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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

  Sektor  Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  sangat  penting  dan 

berkontribusi besar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara 

global. Sektor  ini  memiliki  kontribusi  besar  dalam  perdagangan internasional,

dimana nilai  bisnis  pariwisata telah melampaui  volume  ekspor  minyak,  produk 

makanan  atau  mobil (UNWTO 2019).  Sektor  Pariwisata  merupakan  pilar utama 

dan  menjadi  salah  satu  sektor  prioritas  yang  terintegrasi  di  dalam Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). Kontribusi sektor ini pada beberapa negara Association 

of South East Asian Nations (ASEAN) seperti Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina,

Vietnam,  dan  Thailand  lebih  dari  10% terhadap Pendapatan  Domestik  Bruto 

(PDB) dan  secara  signifikan  berkontribusi  besar  pada pertumbuhan ekonomi 

(LSPR 2019).

  Sektor  Pariwisata  memiliki  kontribusi  yang  besar dalam  Perekonomian 

Indonesia Kontribusi  yang diberikan oleh sektor Pariwisata dalam Perekonomian 

Indonesia  sendiri  yakni  sumbangsihnya  terhadap  devisa  negara,  PDB,  dan 

lapangan pekerjaan. Share sektor ini terhadap PDB, devisa negara, dan lapangan 

pekerjaan selalu meningkat sejak tahun 2015 hingga 2019  (Badan Pusat Statistik 

2021). Data Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 

Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Tahun  2020,  menunjukkan bahwa sektor 

pariwisata  memberikan  kontribusi  4.9%  terhadap  PDB  dengan  nilai  sebesar  Rp 

775.86 miliar dan devisa sebesar Rp 239.24 triliun. Indonesia sedang fokus untuk 

mengembangkan sektor pariwisata mengikuti jejak negara ASEAN lain agar dapat 

mencapai  kontribusi  10%  terhadap  PDB.  Untuk  dapat  mencapai  tujuan  tersebut,

sangat dibutuhkan kerjasama ekstra berbagai pihak dari hulu hingga hilir yang ada 

di sektor pariwisata Indonesia.

  Jumlah  pekerja  pada sektor  pariwisata pada 2015  hingga  tahun  2019,

persentasenya terus menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

persentase  kontribusi  sektor  pariwisata  terhadap  penciptaan  lapangan  kerja  di 

Indonesia  yang  menunjukkan  angka  9.03%  di  tahun  2015.  Kenaikan 

kontribusinya  semakin  meningkat tiap  tahunnya, hingga  pada tahun 2019 share 

sektor  ini  adalah sebesar  11.83%  terhadap  total  pekerja  di  Indonesia dengan 

jumlah pekerja sebanyak 14.96 juta orang (BPS 2021).

  Sektor  pariwisata  telah  menjadi  sektor  yang  semakin  signifikan  terutama 

bagi  negara-negara  berkembang  sebagai  sumber  pendapatan dan  penciptaan 

lapangan kerja (Wang dan Liu 2020). Sektor ini berpotensi besar menyerap tenaga 

kerja dengan berkembangnya usaha baru terkait  sektor  ini seperti perhotelan,

transportasi, makanan yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan 

penciptaan lapangan kerja rantai pasok pariwisata. Satu pekerjaan dalam industri 

inti secara tidak  langsung akan  meningkatkan 1.5  pekerjaan  tambahan  pada 

ekonomi  terkait artinya  sektor  ini merupakan  industri  padat  karya yang 

memerlukan  rentang  keterampilan  profesional  yang  lebar  (Direktorat  Jenderal 

Anggaran 2016).

  Indonesia  termasuk  dalam  daftar  sepuluh negara  dengan penyerapan 

lapangan  pekerjaan  sektor  pariwisata terbesar pada  periode  tahun  2014  hingga 

2019  setelah  India,  China,  dan  Filipina. Diikuti  oleh  Jepang,  Thailand,  Meksiko,
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Inggris, Mesir, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di 

Indonesia berkontribusi besar pada lapangan kerja (WTTC 2020). 

