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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128)“ Pendapatan asli daerah (PAD) adalah

pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan

usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang

sah”.Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah

Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil

distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dan Haw Widjaja(2005:78) menambahkan pendapatan asli daerah (PAD)

terdiri dari pajak, retrebusi hasil perusahaan milik daerah perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pinjaman dan pendapatan

asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa argo.
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Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat

dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan

pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil

ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas

(subsidi).

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya

dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah

masing-masing tetapi kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk

memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang

dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30).

2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam

pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam

membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut

dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja

daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran

yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

(Rozali Abdullah, 2002). Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah
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dimana masing-rnasing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung

jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan

melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi,

seluas-Iuasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. (Pasal 10) Adanya hak,

wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi

daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara

efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang

mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah

tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pedapatan atau penerimaan

keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan meningkatkan pembangunan daerah

untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana

datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah

disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan
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oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak

lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah

swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan

kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran

daerah sebagai badan hukum publik.

Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat

diikhtisarkan seperti berikut:

a. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah

sebagai pajak daerah;

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;

d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk

membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2. Hasil Retribusi Daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi

daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat

para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef

Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal pembayaran

pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah
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untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk

Iangsung maupun tidak Iangsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok

retribusi daerah, yakni:

a. Retribusi dipungut oleh daerah;

b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang

Iangsung   dapat ditunjuk;

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau

mengenyam  jasa yang disediakan daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang

dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui

anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan

dipertanggungjawabkan sendiri.Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah

merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk

seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan

yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping

tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan

usahanya dititik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya dan

pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan

kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah
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bersifat professional dan dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi

secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan Atas UU No.5 Tahun 1962).

ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah

satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi

pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah

berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan

jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan

lain,perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjainin

keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak

dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah.

Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk

mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat

memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan

dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi

sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi

ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan

laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam

pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188).

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
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b. Jasa giro;

c. Pendapatan bunga;

d. Keuntungan seIisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

komisi,  potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sedangkan menurut Feni Rosalia (Dalam Bintoro Tjokroamidjojo

1984: 160) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada

daerah atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah

pusat dan masih ada potensinya di daerah.

2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif

perizinan tertentu, dan lain-lain.

3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-

keuntungan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal

sebagian atau seluruh dari kekayaan daerah.

4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat

dan kemudian diserahkan kepada daerah.

5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang

penggunaannya ditentukan daerah tersebut.

6. Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat

khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran.
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7. Penerimaan-penerimaan daerah yang didapatdari pinjaman-pinjaman

yang dilakukan pemerintah daerah.

2.3 Pariwisata

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang

terdiri dari dua kata yaitu “pari” yang artinya penuh, seluruh, atau semua,

dan kata “wisata” yang berarti perjalanan. Kata pariwisata dapat diartikan

perjalanan penuh, mulai dari berangkat dari suatu tempat, ke satu atau

beberapa tempat lain dan singgah, kemudian kembali ke tempat semula

(Kuncoro, 2004:295).

Menurut Damanik (2006:1), pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan

rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau

mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah

fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia

terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan

individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.

Dari pengertian pariwisata di atas, dapat diketahui bahwa pariwisata

merupakan kegiatan yang mengeluarkan biaya. Biaya-biaya dimaksud antara

lain biaya konsumsi, biaya menginap, biaya transportasi dan lain-lain.

Berkaitan dengan itulah, maka kunjungan wisatawan mempunyai dampak

ekonomi kepada daerah tujuan wisata yang didatangi, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dampak secara langsung adalah dengan adanya

kunjungan wisatawan, maka akan menciptakan permintaan terhadap fasilitas-
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fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata seperti hotel atau

losmen, rumah makan, sarana angkutan atau travel biro, dan berbagai jenis

hiburan yang lain. Dengan adanya kegiatan pemenuhan kebutuhan wisatawan

ini, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak tidak langsung

adalah sebagai pemicu perkembangan bidang-bidang lainnya seperti

pembangunan daerah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah, industri,

dan lain-lain (Yoeti, 2002:57-58).

Lebih lanjut Pendit (2002: 33) menjelaskan tentang kepariwisataan

sebagai berikut: Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung

terhadap kemajuan kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-

pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya,pengangkutan setempat,

program-program kebersihan atau kesehatan, proyek saranabudaya dan

kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan

keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah

yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar.

Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan

terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi

negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada

gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah

industri lainnya. Adapun yang menjadi manfaat Pariwisata adalah:

1. Meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara;

2. Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat;
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3. Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat;

4. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan

devisa negara;

5. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan;

6. Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan sarana

dan prasarana yang diperlukan;

7. Menjaga kelestarian flora, fauna, dan lingkungan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan

mutu objek dan daya tarik wisata;

2. Memupuk rasa cinta tanah air;

3. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan

kerja;

4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional;
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2.4 Komponen Pariwisata

Menurut Hadinoto (1996:32-34), Sistem pariwisata terdiri dari lima (5)

komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang

memerlukan keterkaitan, ketergantungan, dan keterpaduan, yaitu:

1. Atraksi Wisata; adalah daya tarik wisatawan seperti sumber daya alam,

sumber daya manusia-budaya dan adat istiadat, dan sebagainya.

