisata.kepri
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menambah jumlah kunjungan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan 

mancanegara. Berikut jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara 

Kabupaten Bintan tahun 2012-2016. 

Tabel 1.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bintan tahun 

2012-2016 

Tahun Nusantara Mancanegara Jumlah 

2012 37.745 315.111 352.856 

2013 484.28 324.689 373.117 

2014 491.61 331.209 380.370 

2015 180.516 312.979 361.179 

2016 268.863 308.964 577.827 

2017 - 368.572 722.234 
Sumber: Oktranda (2018) & Acikepri (2018) 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah kunjungan 

wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan pada tahun 2012-2016. 

Tabel tersebut mengalami fluktuatif yakni mengalami peningkatakan pada 

kunjungan wisatawan tahun 2012-2014 namun pada tahun 2015 mengalami 

penurunan kunjungan wisatawan sedangkan tahun 2016 mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2015. Wisatawan nusantara 

setiap tahun mengalami kenaikan sedangkan wisatawan mancanegara 

mengalami fluktuatif. Namun kurangnya sumber data pada tahun 2017 

penulis tidak menemukan rincian kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara. 

Sektor pariwisata erat kaitannya dengan uluran tangan para investor 

yang melakukan ivestasi guna mengembangkan potensi wisata. Pada 

dasarnya pariwisata merupaka suatu wujud investasi yang sangat gencar yang 

dilaksanakan oleh negara-negara yang ada di dunianegara yang memiliki 

kekeyaan alam yang melimpah akan dapat dimanfaatkan sektor ini sebgai 

daya tari para investor asing untuk menanamkan modalnya. Investasi  
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menjadi  salah  satu tujuan dari setiap menciptkana pertumbuhan ekonomi 

guna untuk memperluaskan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi 

kemiskinan.5  

Salah satu daerah yang diminati para investor adalah Kabupaten 

Bintan, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang 

memiliki keindahan yang menakjubkan untuk kegiatan-kegiatan industri dan 

pariwisata. Sebagai pulau tropis yang memiliki keindahan alam dan pantai-

pantai pasir putih serta memiliki kepariwisataan yang terintegrasi, termasuk 

keberadaan resort-resort berstandar internasional, penginapan, kawasan 

perbelanjaan, restauran, fasilitas-fasilitas hiburan dan olahraga air yang 

menjadikan Bintan sebagai tujuan pariwisata. Selain itu, letaknya yang 

strategis baik Bintan Utara, Bintan Timur serta Pulau Anak Lobam sehingga 

menarik minat para investor. Investor tertarik untuk berinvestasi di sektor 

manufaktur, resort, atau industri pariwisata dan investasi membangun green 

city. 

Pada tahun 2010 Investor yang tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten 

setelah meninjau atau melihat langsung kondisi Kabupaten Bintan 

diantaranya  berasal dari Rusia, Suriah dan Jepang. Sektor yang diminati oleh 

investor tersebut diantaranya green city yang akan di bangun oleh pangusaha 

yang berasal dari Jepang. Pada Kawasan tersebut, diadakan pembangunan 

rumah sakit, Kawasan industry serta pusat perbelanjaan.  Lokasi tersebut 

terletak pada Daerah Berakit dimana lokasi tersebut ditetapkan sebagai 

                                                             
     5 Devi Natasya Yusaz. 2015.  Pengaruh Penggunaan Dollar Singapura Di Kawasan Wisata 

Lagoi Terhadap Perekonomian Domestik Bintan 2010-2013. Di akses melalui 

(http://id.portalgaruda .org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=295148) pada 

tanggal  20 Februari 2016 pukul 18:45 Wib Hlm, 2 
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Kawasan ekonomi terpadu. Pengusaha yang berasal dari Rusia dan Suriah 

