
 
 

1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu memberikan 

pertumbuhan ekonomi secara cepat bagi suatu negara penerima wisatawan 

dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam  

mengaktifkan sektor lain. Pariwisata menciptakan permintaan yang 

memiliki kontribusi terhadap produksi barang dan jasa melalui kegiatan 

wisatawan yang  melakukan belanja selama berwisata. Selain itu 

pariwisata juga dibutuhkan oleh setiap orang/individu untuk 

menghilangkan kejenuhan maupun untuk mengetahui sejarah budaya 

bangsa. (Handayani, 2013) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan 

alam dan budaya potensial yang dapat dijadikan sebagai usaha di  bidang 

kepariwisataan. Dengan adanya pariwisata maka akan memberikan 

pemasukan bagi suatu negara dari pendapatan setiap obyek wisata yang 

akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah, memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengelola 

sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Setiap pemerintah daerah 
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dapat meningkatkan perekonomian daerahnya termasuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga suatu daerah harus lebih kreatif 

dan inovatif dalam mengembangkan potensi sumber-sumber PAD. 

Dengan PAD yang tinggi maka pendapatan dapat dipergunakan sebagai 

pembangunan daerah agar daerah tersebut lebih berkembang dan maju.  

Keterkaitan antara industri pariwisata dengan penerimaan daerah 

yaitu berjalan melalui jalur Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil 

pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Rudy Badrudin 

(2001),  menyatakan bahwa industri pariwisata milik masayarakat daerah 

(Commonity Tourism Development) merupakan industri pariwisata yang 

dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Apabila Commonity Tourism 

Development dikembangkan dengan baik maka dapat memberikan 

peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan yang 

berasal dari penerimaan pajak dan retribusi resmi yang bersifat 

multisektoral dari kegiatan industri pariwisata. 

Sedangkan industri pariwisata sendiri memiliki mekanisme 

pengaturan mengenai pergerakan para wisatawan dari daerah atau negara 

asal, menuju daerah tujuan wisata, hingga mereka kembali ke daerah atau 

negara asalnya yang pada akhirnya akan melibatkan berbagai komponen 

seperti biro perjalanan,  money changer, hotel/penginapan, restoran,  

pemandu wisata, artshop dan lain-lain. 

Pembangunan dalam kepariwisataan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, 
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mendorong pemerataan berusaha, dan taraf hidup yang lebih baik. Adanya 

peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi untuk mempromosikan 

potensi pariwisata dapat dijadikan sebagai strategi kunci dalam 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Selain itu peran 

masyarakat daerah juga diperlukan untuk mengetahui potensi yang ada di 

dalam daerah sehingga akan lebih mudah untuk mencapai sasaran 

pembangunan.  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak potensi 

dan sumberdaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah di bidang pariwisata. Dengan mengembangkan 

pariwisata tersebut secara optimal maka akan memberikan kontribusi 

yang positif terhadap perekonomian daerah, sehingga kesejahteraan 

masyarakat juga akan tercapai.  

Daerah Istimewa Yogyakarta selain terkenal dengan kota 

perjuangan, kebudayaan dan pendidikan juga dikenal dengan keindahan 

alam yang mampu menarik para wisatawan baik wisatawan domestik 

maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke obyek wisata 

Yogyakarta. Banyak wisata menarik yang ditawarkan di DIY seperti 

wisata alam, wisata bahari/laut, dan obyek wisata buatan. Dengan semakin 

bertambahnya obyek wisata yang ditawarkan seharusnya akan menarik 

wisatawan untuk berkunjung, karena wisatawan memiliki pilihan obyek 

wisata yang banyak untuk mereka kunjungi. Berikut adalah tabel jumlah 

obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Tabel 1. 1 Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa  

Yogyakarta, Tahun 2013-2015 

 

 

Tahun 

 

Jumlah Obyek Wisata 

Yogyakarta Sleman Bantul Kulonprogo Gunungkidul 

2013 25 26 8 14 10 

2014 25 28 8 14 10 

2015 25 31 17 14 11 

        Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016 

 

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah obyek wisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 

2013-2015. Kota Yogyakarta  memiliki jumlah obyek wisata sebesar 25 

obyek wisata dari tahun 2013-2015. Pada Kabupaten Sleman memiliki 

jumlah obyek wisata yang selalu meningkat pada tahun 2010-2015 yaitu 

26 obyek wisata pada tahun 2013, 28 obyek wisata pada tahun 2014 dan 

31 obyek wisata pada tahun 2015. Pada Kabupaten Bantul jumlah wisata 

meningkat cukup signifikan pada tahun 2015 dari 8 obyek wisata di tahun 

2014 menjadi 17 obyek wisata di tahun 2015. Pada Kabupaten kulonprogo 

jumlah obyek wisata yang dimiliki pada tahun 2010-2015 sebesar 14 

obyek wisata. Sedangkan pada Kabupaten Gunungkidul jumlah obyek 

wisata yang dimiliki adalah sebesar 10 obyek wisata pada tahun 2013-

2014 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 11 obyek wisata. Dengan 

semakin bertambahnya obyek wisata yang ditawarkan seharusnya akan 

menarik wisatawan untuk berkunjung dan pendapatan daerah sektor 

pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat ditingkatkan lagi. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga merupakan salah 

satu komponen penting sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah di suatu daerah. PDRB juga dapat menggambarkan 

kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan yang 

dimilikinya, oleh karena itu PDRB disetiap daerah bervariasi sesuai 

dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah. 

