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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global

maupun nasional.  Pengertian kesejahteraan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa

Indoensia) adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan,

ketenteraman jiwa, kesehatan jiwa sosial keadaan sejahtera. Dalam KBBI,

sejahtera juga dapat diartikan sebagai aman sentosa dan makmur, selamat

(terlepas dari segala macam gangguan). Menurut Undang-undang No 11 Tahun

2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya. Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran

tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau

kelompok dalam usaha nya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya.

Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan

mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian

kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan

ketentaraman hidup.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan

masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan seorang individu atau
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kelompok dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tercapainya

kesejahteraan masyarakat bisa ditunjang melalui beberapa faktor, misalnya

melalui pengembangan infrastruktur. Pembangunan merupakan suatu proses

multidimensional yang meliputi berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial,

sikap-sikap masyarakat,  dan institusi-institusi nasional, disamping tetap

mengejar akselerasi  pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan

pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada hakikatnya

merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terencana, sistematis,

dan berlangsung terus menerus menuju keadaan yang lebih baik. Pada dasarnya

suatu pembangunan bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan

ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor- sektor lain untuk

berkembang dan juga sebagai sarana pencipta hubungan antara satu dengan

yang lainnya. Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk

menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung

aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur ini memang dibangun khusus oleh

pihak tertentu baik pemerintah maupun swasta dalam rangka memudahkan

aktivitas dan kegiatan manusia, seperti pendataan penduduk, transportasi, dan

masih banyak aktivitas lainnya. Infrastruktur berfungsi sebagai penopang

kegiatan masyarakat, memfasilitasi serta mendukung kelancaran aktivitas

ekonomi masyarakat, distribusi barang dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.96

Tahun 2016 Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah
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layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama

berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana

berdasarkan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana

berupa fasilitas teknis, fisik, sistem,  perangkat  keras,  dan  lunak yang

diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung

jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan

dengan baik. Berdasarkan Peraturan Presiden no 75 tahun 2014 tentang

Percepatan Persedian Infrastruktur Prioritas Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 no 164 “ infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang

berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun

daerah, sehingga penyediannya diprioritaskan”. Pembangunan infrastruktur

merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena

berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dan bisa

meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui pengembangan infrastruktur

juga pengembangan objek wisata bisa berkembang dengan baik.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah objek wisata yang

sangat melimpah. Objek wisata tersebut dapat kita jumpai hampir seluruh pulau

di Indonesia dari sabang sampai merauke. Sampai saat ini objek wisata di

Indonesia sudah banyak mengalami perubahan yang makin baik, pemerintah

juga sudah memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan sektor pariwisata

di Indonesia agar lebih menarik dan mempunyai daya tarik supaya mampu

bersaing dengan tempat wisata luar Negeri. Objek wisata adalah segala sesuatu

yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang
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mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Sarana dan prasarana merupakan

salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata. Kelengkapan

sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah

menjadi daerah tujuan wisata.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Pariwisata, secara normatif memberikan batasan, bahwa Pariwisata

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan

Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia

No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

menyatakan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

wisatawan dan masyarakat setempat,sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan pengusaha.Objek wisata secara umum merupakan tempat bepergian

yang dilakukan bersama-sama atau banyak orang pada saat akhir pekan atau pun

disaat hari libur yang bertujuan untuk berlibur mendapatkan hal-hal baru.

Pengembangan objek wisata dapat memberikan kontribusi yang sangat

besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena tempat wisata mampu

menyediakan kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan serta

juga bisa menjadi sumber pendapatan yang dikantongi oleh pemerintah daerah

jika digarap dengan serius, bukan hanya pemerintah daerah setempat yang



5

merasakan, melainkan juga masyarakat yang ada didalamnya. Dengan demikian

pengembangan objek wisata bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pengembangan infrastruktur dan pengembangan objek wisata