lebihtertarik berinvestasi pada industry manufaktur dan resot atau pada 

industri pariwisata.6 

Selain itu investor juga tertarik dalam mengembangkan pariwisata di 

kawasan wisata Lagoi. Rancangan pengembangan kawasan pariwisata 

bekerjasama dengan Singapura yang berada di bawah naungan PT BRC 

Lagoi. Rancangan pengembangan pariwisata tersebut diantaranya adalah 

Motor Sports Adventure, Doulos Pous Ship Resort, pengembangan bandara 

internasional busung yang akan dilakukan pengelola resort di Lagoi.7   

Sebelum melakukan investasi setiap investor telah meninjau dan 

melihat secara langsung kondisi kawasan wisata yang terdapat di Kabupaten 

Bintan sehingga dari beberapa ketertarikan dan kelebihan yang dimiliki 

sektor pariwisata mereka bekenan untuk melakukan investasi di wilayah 

tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh berikut ini merupakan jumlah 

peningkatan investor penanaman modal asing dan penanaman modal dalam 

negeri  di Kabupaten Bintan pada tahun 2012-2015 : 

 

Daftar tabel 1.2 Realisasi Investasi PMA 

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan 2012-2015. 

                                                             
     6 Diakses melalui. Info Kepulauan Riau. 2010.Investor Dari Tiganegara Minati Bintan.  

http://infoprovkepulauanriau.blogspot.co.id/2010/02/investor-dari-tiga-negara-minati-bintan.html 

pada kamis 12 mei 2016 pukul 21.17 Wib 

     7 Sumbari. 2015. Haaluan Kepri Prkenalkan Rancangan Berpotensi di Bintan. Diakses melalui 

http://haluankepri.com/bintan/85061-perkenalkan-rancangan-berpotensi-di-bintan.html 

No Tahun Investasi Besaran 

1 2012 127 PMA Rp  8, 724 T 

2 2013 130 PMA Rp  9, 827 T 

3 2014 171 PMA Rp 10,009 T 

4 2015 199 PMA Rp 20.000,11 T 

http://infoprovkepulauanriau.blogspot.co.id/2010/02/investor-dari-tiga-negara-minati-bintan.html
http://haluankepri.com/bintan/85061-perkenalkan-rancangan-berpotensi-di-bintan.html
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Daftar tabel 1.3 Realisasi Investasi PMDN 

No Tahun Investasi Besaran 

1 2012 11 PMDN Rp. 428, 5 M 

2 2013 14 PMDN Rp. 475,3 M 

3 2014 14 PMDN Rp. 1, 45 T 

4 2015 42 PMDN Rp. 1, 46 T 
Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan 2012-2015. 

Berdasarkan jumlah peningkatan investor dari tahun 2012-2015 dapat 

dilihat bahwa penanam modal asing yang sangat banyak menanamkan 

modalnya dibandingkan dengan penanam modal dalam negeri dikawasan 

wisata kabupaten bintan, kawasan wisata kabupaten Bintan ini sangat 

diminati para investor asing karena memiliki panorama pantai yang indah dan 

memiliki tempat yang strategis sehingga banyak penanam modal asing 

berminat untuk berinvesatsi di Bintan khususnya di kawasan wisata Lagoi, 

banyak jumlah investor yang berinvestasi maka pemrintah kabupaten bintan 

harus membenahin masalah infrastruktur yang ada serta pemrtintah juga 

harus mancari jalan keluar masalah limbah minyak yang berasal dari perairan 

internasioanl yang menjadi permaslahan ekowisata di kabpaten bintan. 

Jumlah realisasi investasi PMA akan meningkat seiring dimulainya 

pembangunan resort maupun industri penunjang kepariwisataan di Kawasan 

Pariwisata Lagoi maupun proyek Indonesian Street City di Batu 

Licin,  realisasi investasi akan meningkat, karena di kawasan Lagoi sedang 

dimulai pembangunan hotel dan resort serta berbagai fasilitas penunjang 

seperti pembangunan resort the sanchaya, swiss bell hotel, plaza lagoi dan 

proyek yang dikelola PT. sun resort.  
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Badan penanaman modal dan  promosi daerah mempromosikan 

investasi dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan 

Secara Elektronik (SPIPISE).8 Setiap perusahaan wajib melakukan registrasi 

pada situs SPIPISE yang sudah diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan 

Promosi Daerah untuk masuk dalam akses pengisian Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM).  Berdasarkan permasalahan diatas maka peneniti 

melakukukan penelitian dengan judul “ STRATEGI PEMERINTAH 

DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI BIDANG 

PARIWISATA DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPALAUAN 

RIAU ( Studi di Badan Penanaman Modal dan Promisi Daerah) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi BPMPD dalam meningkatkan investasi bidang 

pariwisata? 