Dengan PDRB yang meningkat maka akan menambah penerimaan daerah 

untuk membiayai program-program pembangunan yang selanjutnya akan 

mendorong produktivitasnya (Jaya dan Widanta, 2014). 

Hotel merupakan salah satu fasilitas yang dapat menarik wisatawan 

untuk datang ke daerah wisata, karena dengan adanya hotel yang memadai 

maka para wisatawan akan merasa senang dan tidak segan untuk datang ke 

daerah tujuan wisata. 

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah Hotel di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Tahun 2013-2015 

 

Tahun 
Jumlah Hotel (Unit) 

Yogyakarta Sleman Bantul Kulonprogo Gunungkidul 

2013 401 400 279 26 62 

2014 399 392 249 27 71 

2015 419 389 262 26 70 

       Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016 

 

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah hotel di 

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi pada 

tahun 2013 hingga 2015. Kota Yogyakarta memiliki jumlah hotel tertinggi 

pada tahun 2013-2015 yaitu sebesar 401 unit pada tahun 2013, 399 unit 
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pada tahun 2014 dan 419 unit pada tahun 2015. Sedangkan Kabupaten 

Kulonprogo memiliki jumlah hotel terendah pada tahun 2013-2015 yaitu 

26 unit pada tahun 2013, 27 unit pada tahun 2014 dan 26 unit pada tahun 

2015. Dengan banyaknya hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta maka 

diharapkan akan menarik pengunjung untuk menginap di hotel sesuai 

dengan kebutuhan dan selera pengunjung, dengan demikian akan 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata 

melalui penerimaan pajak pengahasilan. 

Restoran dan rumah makan merupakan sarana pendukung 

pariwisata yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Selain 

itu restoran dan rumah makan merupakan sarana yang paling penting yang 

diperlukan wisatawan guna memenuhi kebutuhan pokok selama berwisata 

di daerah wisata. Dengan demikian jika kebutuhan wisatawan telah 

terpenuhi maka wisatawan juga akan merasa senang berkunjung ke daerah 

wisata yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap pendapatan 

daerah sektor pariwisata. 

Berdasarkan data yang ada selama tiga tahun terakhir pendapatan 

daerah sektor pariwisata selalu mengalami peningkatan. Perkembangan 

Pendapatan Daerah sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel 1.3. 
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Tabel 1. 3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata 

di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013-2015 

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2013 2014 2015 

Kota Yogyakarta 94.840.264.727 116.146.936.925 116.146.936.925 

Kab. Sleman 68.632.185.594 84.780.228.453 104.985.102.620 

Kab. Bantul 14.533.814.042 16.046.012.057 18.281.328.042 

Kab. Kulonprogo 2.646.017.079 2.544.115.778 3.420.774.733 

Kab. Gunungkidul 8.168.857.392 17.415.255.577 24.107.812.555 

           Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2015 

 

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa pada tahun 2013-2015  Pendapatan Asli 

Daerah sektor pariwisata di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Namun penurunan pendapatan terjadi di 

Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 sebanyak 3,9 %,  dari total 

pendapatan tahun 2013 sebesar Rp. 2.646.017.079 menjadi Rp. 

2.544.115.778 di tahun 2014. Meskipun demikian, Kabupaten Kulonprogo 

terus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga 

pendapatan dapat meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai Rp. 

3.420.774.733. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat 

meningkatkan kemandirian  dan daya saing, dengan demikian pariwisata 

diharapkan memberikan dampak positif dan kontribusi yang relatif besar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh 

Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan 

Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata 

di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar 

ruang lingkup permasalahan di dalam penelitian ini tidak menjadi luas 

maka penulis hanya membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 4 

Kabupaten 1 Kota, diantaranya Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 

Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.  

2. Variabel yang diteliti yaitu Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, 

Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran dan 

Rumah Makan. 

3. Penelitian mengambil perbandingan data tahun anggaran 2010-2015. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang akan dibahas 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta ? 

2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor 

Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta ? 
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3. Bagaimana pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta ? 

4. Bagaimana pengaruh Jumlah Restoran dan Rumah Makan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Restoran dan Rumah Makan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari latar belakang dan tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat bagi pihak dan instansi terkait diantaranya : 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah 

wawasan dalam berfikir terkait pada masalah yang sedang diteliti yaitu 

mengenai Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata di Provinsi 

DIY. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pengambil kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam 

menetapkan kebijakan pembangunan daerah. 

b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang 

melakukan studi terkait. 

 


