
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pembangunan merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan 

nasional pembangunan indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat, 

yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 

Dalam proses pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari aturan, 

guna mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal 

dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai hakekat 

dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus 

didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan 

potensi sumber, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, 

pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu mendata 

potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik 

daerah, dan lain – lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang 

diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai 



pembangunan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 34 

Tahun 2000 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintah daerah.  

Menurut UU no. 28 tahun 2009 retribusi adalah pugutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau 

badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah ini 

memberlakukan sistem official assessment, yang mana sistem pemungutan 

retribusi berdasarkan ketentuan kepala daerah.  

Dalam hubungannya dengan penggalian sumber – sumber pendapatan 

di daerah, Kabupaten Sukabumi memiliki kekayaan alam yang sangat 

melimpah salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau 

dapat dijadikan andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu 

dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis 

dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah 

melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata, dengan 

menggunakan potensi kekayaan alam yang dimiliki sektor pariwisata 

berkontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.  



Pariwisata sebagai  salah satu sumber penunjang pendapatan asli 

daerah, melalui penerimaan pos – pos kegiatan usaha yang berkaitan dengan 

kepariwisataan. Serta pesatnya perkembangan indutri pariwisata pada zaman ini 

akan berimbas pada penerimaan yang diterima oleh daerah. Penerimaan sektor 

pariwisata bersumber dari pajak daerah yakni pajak hotel pajak restoran, pajak 

hiburan dan retribusi obyek wisata berupa karcis masuk ke obyek wisata. 

Penerimaan sektor pariwisata inilah yang nantinya jadi salah satu penambah 

pendapatan asli daerah (PAD).  

Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara 

berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas 

(minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. Kepariwisataan dapat 

dijadikan sebagai sarana dalam menggalakkan pembangunan perekonomian 

karena memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah yang dikunjungi 

wisatawan.  

Tempat wisata Sukabumi Pondok Halimun atau yang biasa disingkat 

(PH) adalah salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Sukabumi. 

Alamat Pondok Halimun di Sukabumi ini terletak di perbatasan Desa Perbawati 

dan Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat. 

Pada awal tahun 2018 jumlah pengunjung obyek wisata Pondok 

Halimun (PH) ini menurun drastis. Menurut koordinator tol gate obyek wisata 

Pondok Halimun (PH) Dedi Ruskandi menuturkan, pengunjung pada tahun kali 

ini mengalami penurunan, namun penurunan tersebut hanya pada malam saat 



pergantian tahun 2018. Menurutnya, Berbeda dengan tahun lalu saat malam 

tahun baru, area tempat wisata sudah dipadati pengunjung. Namun pada tahun 

2017, jumlah pengunjung yang menyambut malam pergantian tahun di 

tempatnya menurun hingga 50 persen. Dedi berharap, kawasan ini tidak 

mengandalkan keindahan alam saja, akan tetapi, ada penambahan wahana lain. 

Karena semakin banyaak wahana wisatanya, maka semakin tinggi daya tarik 

pengunjung, serta akses jalannya diperbaiki dan diperlebar. Sebab jika jalannya 

rusak mungkin pengunjung enggan untuk datang ke wisata tersebut. 
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Adapun Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata  Kabupaten 

Sukabumi dari tahun 2015 sampai 2017 dapat dilihat dari tabel 1.1.1 

Tebel 1.1.1 

Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

 Dinas Pariwisata Kab. Sukabumi 2015 – 2017 

Tahun Target Realisasi 

2015 Rp. 1.413.850.000 Rp. 1.289.374.000 

2016 Rp. 1.434.350.000 Rp. 1.340.014.000 

2017 Rp. 1.500.000.000 Rp. 1.201.212.000 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi 

Dari data diatas bisa dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017 realisasinya selalu kurang dari target. Pada tahun 2015 persentase 

ketercapaiannya hanya 91.20% kurang dari target, tahun 2016 persentase 

ketercapaiannya hanya 93,42% kurang dari target dan pada tahun 2017 



persentase ketercapaiannya hanya 80,08% kurang dari. Pendapatan ini dari 14 

obyek wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salah satu obyek wisata yang 

akan diteliti yaitu Obyek Wisata Pondok Halimun. Adapun data realisasinya 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1.2  

Laporan Target dan Realisasi Pendapatan  

Obyek Wisata Pondok Halimun 

Tahun Target Realisasi 

2015 Rp. 75.920.000 Rp. 97.493.500 

2016 Rp. 80.920.000 Rp. 106.235.000 

2017 Rp. 105.000.000 Rp. 76.622.000 

    Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi 

Dari tabel di atas dapat dilihat jika pada tahun 2015 realisasinya 

melebihi dari target presentase yaitu sebesar 128,41% sehingga kenaikannya 

melebihi target sebesar 28,41%, pada tahun 2016 realisasinya melebihi target 

presentase yaitu sebesar 131,28% sehingga kenaikan targetnya sebesar 31,28%, 

sedangkan pada tahun 2017 realisasinya kurang dari target, presentase 

ketercapaiannya sebesar 72,97% sehingga penurunannya sebesar 27,03%. 

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian (Robi Cahyadi, 2015) dengan 

judul “Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Obyek Wisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau” yang hasil dari 

penelitiannya adalah bahwa industri pariwisata dan retribsui obyek wisata secara 

simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 



Selanjutnya penelitian dari (Mustika, 2014) yang berjudul “Kontribusi 

Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah 

Kota Surabaya” dengan hasil penelitian bahwa Pajak Daerah dan Retribusi pada 

tahun 2009 sampai dengan 2013 memberikan kontribusi yang sangat besar bagi 

pedapatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi yang 

tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat pertumbuhannya 

cenderung mengalami peningkatan yang relatif kecil.  

Dan penelitian dari (Reni Dyah, 2015) yang berjudul “Pengaruh 

Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013 – 2015” dengan hasil 

penelitian Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata berpengaruh 

secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada 

penelitian hanya menggunakan satu variabel Independen yaitu Penerimaan 

Retribusi Obyek Wisata dan variabel dependen nya adalah Pendapatan Asli 

Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Retribusi Obyek Wisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sukabumi.” 

 

 



1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat 

mengidefinisikan masalah sebagai berikut: 

1. Tidak tersedianya wahana permainan di wisata Pondok Halimun. 

2. Akses jalan yang rusak membuat pengunjung enggan datang ke tempat 

wisata Pondok Halimun. 

3. Kontribusi retribusi objek pariwisata Pondok Halimun terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi rendah. 

4. Pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi selalu 

kurang dari target. 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi di atas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerimaan retribusi obyek wisata Pondok Halimun? 

2. Bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sukabumi? 

3. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Retribusi Obyek Wisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi? 

 

 

 



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi obyek wisata Pondok 

Halimun. 

2. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi obyek wisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

berbagai kegunaan, adapun kegunaan teoritis dari penerlitian ini adalah 

sebagai salah satu bahan acuan keilmuan untuk kepentingan penelitian 

dalam masalah yang akan datang dan akan memperoleh pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 



1.3.2.2 Kegunaaan Praktis 

  Adapun kegunaan praktis ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang 

pengaruh dari objek wisata dalam Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sukabumi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan 

menjadi referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang 

sama. 

2. Bagi Praktisi 

Bagi pihak instansi terkait, memberikan  sumbangan pemikiran atau 

masukkan yang dapat membantu dalam memcahkan masalah dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat menjadi pedoman atau referensi tambahan dan diharapkan dapat 

memberikan pengembangan untuk bahan penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 



 