Tabel 1.1 Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional 

Indikator Kontribusi 

pada  

PDB 

Nasional 

(%) 

Devisa 

(Trilliun 

Rp) 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

(Juta 

Orang) 

Jumlah 

Wisatawan 

Mancanegara 

(Juta Orang) 

Jumlah 

Wisatawan 

Nusantara 

(Juta 

Orang) 

2015 Target 4.23 144 11.4 10 225 

Realisasi 4.25 175.71 10.36 10.23 256.42 

2016 Target 4.50 172 11.8 12 260 

Realisasi 4.13 176.23 12.28 11.52 264.33 

2017 Target 5 182 12.0 15 265 

Realisasi 4.11 198.89 12.6 14.04 270.82 

2018 Target 5.25 223 12.6 17 270 

Realisasi 5.25 229.50 12.7 15.81 302.4 

2019 Target 5.5 280 -  20 275 

Realisasi 4.9 239.24 14.96 16.1 282.93 

2020 Target 4.0 200 10 2.8 – 4.0 120 - 140 

Realisasi 4.0* 250 13.97 4.053 198 

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Keterangan: *: Data sementara. 

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 merebak ke seluruh dunia tidak 

terkecuali Indonesia. Wabah virus corona baru (Covid-19) pada awal 2020 telah 

membebani secara signifikan terhadap pariwisata global (Nguyen 2020). 

Kemenparekraf memprediksi pendapatan devisa dari sektor pariwisata menurun 

hingga 50% akibat lesunya aktivitas kepariwisataan (Fitriana 2020). Data BPS 

menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada sektor pariwisata. Turunnya 

kontribusi aktivitas pariwisata tercermin dari kontraksi sektor transportasi dan 

pergudangan terkontraksi 30.80% pada triwulan 2 tahun 2020 (year on year). 

Pada periode yang sama, sektor akomodasi dan makan minum juga terkontraksi 

21.97%. 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis, potensi 

keindahan, kekayaan alam dan keragaman budaya, serta berbagai atraksi lain yang 

tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga menjadi magnet tersendiri baik 

bagi para wisatawan domestik maupun internasional. Data BPS menunjukkan 

rata-rata jumlah kunjungan ke Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019 sebesar 

285.75 juta wisatawan domestik dan 14.04 juta wisatawan mancanegara.  

Pada skala wilayah yang lebih kecil, Jawa Barat menempati peringkat kedua 

setelah Jawa Timur dalam urutan jumlah kunjungan wisatawan nusantara 

terbanyak di Indonesia, mencapai 17.37 persen di tahun 2018 (BPS 2019). Rata-

rata jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Jawa Barat tahun 2017 hingga 

2019 yaitu sebanyak 37.3 juta orang. Data ini membuktikan bahwa Jawa Barat 

merupakan tujuan pariwisata yang menarik bagi wisatawan.  
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 

Gambar 1.1 Sebaran Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi 

Tujuan Utama Tahun 2018 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pariwisata Jawa Barat tergolong menarik 

di mata wisatawan dan akan berpotensi lebih besar lagi bila dikelola dengan baik. 

Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar 2.69% 

dari total PDRB provinsi meningkat 0.29% dibanding kontribusi sektor tersebut 

pada tahun 2014 yakni sebesar 2.40%. Peningkatan tersebut membuat Jawa Barat 

menjadi peringkat keempat yang menyumbang pertumbuhan terbesar sektor 

pariwisata terhadap PDRB provinsi di Indonesia setelah Bali, Jawa Timur, dan 

Kepulauan Riau (BPS 2019). 

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi 

pariwisata paling banyak di provinsi Jawa Barat. Berlokasi di dekat Jakarta, yang 

merupakan sumber market wisatawan domestik terbesar di Indonesia juga 

merupakan poin penting strategis yang membuat Kabupaten Bogor menjadi salah 

satu destinasi utama kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Berdasarkan jumlah kunjungan wisata ke objek wisata di Provinsi Jawa Barat 

tahun 2018, Kabupaten Bogor menempati urutan kedua tertinggi setelah Kota 

Bandung (BPS 2019).  