2. Promosi; merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi yang

ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi.

3. Transportasi; menyangkut orang kempat pariwisata dan dari destinasi

pariwisata.

4. Fasilitas / Pelayanan; untuk mendukung aktivitas pariwisata, yang

didominasi pihak swasta.

2.5 Pelaku Pariwisata

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam

kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut

Damanik (2006:19-24) adalah:

1. Wisatawan; adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan.

Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat,

ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang

berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan



28

tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk

dan jasa wisata.

2. Industri Pariwisata / Penyedia Jasa;

adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi

pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan utama, yaitu:

a. Pelaku Langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara

langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh

wisatwan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro

perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.

b. Pelaku Tidak Langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada

produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata,

misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan

wisata, dan sebagainya.

3.Pasar (Asal Wisatawan);

merupakan bentuk analisis mendalam tentang trend perilaku,

keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan hal-hal lain yang menyangkut

wisatawan.
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2.6 Wisata

Kata wisata berhubungan erat dengan piknik, pariwisata, dll. Untuk

sebagian orang, agenda wisata setiap tahunnya telah menjadi sebuah

kebutuhan layaknya kebutuhan primer. Dasar dari pandangan ini adalah

wisata digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah sekian hari berkutat

dengan pekerjaan yang memiliki jadwal yang ketat. Sehingga dengan

melakukan wisata kana merecharge tubuh dan pikiran mereka menjadi segar

kembali sehingga bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi setelah itu.

Karena begitu sempitnya makna kata wisata, maka berikut ini akan

dijelaskan mengenai pengertian dan definisi dari segala hal yang

berhubungan dengan wisata.

Menurut Kamus besar bahasa indonesia Wisata adalah bepergian

bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb.

Wisata juga bisa diartikan sebagai piknik.

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati

obyek dan daya tarik wisata( Djoko Untoro, 2008:222).

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang

dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.(Abdul Hamid,2002: 59).
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2.7 Pengertian Objek Wisata

Pengertian obyek wisata dalam Undang-Undang Nomor. 9 tahun 1990

tentang kepariwisataan Bab I pasal 4.6 menyebutkan objek wisata dan daya

tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Selanjutnya

dalam Bab III pasal 4 disebutkan :

1. Obyek dan daya tarik wisata terdiri atas :

a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna.

b. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yangberwujud

museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya,

wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan, taman

rekreasi dan tempat hiburan.

2. Pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 huruf B.

Oka A. Yoeti (1997) memberikan pengertian objek wisata adalah

berbagai macam hal yang dapat dilihat, disaksikan, dilakukan atau

dirasakan. Sementara Chafid Fandeli (1995) mengartikan obyek wisata

adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik

bagi wisatawan yang berkunjung. Gamal Suwantoro (1997: 19)

menyebutkan obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong

kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini

dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :
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1. Objek wisata dan daya tarik wisata alam.

Objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan

kekayaan alam.

2. Objek wisata dan daya tarik budaya.

seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain

yang berkaitan dengan budaya.

3. Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus wisatawan itu

sendiri.misalnya olah raga, memancing dan lainlain.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis memberikan batasan obyek

wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan serta dinikmati oleh

manusia sehingga menimbulkan perasaan senang dan kepuasan jasmani

maupun rohani sebagai suatu hiburan.

2.8 Pengembangan Objek Wisata

Berdasarkan pengertian pengembangan dan obyek wisata diatas,

pengembangan obyek wisata dapat diartikan usaha atau cara untuk membuat

jadi lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia

sehingga semakin menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan

menarik wisatawan untuk berkunjung. Gamal Suwantoro (1997: 57) menulis

mengenai pola kebijakan pengembangan obyek wisata yang meliputi :

1. Prioritas pengembangan obyek

2. Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan
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3. Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata perlu

diperhatikan tentang prasarana pariwisata, sarana wisata, infrastruktur

pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata tersebut.

Daya tarik wisata di sebut juga dengan objek wisata merupakan potensi

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke sesuatu daerah tujuan

wisata yaitu:

1. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam.

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya.

3. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan maka daya tarik wisata

harus di rancang dan dibangun Di kelola secara propesional sehingga

menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatau objek wisata harus di

rancang dengan sedemikian rupa berdasarkan keteria tertentu.

Umumnya daya tarik suatau objek wisata berdasar pada:

1. adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah,

nyaman dan bersih.

2. Adanya eksebilitas yang tinggi untuk  dapat mengunjunginya.

3. Adanya ciri khusus, spesifikasi yang bersifat langka.

4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan

yanag hadir.