2. Apakah saja Kekuatan dan kelemahan  yang dihadapi BPMPD dalam 

meningkatkan investasi bidang pariwisata? 

 

 

C. Tujuan  

1. Untuk mengetahui apa saja strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan investasi bidang pariwisata. 

2. Untuk mengetahui apa saja bentuk permasalahan yang dihadapi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi bidang pariwisata. 

D. Manfaat  Penelitian 

                                                             
     8 Radar Kepri. 2014. Ribuan Pengusaha Belum Laporkan Kegiatan Penanaman Modalnya. Di 

akses melalui http://radarkepri.com/ribuan-pengusaha-belum-laporkan-kegiatan-penanam-

modalnya/ pada 28 Januari 2017. 

http://radarkepri.com/ribuan-pengusaha-belum-laporkan-kegiatan-penanam-modalnya/
http://radarkepri.com/ribuan-pengusaha-belum-laporkan-kegiatan-penanam-modalnya/
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1. Manfaat  Akademis  

a. Penelitian ini dilakukan dengan harapkan dapat memberikan referensi 

dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang 

tertarik pada peningkatan investasi dikawasna pariwisata Kabupaten 

Bintan. 

b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran serta sebagai harapan terkait 

dengan peningkatan investor di Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten 

Bintan dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, pada 

matakuliah investasi dan pengembangan ekonomi lokal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi msyarakat sebagai pengetahuan mengenai pentingnya strategi 

yang digunakan badan penanaman modal dan promosi daerah dalam 

menarik investor di kawasan wisata lagoi kabupaten bintan 

b. Bagi pemerintah penelitian ini dapat menjadi bahan masukan 

mengenai bentuk strategi yang digunakan badan penanaman modal dan 

promosi daerah dalam menarik investor di kwasan wisata lagoi 

kabupaten bintan 

c. Bagi peneliti dapat mambagi pengetahuan untuk dijadikan litelatur 

bagi peneliti selanjutnya 

E. Definisi Konsep dan Operasional 

1. Definisi Konsep 

Defenisi konsep menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait 

pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengertian Strategi 
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Strategi biasanya digunakan dan disusun untuk mencapai suatu 

sasaran ataupun tujuan. Stategi9 merupakan tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan 

Setiap organisasi Oleh karena itu, setiap strategi organisasi dalam 

pemerintahan harus diarahkan bagi para  masyarakat. Hal ini seperti 

yang dijelaskan Hamel dan Prahalad10 :  

“Bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 

(senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan 

sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di 

masa  depan”.  

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang  

dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Dengan adanya 

strategi maka perencanaan awal yang telah dibuat akan berjalan 

dengan baik demi mencapai suatu tujuan yang inginkan oleh 

organisasi.  

Strategi sangat diperlukan dalam suatu perencanan yang disusun 

untuk mencapai tujuan tertentu suatu organisasi , dimana strategi 

tersebut dirancang  oeleh petinggi atau pemimpin organisasi agar 

langkah yang dilakukan organisasi tersebut mencapau ssasaran dan 

tepat tujuan. 

 

 

                                                             
9 Hamel & Prahalad dalam Husein Umar. 2001. Strategic Management in Action: Konsep, Teori 

dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis, Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep 

Michael R. Porter, Fred R David dan Wheelen-Hunger. Yogykarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
10 Hamel dan Prahalad. Management. New Delhi: Tata McGraw Hill, 1995. Hal:31 
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b. Pemerintah Daerah 

Berdasarkan  UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut Pemerintahan Daerah 

adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.11  

c. Investasi 

Menurut Antonio, investasi adalah kegiatan usaha yang 

mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. 

