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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian Siska Angraeni (2014) yang berjudul ’’Peran 

Pembanguna Kawasan Wisata Jawa Timur Park IIterhadap kondisi sosial 

ekonomi di sekitarnya. Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa dampak 

ekonomi yang muncul adalah munculnya kesempatan kerja baru yang bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat, banyaknya alih fungsi bangunan tempat 

tinggal yang di jadikan sebagai lokasi usaha untuk mebuat banyak warga 

asli tergusur serta, berbagai perbaikan infrastruktur juga dirasakan sebagai 

keuntungan akibat pembangunan tersebut. Sinergi maksimal antara pihak 

pengelola wisata, masyaraka dan pemerintah merupakan solusi yang dipakai 

untuk mengurangi dampak negatif yang timbul akibat pembangunan 

kawasan tersebut. Peran lembaga bentukan masyarakat lokal dapat 

dimaksimalkan untuk turut serta dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan 

wisata serta menyediakan ruang bagi atraksi rakyat merupakan alternatif 

yang bisa digunakan untuk mendukung keberadaan kawasan wisata tersebut.  

  Irianto (2011) yang berjudul “Dampak kawasan wisata terhadap 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Gili Trawangan Kecamatan 

Pemenang Kabupaten Lombok Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dampak pariwisata di Gili Trawangan terhadap ekonomi sosial 

masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 

pariwisata di Gili Trawangan memberikan pengaruh terhadap lingkungan 
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sekitar baik pengaruh positif maupun pengaaruh negatif. Pengaruh positif 

dapat dilihat dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

setempat. Dibandingkan dengan tempat lain diluar Gili Trawangan. 

Kegiatan pariwisata ini juga menimbulkan dampat negatif terhadap 

lingkungan sekitar, khususnya masalah lunturnya nilai-nilai budaya 

masyarakat setempat karena masyarakat cenderung meniru perilaku 

wisatawan asing yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya 

kita.  

  Untuk terjaganya kegiatan pariwisata di Gili Trawangan ini 

mengingat dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 

cukup besar, maka dalam hal ini pemerintah tidak hanya memperhatikan 

dampak positifnya saja tapi pemerintah juga perlu mengambil langkah 

bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan.  

  Alim Irhamna, S. (2018) yang berjudul “Dampak Pengembangan 

Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata di 

Dieng Kabupaten Wonosobo” penelitian ini mengidetifikasi dampak yang 

ditimbulkan dari adanya pengembangan objek wisata terhadap kondisi 

perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di Desa Dieng 

Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini dilakukan karea 

meningkatnya pengunjung objek wisata dan pendapatan sektor pariwisata 

yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarkat sekitar sekitar objek 

wisata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran kondisi 

parawisata, dan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya 
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pengembangan pariwisata terhadap kondisi perekonomian masyarakat 

sekitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan fasilitas, 

pelayanan objek wisata setelah adanya pengembangan, akan tetapi ada 

penurunan pada bidang kebersihan dan keamanan. Presentase pendapatan 

masyarakat mengalami peningkatan yang dihitung meggunakan Sakala 

Likert dari 53,3% menjadi 68,5%, tingkat kesempatan kerja rendah dengan 

presentase hanya 29,5%.  

  Lilian Sarah Hiariey (2013) yang berjudul “dampak pariwisata 

terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di kawasan 

wisata pantai Natsepa PulauAmbon” pengembangan kawasan objek wisata 

Pantai Natsepa berpotensi didukung oleh sumber daya pesisir. Objek wisata 

Pantai Natsepa terletak di Desa Suli Pulau Ambon. Keberhasilan dari objek 

wisata sangat tergantung pada peran penting dari masyarakat di daerah 

sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi usaha yang 

berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang memanfaatkan jasa objek 

wisata Pantai Natsepa, menganalisis factor-faktor yang mempegaruhi 

tingkat pendapatan masyarakat yang memanfaatkan jasa objek wisata Pantai 

Natsepa, menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat yang 

menggunakan jasa objek wisata Pantai Natsepa. Analisis data meliputi 

analisis deskriptif, analisis regresi ganda dengan spesifikasi-log 

menggunakan teknik Stepwise dan analisis indicator kesejahteraan 

SUSENAS- BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor yang 

mempengaruhi pendapatan kelompook rumah tangga yaitu, jumlah aggota 
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keluarga, tingkat pengeluaran, dan curahan waktu kerja. Berdasarkan tingkat 

kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek 

wisata Pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu 

presentase sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan 

presentase sebesar 22% dan yang kecil yaitu tingkat kesejahteraan dengan 

presentase sebesar 3%.  

B. Landasan Teori  

 Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) merupakan 

pengaruh yang dapat timbul karena suatu akibat (baik positif dan negatif). 