terhadap aktivitas kesejahteraan masyarakat memang jelas adanya. Bahwa

pengembangan kapasitas infrastruktur dan pengembangan objek wisata suatu

wilayah berjalan seiring dengan adanya kesejahteraan masyarakat. Ini berarti

pengembangan infrastruktur dan pengembangan objek wisata dapat berdampak

pada kesejahteraan masyarakat secara positif. Tentunya kita sebagai masyarakat

yang ingin mempunyai kesejahteraan dalam kehidupan sangat mendukung

dengan adanya pengembangan infrastruktur dan pengembangan objek wisata

karena masih terdapat beberapa daerah yang belum menunjang kesejahteraan

masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan pengembangan objek

wisata.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desti Saputri

(2018) Kabupaten Tulungagung memiliki daya tarik dan potensi untuk

menghasilkan pendapatan asli daerah. Namun pengembangan potensi sektor

pariwisata di daerah, dengan kekayaan alam dan budayanya, masih terkendala

oleh permasalahan infrastruktur, khususnya jalur transportasi. Karena wilayah

yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur lebih baik biasanya mempunyai

tingkat kesejahteraan sosial dan  kualitas lingkungan serta pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik pula (Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Apabila pembangunan infrastruktur terus dikembangkan maka akan menjadi

salah satu faktor yang memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi.
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Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

setempat terus meningkat dibanding tahun sebelumnya tanpa membebani

masyarakat melalui berbagai pungutan pajak atau retribusi daerah. Beberapa

sektor yang dibidik  pemerintah Kabupaten Tulungagung  untuk mendulang

PAD adalah kepariwisataan serta sentra usaha kecil menengah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ratna Asih Mintayu (2018) Pada

tahun 2014 pemerintah Kabupaten Tulungagung berhasil membangun

infrastruktur jalan di daerah bantaran Sungai Ngrowo di Panggungrejo,

Kutoanyar, dan Tretek yang difungsikan sebagai jogging track dan pusat

jajanan pasar (Ngrowo Waterfront) yang merupakan tempat pariwisata di

Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya daerah tersebut tidak pernah terjamah

oleh masyarakat karena jalannya yang sulit, belum teraspal (makadam) dan

masih banyak lahan kosong dengan pohon-pohon besar sehingga masyarakat

enggan melewati jalan tersebut.

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah otonom terus

berlangsung melakukan  pembangunanya. Salah satu sektor pembangunan yang

saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Tulungagung adalah sektor

pariwisata, hal ini ditandai dengan  dibukanya tempat wisata baru yaitu Pantai

Gemah yang berada di Desa/Kecamatan Besuki. Pantai Gemah merupakan objek

wisata baru yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah

semenjak akses jalan lintas selatan atau jalur pantai selatan (pansela) dibangun

hingga mendekati  perbatasan Kabupaten Trenggalek. Meningkatnya kunjungan
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warga dan wisatawan menarik partisipasi masyarakat sekitar yang tergabung dalam

kelompok sadar wisata untuk melakukan pengelolaan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis juga melakukan perbandingan

dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Hasil

1 Desti Saputri
(2018)

Analisis Dampak
Pembangunan
Infrastruktur Jalan
Terhadap
Pertumbuhan
Usaha Ekonomi
Rakyat dan
Kesejahteraan
Masyarakat di
Bantara Sungai
Ngrowo di Desa
Panggungrejo,
Kutoanyar, dan
Tretek Kabupaten
Tulungagung

Bahwa pembangunan

infrastruktur jalan

berpengaruh signifikan

terhadap  pertumbuhan

usaha ekonomi rakyat

dan kesejahteraan

masyarakat di bantaran

Sungai Ngrowo di desa

Panggungrejo,

Kutoanyar dan Tretek

di Kabupaten

Tulungagung

2 Rivana Asih
Mintayu

(2018)

Dampak Pariwisata
Terhadap Tingkat
Kesejahteraan
Masyarakat Pelaku
Usaha di Kawasan
Wisata Pantai
Gemah Kabupaten
Tulungagung

Bahwa Pariwisata Pantai

Gemah berpengaruh

signifikan terhadap

tingkat kesejahteraan

masyarakat   pelaku

usaha. Didapat nilai

dampak pariwisata

dari tarif signifikan

yaitu

0,000 < 0,05.
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3 I Gusti Bagus
Yoggar
dan I Nyoman
Mahaendra Yasa
(2016)

Pengembangan
Desa Wisata
Terhadap
Kesejahteraan
Masyarakat Desa
Penglipuran,
Kecamatan
Bangli, Kabupaten
Bangli

Pengembangan desa
wisata dan jumlah
kunjungan wisatawan
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap kesempatan
kerja dengan nilai
signifikansi 0,000 <
0,05 dan 0,000 <
0,05. Pengembangan
desa wisata, jumlah
kunjungan wisatawan
dan kesempatan kerja
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap
kesejahteraan
masyarakat dengan
nilai signifikansi
0,036 < 0,05; 0,000 <
0,05; dan 0,000 <
0,05.