5. Objek wisata alam mempunya daya tarik tinggi karean keindahan alam

pegunungan, sungai , pantai, pasir, hutan, dsb.
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6. Objek wisaata buday mempunyai daya tarik tinggi karean memiliki nilai

khusus dalam bentuk atraksi kesenian upacar aadat, nilai luhur, yang

terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada mas lampau.

2.9 Pengelolaan Kekayaan Daerah Dari Sektor Pariwisata

Pariwisata sangat berperan aktif dalam melakukan pengembangan

daerah dan menjadi masukan pendapatan asli daerah (PAD) jika pemerintah

daerah mampu untuk mengembangkan dan melstarikannya dan akan selalu

menunjang perekonomian masyarakat, dan pengelolaan ini sudah di

praktekkan di negara-negara dan daerah-daerah lain. (ABD HADI 2004:57).

Semua kekayaan daerah seperti sumber daya alam (SDA), badan usaha

milik daerah(BUMD) dan lain-lain, jika dikeloal dengan baik akan

menumbuhkan masukan pendapatan asli daerah(PAD). Menurut

mardiasmo(2002:238) dasar pengelolaan kekayaan daerah meliputi tiga hal:

1. Perencanaan yang tepat

Untuk melaksanakan apa yang terjadi kewenangan wajibnya

pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu pemerintah daerah

perlu untuk membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan di gunakan

dan dimiliki.
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2. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat permaslahan

berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya? Kekayaan milik daerah

harus di kelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efesiensi,

efektivitas, transportasi, dan akuntabilitas publik.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perncanaan

hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan

DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal

dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi

antar praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standart

yang berlaku.

2.10 Dampak Pariwisata Terhadap Masukan Daerah Dan  Perekonomian

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa

pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dsmpsk

ysng dinilai positif, yaitu dampak yang di harapkan bahwa peningkatan

masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja

dan peluang usaha, peninmgkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan

keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya.

Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai

negara, dan bagi berbagai daerah, pariwisata dan menjadi penghasil devisa

terbwsar. Pada tahun 2002, 83%  dari GDP anguila( di kepulauan karibia),
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angka ini adalah 64% sedangkan Tonga ( di pasifik) penegluaran wisatawan

sudah mencapai70% total devisa pada tahun 1990. Dan angka ini

mengalami trend peningkatan( Duval, 2004; fennel, 1991).Peran pariwisata

juga sangat besar bagi indonesia, dengan devisa yang tinggi. Sejak di terima

berturut-turut tahun 1996,1997,1998,1999 dan 2000 dengan mencapai

ketinggian sebesar 4,710.22.

Dari tingginya devisa menunjukkan bahwasanya  pariwisata sangat

berpengaruh terhadap perekonomian dan masukan negar dan daerah.

Dengan menunjukkan pariwisata yang semakin trern dan semakin

meningkat elektabilitasnya dari tahun ke tahun.

2.11 Pandangan Islam

pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi

keindahan ciptaan Allah Ta’la, menikmati indahnya alam nan agung

sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap

keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiabn hidup. Karena

refresing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah subhanahu

wa ta’ala berfirman:
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َ َعلَى ُكلِّ َشْيء قُْل ِسیُروا فِي األَْرِض فَا ُ یُنِشُئ النَّْشأَةَ اْآلِخَرةَ إِنَّ هللاَّ نظُُروا َكْیَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ هللاَّ

20(سورة العنكبوت: قَِدیرٌ  )

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana

Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah

menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20)

2.12 Defenisi Konsep

Dalam hal ini penulis akan memberikan batasan yang lebih jelas dari

masing- masing konsep yang di teliti. Adapun defenisi konsep yang di

ajukan sehubungan dengan yang di teliti.

1. Pengembangan Objek Wisata

pengembangan obyek wisata dapat diartikan usaha atau cara zuntuk

membuat jadi lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati

oleh manusia sehingga semakin menimbulkan perasaan senang dengan

demikian akan menarik wisatawan untuk berkunjung.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah( PAD).

Meingkatkan pendapatan asli daerah  yaitu upaya dan cara yag di

lakukan pemerintah untuk menjadi masukan daerah sesuai dengan tahun

2004 undang- undang No 32 tahun 2004.
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2.12 Konsep Operasional

Menurut winardi (2007: 42) konsep adalah abstarksi mengenai suatu

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik

kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu

Konsep operasional merupakan suatu penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengkur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran dapat

diketahui indikator- indikator sebagai pendukung untuk analisis dari

variabel tertentu.

Konsep operasional cara untuk mengukur variabel, sehingga dengan

pengukuran ini dapat dapat di ketahui indikator apa saja yang menjadi

pendukung untuk di analisa.

Adapun indikator dalam permasalahan ini yaitu:

Menurut Khodyat.H (1996: 95 ) Pengembangan suatu objek wisata

harus didukung melalui berbagai aspek yaitu:

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

No Indikator

1 Fasilitas pariwisata

2 Sarana dan prasarana

3 wahana permainan

4 Promosi