Dengan demikian, perolehan kembali tidak pasti dan tidak tetap.12 

Investasi menurut Reilly dan Brown, yang mengatakan bahwa  

investasi adalah komitmen  mengikatkan  asset  saat  ini  untuk  beberapa  

periode  waktu  ke  masa depan  guna  mendapatkan  penghasilan  yang  

mampu  mengkompensasi  pengorbanan investor.13 

Sedangkan menurut Boediono mendefenisikan investasi sebagai 

pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan 

                                                             
     11 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2 

     12 Yuliana Indah, S.E., M.M. Investasi Produk Keuangan syariah. Uin-Maliki Press (Anggota 

IKAPI). 2010.Hlm 2 

     13 Muhammad Luthfi Maulan Haq. 2012. Sistem Expert Advisor Otomatis Bagi Investor Dalam 

Trading Online. Di akses melalui http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/562/jbptunikompp-gdl-

muhammadlu-28055-7-unikom_m-i.pdf. Pada tanggal 6 April 2016 pukul 20:15 Wib 

http://www.google.com/search?q=sistem+expert+advisor+otomatis+bagi+investor+dalam+trading+online+10107273+site%3Aunikom.ac.id
http://www.google.com/search?q=sistem+expert+advisor+otomatis+bagi+investor+dalam+trading+online+10107273+site%3Aunikom.ac.id
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/562/jbptunikompp-gdl-muhammadlu-28055-7-unikom_m-i.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/562/jbptunikompp-gdl-muhammadlu-28055-7-unikom_m-i.pdf
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jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan 

pabrik.14 

Dengan demikian investasi merupakan bentuk pengeluaran modal 

dengan tujuan membeli asset berupa peralatan, pabrik serta perusahaan 

guna akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Seorang 

penanam modal juga harus terima jika suatu saat modalnya tidak 

kembali sesuai dengan keinginannya atau dan penanam modal tersebut 

merasa rugi dikemudian hari. Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat 

jika seseorang ingin berinvetasi maka harus adanya ketersediaan dana 

(asset) yang lebih besar jumlahnya, Namun pada akhir periode investasi 

belum tentu asset yang kembali sebanyak asset pada awal berinvestasi 

karena dalam waktu priode berinvestasi tersebut ada kejadian-kejadian 

menyimpang yang tidak diharpkan bagi seluruh investor, kejadian 

tersebut bisa juga disebut dengan resiko dengan demikian investor harus 

menerima segala macam resiko yang akan dihadapi dikemudian harinya. 

d. Pariwisata Kabupaten Bintan 

Kabupaten Bintan, merupakan sebuah pulau yang terletak di 

Kepulauan Riau. Pariwisata di Kabupaten Bintan merupakan salah satu 

sektor yang membantu kemajuan pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam 

yang alam yang dmiliki Kabupaten Bintan terlihat dari segi 

pariwisatanya, industri, pertenakan, perikanan serta pertambangan. 

Terlihat dari kondisinya pariwisata kabupaten bintan sangat indah dan 

                                                             
     14 Bezanolo Harefa. 2012. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pengembangan Wilayah Di 

Kota Tebing Tinggi. Di akses melalui 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33739/4/Chapter.pdf. Pada tanggal 6 April 2016 

Pukul 21.20 Wib 

 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33739/4/Chapter.pdf
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eksotis bagi para pelancong yang akan berwisata. Berdasarka hal 

tersebut maka wisata di Kabupaten Bintan tidak hanya berlaku bagi para 

wisatawan lokal saja melaikan juga banyak wisatawan asing yang 

memilih kabupaten bintan sebagai tujuan berlibur atau berwisata. Wisata 

Kabupaten Bintan telah layak untuk dikunjungi oleh para wisatawan 

karen pengelolaan pariwisaanya sudah moderen dan semua fasilitasnya 

telah lengkap sehinnga wisatawan mempuyai daya tarik untuk 

mengunjungi wisata tersebut. Kabupaten bintan juga banyak wisata yang 

bernuasa sejarah yang berda di pulau penyengat, wisata budaya maritim, 

maupun wisata berkeliling menyusuri hutan bakau dengan menggunakan 

perahu sebagai daya tarik bagi para wisatawan.15 

2.  Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan salah satu bagian penelitian yang 

dapat   membantu peneliti dalam pengukuran sebuah variabel.  Adapun 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembentukan Program Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  