Secara ekonomi memiliki makna yakni pengaruh suatu pelaksanaan terhadap 

kondisi perekonomian di suatu Negara. Dampak merupakan perubahan yang 

terjadi dilingkungan karena adanya suatu aktifitas manusia (suratmo, 2004: 

24). Dampak dalam suatu proyek pembangunan di Negara berkembang 

utamanya pada aspek sosial memiliki kompenen-kompenen indicator sosial 

ekonomi.  

   Adapun toeri teori tentang Pembangunan yang yang muncul pada 

akhir abad ke 18 dan permulaan dari abat ke 19 tepat nya di masa Revolusi 

Industri di mana Suasana pada waktu itu merupakan awal dari perkembangan 

ekonomi.  

 

1. Dampak  

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) merupakan 

pengaruh yang dapat timbul karena suatu akibat (baik positif atau negatif). Secara 
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ekonomi memiliki makna yakni pengaruh suatu pelaksanaan terhadap kondisi 

perekonomian di suatu Negara. Dampak merupakan perubahan yang terjadi 

dilingkungan karena adanya aktifitas manusia (Suratmo, 2004: 24). Perubahan-

perubahan tersebut kemudian menimbulkan dampak positif dan negatif.  

1) Dampak Positif  

a. Penciptaan Peluang Usaha Dan Pekerjaan 

Kehadiran industri membawa pengaruh terhadap mata pencaharian 

penduduk dimana sebelum adanya industri sebagian besar 

masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian lagi 

terbagi dalam beberapa mata pencaharian. Dengan dibangun dan 

berkembangnya industri, masyarakat mempunyai peluang usaha 

yang lebih luas. 

b. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana 

Bertambhnya jumlah sarana dan prasarana setelah berkembangnya 

industri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas masyarakat sebelum 

berkembangnya industri lebih banyak dilakukan untuk pergi ke 

sawah atau ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau 

menjual hasil pertaniannya, namun saat ini masyarakat dengan 

mudah melakukan beragai kegiatan dengan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai baik yang disediakan oleh perusahaan 

maupun pemerintah daerah. 
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2) Dampak Negatif  

a. Potensi konflik  

Perkembangan jumlah industri yang cukup pesat secara langsung 

memberikan peluang kesempatan kerja yang lebih luas, hal ini yang 

menarik pendatang untuk berusaha mendapatkan pekerjaan di sektor 

industri, seiring perkembangan industri jumlah pendatang yang 

berada di wilayah-wilayah tersebut bertambah.  

Masalah sosial mulai muncul ketika penduduk asli kesulitan untuk 

mendapatkan pekerjaan di sektor industri sehingga terjadi tuntutan-

tuntutan warga asli agar bisa mendapatkan pekerjaan. 

b. Perubahan Sosial Ekonomi  

a. Mata Pencaharian  

Perubahan penggunaan lahan yaitu dari pertanian menjadi 

industri dan pemukiman penduduk. Perubahan penggunaan lahan 

secara langsung juga ikut berpengaruh terhadap perubahan mata 

pencaharian penduduk. Berkurangnya lahan pertanian dan 

pembebasan tanah penduduk oleh industri akan mengakibatkan 

terjadinya pergeseran jenis pekerjaan kesempatan pekerjaan. 

Berkembangnya industri di pedesaan memberikan alternatif 

peluang pekerjaan yang lebih luas dimana sebelum 

berkembangnya industri, peluang kerja sangat terbatas jenis 

pekerjaanya maupun kesempatan kerjanya. Tetapi setelah 

berkembangnya industri, peluang untuk memperoleh pekerjaan 
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lebih tersedia baik pekerjaan pada bidang industri maupun usaha 

berdagang atau jasa.  

b. Tingkat Pendapatan  

Dampak pembangunan pada aspek pada sosial okonomi yang 

lain adalah ekonomi keluarga yang salah satunya meliputi 

tingkat pendapatan. Setelah berkembangnya industri tingkat 

pendapatan meningkat.  

c. Jumlah Sarana Dan Prasarana 

Jumlah sarana dan pra sarana berkembang industri terlihat 

dengan bertambahnya fasilitas seperti jalan, angkutan umum, 

sekolah dan lain-lain. Sarana dan pra sarana tersebut merupakan 

fasilitas umum yang dirasakan oleh semua penduduk desa. 

Sebelum industri berkembang sarana dan pra sarana belum 

tersedia, salah satunya adalah sarana transportasi. Penduduk 

yang melakukan aktivitas diluar desa jadi terhambat. 

2. Parawisata 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

dan pemerintah daerah. Kegiatan wisata sendiri adalah manusia yang melakukan 

perjalanan outbound (keluar dari lingkungan asalnya) untuk tidak lebih dari lebih 

dari enam bulan, dan tidak sedang dalam urusan berdagang atau lainnya (Hakim, 

2004). 
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Seperti yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009 pengertian tentang 

wisata diberikan batasan sebagai: “kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu utuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Dalam UU No. 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan dijelaskan tentang definisi pariwisata yaitu, berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah.  