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor 

menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 sektor pariwisata menjadi sektor unggulan 

di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018, Kabupaten Bogor mulai dikenalkan 

sebagai The City of Sport and Tourism, yang fokus pada kegiatan olahraga dan 

wisata. Guna mencapai tujuan branding, Disbudpar Kabupaten Bogor 

menganggarkan dana yang cukup besar. Data Disbudpar menunjukkan anggaran 

pada tahun 2012 sebesar Rp 12.9 miliar untuk mendukung branding baru, 

meningkat menjadi Rp 24.7 miliar di tahun 2018, dan pada tahun 2019 meningkat 

menjadi Rp 28.9 miliar. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua, dimana 30% 

digunakan sebagai anggaran rutin dan sisanya 70% digunakan untuk promosi 

program dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 
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Data Disbudpar Kabupaten Bogor menunjukkan adanya gap yang cukup 

besar antara kenaikan anggaran dengan kunjungan wisatawan. Pengeluaran 

anggaran yang begitu besar dan meningkat setiap tahunnya tidak seiring dengan 

peningkatan jumlah wisatawan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, rata-

rata jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor pada 2017-2019 sebesar 4 

juta kunjungan, didominasi oleh kunjungan wisatawan domestik sebanyak 3.83 

juta atau sebesar 95% dari jumlah kunjungan total. Dampak anggaran yang 

dibelanjakan untuk biaya program dan promosi pariwisata yang berkisar antara Rp 

17 – 19 miliar setiap tahunnya perlu dikaji lebih lanjut. Khususnya menganalisis 

pengaruh anggaran terhadap kunjungan wisatawan yang diambil dari beberapa 

tempat wisata di Kabupaten Bogor dengan skala usaha yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Anggaran Disbudpar Kabupaten Bogor difokuskan untuk meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan, dengan melaksanakan dua program utama, yaitu 1) 

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang berfokus pada promosi dan 

2) Program Pembinaan dan Kemitraan lebih berfokus pada bimbingan dan 

sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata. Studi Sukirman (2017) mengenai efek 

dari budget marketing Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan menunjukkan bahwa anggaran untuk promosi berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah wisatawan asing, namun berkebalikan dampaknya pada 

wisatawan domestik. Namun pada penelitian lain didapatkan hasil yang berbeda, 

yakni perbaikan alokasi anggaran untuk promosi pariwisata yang ditujukan untuk 

meningkatkan ketertarikan wisatawan internasional maupun domestik, lebih 

dominan dalam meningkatkan jumlah wisatawan domestik (OECD 2020). 

Umumnya penelitian terkait dilakukan dengan melihat sisi demand dari 

sudut pandang wisatawan, namun pada penelitian ini akan dilakukan dengan 

melihat dari sisi supply atau sudut pandang tempat wisata. Penelitian terkait 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan di 

Indonesia telah banyak dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa promosi 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten 

Minahasa Utara (Mananeke dan Pandaleke 2019). Penelitian yang dilakukan di di 

Pelabuhan Muncar Banyuwangi (Dedi dan Handayani (2017) dan di Obyek 

Wisata Edukasi Manyung (Astutik dan Susanto 2020) juga menunjukkan hasil 

yang sama. Berbeda dengan hasil di atas, penelitian yang telah dilakukan Wiyata 

(2015) dimana promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan di objek wisata Kabupaten Mojokerto, dan penelitian Suryani (2017) 

yang menunjukkan hasil bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan pada studi 

kasus di Pulau Pahawang Lampung.  

Studi mengenai pengaruh anggaran pariwisata terhadap jumlah kunjungan 

wisatawan telah dilakukan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Laporan 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2020 

menunjukkan bahwa peningkatan anggaran untuk promosi pariwisata di Jepang 

berdampak positif pada peningkatan jumlah wisatawan lokal. Hasil yang berbeda 

terlihat dari penelitian Can dan Yildiz (2012), dimana meskipun telah dilakukan 

perbaikan alokasi anggaran untuk promosi tidak berpengaruh signifikan dalam 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Belum ada studi terkait 
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pengaruh anggaran Disbudpar terhadap jumlah kunjungan wisatawan, khususnya 

di Kabupaten Bogor. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dampak dari anggaran 

Disbudpar Kabupaten Bogor dan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan dengan merujuk pada beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten 

Bogor. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana 

perkembangan kinerja dari sektor pariwisata Kabupaten Bogor dan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Bogor. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menganalisis perkembangan kinerja sektor Pariwisata Kabupaten Bogor. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan di Kabupaten Bogor. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Data yang digunakan fokus pada sembilan tempat wisata yang mewakili 

kelompok utama, menengah, dan bawah di beberapa kecamatan di Kabupaten 

Bogor dengan metode recall data tahun 2015 hingga 2019. Penelitian dilakukan 

sebelum pandemi Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