2. Program Pelayanan Perizinan Keliling 

3. Sumber Daya BPMPD Bintan Dalam meningkatkan Investasi 

 

 

 

 

 

                                                             
     15 Diakses melalui, Serba-serbi Wisata Pulau Binta, 2015  http://jalan2.com/forum/topic/5645-

serba-serbi-wisata-pulau-bintan/ pada hari selasa 30 Desember 2016 pukul: 15:30 WIB 

http://jalan2.com/forum/topic/5645-serba-serbi-wisata-pulau-bintan/
http://jalan2.com/forum/topic/5645-serba-serbi-wisata-pulau-bintan/
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

Diskriptif. Menurut Kountur penelitian deskriptif  adalah  jenis  penelitian  

yang  memberikan  gambaran  atau uraian  atas  suatu  keadaan  sejelas  

mungkin  tanpa  ada  perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan interprestasi data yang 

diperoleh untuk meberikan gambaran sistematis akurat mengenai apa saja 

keaadaan   yang terjadi. Dengan demikian penelitian deskriptif merupakan 

metode penelitian yng mencari gamabaran secara sistematis dan akurat, 

sehingga objek penelitian dan fakta yang didapatkan dilapangan doperoleh 

sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa dilebih-lebihkan. Sehingga semua 

data yang diperoleh dari penelitian ini akurat, terpecaya dan benar-benar 

ada. 

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah informasi yang atau data-data yang dibutuhkan 

dalam sebuah penelitian, kemudian data tersebut digali lagi dari sumber-

sumber yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh hasil 

yang baik. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah: 

a. Primer 

Data Primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumbernya. Dengan demikian peneliti langsung wawacara 
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atau berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan 

informasi secara lengkap dan akurat. Data perimer berupa datang yang 

langsung diperoleh penulis dari sembernya atapun pegawai kantor 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan. 

Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara 

langsung oleh penulis dari sumbernya. Data sekunder yang dimaksud 

dapat digunakan atau diambil melalui dokumen, Koran, surat kabar, 

media massa, ataupun internet yang berhubungan langsung dengan 

topik penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan sumber data yang 

sudah di olah oleh intansi tempat penelitian. Sumber data yang 

dimaksud dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan dan mencari 

berbagai data yang dibutuhkan.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 

maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. dalam teknik 

wawancara ini pengembilan datanya juga disertai dengan beberapa 

daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Dalam wawancara ini 

peneliti akan mewawancarai atau bertatap muka langsung dengan 
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narasumber yang terkait, wawancara yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi menganai Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

investasi bidang pariwisata serta apa saja yang menghambat dalam 

peningkatan investasi bidang pariwisata. 

b. Observasi 

Observasi merupakan sutu metode   pengumpulan data yang 

dimana peneliti mencatat segala bentuk  informasi yang didapatkan di 

lapangan. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan segala jenis 

data yang didapatka secara langsung atau melihat, mendengarkan yang 

kemudian ditat.. 

Data yang peroleh dari hasil  observasi merupakan  data untuk 

mengetahui Strategi dari organisasi arau kelompok. Dengan 

menggunakan teknik ini peneliti dapat mengetahui kondisi rii yang 

terjadi di Pemerintah Daerah dalam meningkatkkan investasi bidang 

pariwisata di daerah tempat penelitian yakni Kabupaten Bintan. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dolksanakan dengan pencatatan terhadap berbagai 

dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan maupun arsip-

arsip yang tersedia di Badan Penanaman Modal Dan Promisi Daerah 

dengan tujuan mendapatkan bagian yang menunjang secara teoritis 

terhadap data penelitian. Peneliti dapat menggunakan teknik 

dokumentasi yang bertujuan untuk menjadikan catatan atau bukti 

penelitian yang dilakukan baik berupa dokumen resmi, arsip, laporan 

yang didapatkan langsung dari dinas terkait. 
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4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penellitian merupakan tempat dimana penelitian ini 

dilakukan, dimana tempat tersebut peneliti akan mendapatkan informasi 

serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian 

ini dilakukan di Kabupaten Bintan yang akan menjdai tujuan penelitian 

adalah pada Badan Penanamna Modal dan Promosi Daerhan Kabupaten 

Bintan yang tetak di Jalan Rata Tanjung Pinang- Tanjung Uban KM. 42 

Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Telp. 

(+62771-8080015/ +62771-8080016) 

5. Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian merupakan orang yang akan dituju dan yang 

dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan di tanyakan. 

subyek penelitian juga dapat menjadi sasaran langsung bagi peneliti 

untuk mendapat informasi yang benar-benar apa adanya. Subyek 

penelitian merupakan orang atau suatu lembaga yang mengetahui 

permasalahan. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah orang 

yang benar-benar memahami permasalahan, yaitu Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang bertugas dalam mengelola kawasan wisata lagoi 

yang ada di Kabupaten Bintan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

subyek yang langsung ditujukan pada narasumber yang memahami dan 

menguasai apa yang menjadi sasaran peneliti.  

Bersadarkan hal tersebut, maka peneliti akan mendaptkan 

informasi yang diinginkan dari subyek penelitinya. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi subyek penelitian adalah: 
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a. Pegawai Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 

 1 orang pegawai Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

 1 orang pegawai Bidang Promosi dan Pengembangan 

Investasi 

6. Teknik analisa Data 

Teknik analisa data menurut Miles dan Huberman dalam sugiono 

(2012) yakni proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang di 

peroleh dari berbagai sumber baik tempat penelitian, catatan lapangan, 

hasil wawancara ataupun informasi yang didapat dari orang lain ketika 

penelitian agar mudah di pahami. Aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas. Langkah yang dapat ditempuh dalam analisa data yang telah 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman,16 antara lain sebagai berikut 

 

Sumber: Emizir (2010) 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data merupakan langkah awal yang digunakan 

peneliti dalam menganalisa suatu data. Sebab Adanya data yang 

                                                             
    16 Emizir .2010.Metode Penelitian Kualitatif.Analisis Data.Rajawali Pers.PT.Grafindo 

Persada.Jakarta .Hlm 129-136 
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dibutuhkan akan membantu peneliti dalam menyusun berbagai 

pekerjaan yang dibutuhkan. selain itu pengumpulan data dapat di sebut 

sebagai data awal yang diperoleh dari hasil penelitian. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahap atau proses kedua yang ditempuh 

peneliti steelah pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti memilih, 

memusatkan dan menyederhanakan data yang di peroleh sebelumnya. 

Reduksi an yang berlangsung. dikarenakan pada reduksi data ini akan 

terjadi penggolongan, serta mengkoordinasikan data yang bersifat 

sementara. 

 

c. Penyajian Data 

Langkah ketiga yang harus ditempuh peneliti yakni penyajian 

data setelah melewati dua langkah sebelumnya. Penyajian data dapat 

mempermudah peneliti dalam menggambarkan berbagai data yang 

diperoleh sebelumnya. Peneliti juga biasanya menarik kesimpulan 

sementara dalam proses penyajian data sebelum ditariknya kesimpulan 

secara keseluruhan dalam sebuah penelitian. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan merupakan merupakan tahap 

akhir yang dilakukan para peneliti dalam menghadapi proses 

penelitian. Tahap ini merupakan tahapan yang mengumpulkan 

berbagai data yang sudah diperoleh sebelummnya untuk di tarik hasil 

penelitian. Setelah ditariknya hasil penelitian dari berbagai tahap yang 
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sudah disebutkan maka peneliti dapat mengmbil kesimpulan dari  

penelitian yang sudah dilaluinya tersebut. 
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G. Kerangka Berfikir 
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