4 Asep Risman,
Budhi Wibhawa,
dan M.Fedryasyah
(2015)

4 Kontribusi
Pariwisata
Terhadap
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
Indonesia

Nilai strategis budaya
lokal telah
menginpirasi berbagai
daerah untuk
mengembangkan
potensi lokalitas dalam
pengembangan
pariwisata. Dengan
berbagai pertimbangan
tersebut di atas, maka
pengembangan
pariwisata tidak boleh
meminggirkan budaya
dan spirit lokal. Oleh
karena itu perlu
digagas pengembangan
pariwisata yang sejalan
dengan pengembangan
budaya dan semangat



9

manusia beserta cipta,
rasa dan karsanya.
Gagasan tersebut
dikembangkan
berdasarkan asumsi
bahwa pembangunan
daya tarik wisata yang
didasarkan pada
pembangunan
masyarakat dan
budayanya.

5 Luh Putu Putri
Awandari dan I Gst
Bgs Indrajaya
(2015)

Pengaruh
Infrastruktur,
Investasi, dan
Pertumbuhan
Ekonomi
Terhadap
Kesejahteraan
Masyarakat
Melalui
Kesempatan
Kerja

Infrastruktur, investasi,
dan pertumbuhan
ekonomi berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap kesempatan
kerja di Provinsi Bali.
Infrastruktur,
pertumbuhan ekonomi,
dan kesempatan kerja
secara langsung
memiliki pengaruh
yang positif dan
signifikan terhadap
kesejahteraan
masyarakat di Provinsi
Bali

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa terdapat persamaan

pendapat dalam hasil penelitiannya yaitu dari pengembangan infrastruktur dan

pengembangan objek wisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan

masyarakat.. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian

mengenai pengembangan infrastruktur dan pengembangan objek wisata

terhadap kesejahteraan masyarakat yang dituangkan kedalam judul :

“Pengaruh Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Objek

Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka

peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

sebagai berikut :

1. Infrastruktur belum tertata dengan baik

2. Terdapat objek wisata yang belum dikembangkan yang berpengaruh

terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Terdapat masyarakat yang belum sejahtera.

4. Promosi objek wisata belum maksimal

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan persoalan dalam bentuk

pertanyaan :

1. Seberapa besar pengaruh pengembangan infrastruktur terhadap

kesejahteraan masyarakat ?

2. Seberapa besar pengaruh pengembangan objek wisata terhadap

kesejahteraan masyarakat ?

3. Seberapa besar pengaruh peningkatan infrastruktur dan pengembangan

objek wisata terhadap kesejahteraan masyarakat ?
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan infrastruktur terhadap

kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan objek wisata terhadap

kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan infrastruktur dan

pengembangan objek wisata terhadap kesejahteraan masyarakat .

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang dapat

memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat dalam penelitian

ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memeberi wawasan yang lebih

dalam dan empiris dari aspek pengembangan ilmu. Selain itu dapat

dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

memperluas wawasan dalam kajian ilmu akuntansi dalam mengelola

kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan

untuk pengembangan penelitian dimasa yang akan datang.
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c. Dari penelitian ini diharapkan semoga menjadi sumber informasi dan

referensi bagi penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan gambaran mengenai teori yang selama ini penulis peroleh dengan

praktiknya pada masyarakat dan pemerintah daerah setempat,

khususnya mengenai kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan infrastruktur dan pengembangan objek wisata.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sumber informasi untuk dapat mengembangkan

infrastruktur dan mengembangkan objek wisata setempat.

c. Bagi Pemda (pemerintah)

Semoga dapat menjadi masukan yang berarti dalam melakukan

pengembangan infrastruktur dan pengembangan objek wisata

terhadap kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Pihak Lain

Semoga dapat menjadi masukan yang berarti bahwa dari

pengembangan infrstruktur dan pengembangan objek wisata bisa

menghasilkan kesejahteraan masyarakat.