Wahab (2003) menerangkan pengertian pariwisata seperti berikut: 

“Pariwisata merupakan salah satu bentuk industri baru yang bisa membuka 

lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan, standar hidup masyarakatnya 

dengan cepat. Selain itu pariwista akan mendongkrak sektor-sektor lainnya yang 

berkaitan, seperti transportasi, penginapan (yang merupakan industri klasik), 

sehingga nantinya akan menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Disebutkan pula pariwisata akan membawa pembangunan yang berkelanjutan 

untuk mendukung pertumbuhan dan mempertahankan eksistensi pariwisata itu 

sendiri. Seperti perbaikan jalan, penerangan, penyediaan air, pelabuhan dan 

sebagainya yang seluruhnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya 

didaerah tersebut”.  

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang tertentu.  
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3. Sosial Ekonomi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti berkenaan 

dengan masyarakat (KBBI, 2002:1454). Menurut Departemen Sosial, kata sosial 

adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar 

manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial 

bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap 

lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang yang 

dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga 

dengan demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang 

terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu berarti 

terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi 

saru dengan lainya. 

Sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam suatu rangkaian strata 

yang tersusun secara hierarkhis yang merupakan kesatuan tertimbang dalam hal-

hal yang menjadi nilai dalam masyarakat yang biasanya dikenal sebagai previlese 

berupa Kekayaan, serta pendapatan, dan prestise berupa status, gaya hidup dan 

kekuasaan.  (Langinan, 2014). 

4. Industri Pariwisata 

a. Menurut GA. Schmoli dalam bukunya tourisim promolion 

(yoeti,1985:143) 

Industri pariwisata lebih cenderung berorietasi dengan 

menganalisa cara-cara melakukan pemasaran dan promosi hasil 
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dari produk industri pariwisata. Industry pariwisata bukanlah 

industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang 

tejadi dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa 

produk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaanitu tidak 

hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya 

perusahaan, lokasi atau tempat kedudukan, letak secara geografis, 

fungsi, bentuk organisasi yang mengelolah dan metode 

permasalahannya.  

b. Menurut Damrdjidalam bukunya tourisim promolion (Yoeti, 1996:154) 

Industri Pariwisata adalah rangkuman dari berbagai bidang 

usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk dan 

servis yang nanntinya secara langsung akan dibutuhkan oleh 

wisatawan dalam perjalanan.  

Industri pariwisata mulai dikenal di Indonesia setelah 

dikeluarkan instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1996, dimana dalam 

Bab II pasal 3 disebutkan: Usaha-usaha pengembangan wisata di 

Indonesia bersifat pengembangan industri pariwisata dan 

merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan 

serta kesejahteraan masyarakat dan Negara. 

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri 

pariwisata, yaitu: 

1) Treavel Agent. 

2) Akomodasi Perhotelan. 
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3) Bar dan Restoran. 

Indutri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang 

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 

pariwisata (Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009).  

 

c. Elemen Industri Pariwisata 

1) Sumber Pariwisata 

a) Sumberdaya alam 

b) Sumberdaya Manusia 

c) Sumberdaya ciptaan Manusia 

2) Fasilitas Hiburan dan Olahraga 

a) Fasilitas rekreasi dan kebudayaan 

b) Fasilitas olah raga  

3) Prasarana umum dan Pariwisata 

a) Alat komunikasi dan perjalanan 

b) Instalasi sosial  

c) Instalasi dasar  

d) Telekomunikasi  

4) Pelayaan Penerimaan Pariwisata 

a) Agen dan biro perjalanan  

b) Kantor promosi dan kantor perwakilan  

c) Pelayanan informasi pengunjung  
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d) Penyewaan kendaraan 

e) Pramuwisata dan interprestasi  

 

5. Pendapatan   

a. Pendapatan pribadi  

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis 

pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa 

memberikan suatu kegiatan apapun, yang diterima oleh suatu 

Negara. (Sadono Sukirno: 47) 

b. Pendapatan Disposible 

Apabila pendapatan dikurangi oleh pajak yang harus 

dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan 

pendapatan disposebel. Dengan demikian hakikatnya pendapatan 

disposebel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh 

penerimanya, semua rumah tangga yang ada dalam 

perekonomiannya, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa 

yang mereka ingini. Tetapi biasanya tidak semua pendapatan 

disposebel itu digunakan untuk tujuan konsumsi, sebagian darinya 

ditabung dan sebagian lainnya digunakan untuk membayar Bungan 

dan pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang 

secara mencicil (Sadono Sukirno: 49) 
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6. Pembangunan Ekonomi  

Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek 

pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas 

ekonomi terhadap sosial ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses 

pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur 

perekonomian kearah yang lebih baik (Mudrajad Kuncoro: 37). 


