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KATA PENGANTAR 

Sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat penting bagi 

pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. 

Kondisi ini bisa dilihat dari peran pariwisata dalam memberikan kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), baik melalui devisa maupun 

multiplaier ekonomi lainnya seperti penyerapan tenaga kerja. Sektor 

pariwisata juga membuka peluang usaha jasa pariwisata, baik langsung 

maupun tidak langsung, serta membuka banyak peluang kerja.  

Seiring dengan membaiknya perat pariwisata Indonesia, diikuti 

pula dengan meningkatnya Peringkat indeks daya saing pariwisata 

Indonesia di dunia. Berdasarakan laporan The Travel and Tourism 

Competitiveness Report yang dirilis World Economic Forum (WEF) 2019, 

peringkat Daya Saing Wisata Indonesia naik menjadi peringkat 40 dari 

140 negara di tahun 2019 dari peringkat 42 di tahun 2017. Meskipun 

peringkat daya saing pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan, manun di kawasan Asia Tenggara, indeks daya 

saing pariwisata Indonesia berada di peringkat empat, dibawah 

Singapura, Thailand dan Malaysia. Ketiga negara tetangga tersebut 

masing-masing berada di peringkat 17, 29, dan 31 dunia. Padahal jika 

dilihat dari potensi dan jumlah destinasi wisata nya, Indonesia jauh lebih 

besar dibandingkan dengan tiga Negara tersebut. Dari Sembilan Negara 

SEAN, Indonesia menempati urutan keempat berdasarkan jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegera, setelah Thailand, Malaysia, dan 

Singapura.   

Berangkat dari kondisi inilah maka perlu ada strategi yang tepat 

untuk meningkatkan peran sektor pariwisata di Indonesia agar lebih 

meningkat daya saingnya dibandingkan negera-negara lain di ASEAN. 

Pariwisata Indonesia jika ingin lebih berdayasaing harus bisa 

memastikan grand design strategi yang mampu menggerakkan ekonomi 

rakyat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Berbagai fakta dan kondisi peran sektor pariwisata terhadap ekonomi 

inilah yang ingin dibedah dengan kaca mata teoritis dan empirik dalam 

buku referensi ini. Buku ini merupakan adaptasi dari beberapa hasil 

penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bekerja sama baik dengan 

DIKTI melalui program Penelitian maupun penelitian mandiri.  

Buku referensi ini akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan 

penting, yang dielaborasi dalam beberapa bab, dimana pada bagian 
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pertama, akan dibahas mengenai pengertian pariwisata yang terdiri dari 

empat bab. Dari bab-bab tersebut akan mengulas tentang pengertian 

ekonomi pariwisata dan kebijakan pariwisata Indonesia yang dimulai dari 

kerangka kebijakan terhadap pengusaha pariwisata, arah kebijakan dan 

strategi pariwisata nasional. Bagian pertama ini diakhiri oleh 

pembahasan tentang pengertian wisata halal, mengingat wisata halal 

(halal tourism) merupakan wisata potensial yang masih belum digali 

secara optimal di Indonesia, yang akan menjadi daya daya saing 

tersendiri bagi bagi para pesaing kita di ASEAN.      

Bagian kedua buku ini akan mengulas mengenai teknik dan 

analisis pemetaan potensi wisata halal di Indonesia. Bagian kedua ini 

terdiri dari empat bab, dimulai dari pembahasan mengenai analisis objek 

wisata halal dan dikahiri dengan pembahasan teknik analisis strategi 

pengembangan wisata halal. Bagian ini, merupakan pembahasan hasil 

kajian empiric dari penelitian terkait dengan kesiapan pulau Madura 

sebagai destinasi wisata halal Indonesia.  

Bagian ketiga buku ini akan mengulas mengenai teknik dan 

analisis pengukuran dampak terhadapa perekoniamian secara makro. 

Bagian ketiga dari buku terdiri dari dua bab, bab pertama pada bagian 

kegita buku ini membahas tentang dampak pariwisata terhadap 

penerimaan devisa, sedangkan bab selanjutnya membahasa tentang 

pengukuran dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah.  

Penulis sangat menyadari bahwa apa yang disajikan dalam buku 

ini hanyalah berupa pengetahuan dan alat analisis dasar dalam 

membedah dampak pariwisata terhadap perekonomian baik nasional 

maupun daerah. Model teknik dan anlisis pengukuran dampak suatu 

sector terhadap perekonomian merupakan suatu bidang kajian yang 

sangat luas baik ditinjau dari sudut sektoral maupun spasial. Dengan 

demikian, sangat sulit untuk sebuah buku yang mampu membahas 

secara lengkap tentang hal tersebut. Buku ini hanya merupakan bentuk 

aplikasi dari teori dan model-model alat analisis yang sering digunakan 

untuk pengukuran-pengukuran mendasar yang sering digunakan oleh 

para perencana pembangunan di daerah dalam mengukur dampak 

sector pariwisata terhadap perekonomian.  

Buku ini direncanakan untuk dua kelompok pembaca sekaligus, 

yaitu para akademisi dan praktisi atau steacholder. Itulah sebabnya 

setiap aplikasi teori dan model-model pengukuran diusahakan bisa 

digunakan untuk menerangkan isi dan kegunaannya. Dengan demikian 

para praktisi diharapkan dapat menangkap makna yang tergandung 
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dalam setiap hasil analisis yang dibahas dan mampu 

mengaplikasikannya dalam menghadapi kasus atau isu sektor pariwisata 

yang sama didaerahnya.  

Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu dan perencanaan ekonomi pariwisata baik national 

maupun daerah dalam upaya menggali potensi pariwisata dan 

meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Untuk itu, kami masih 

banyak membutuhkan saran dan kritik dari pembaca dalam 

penyempurnaan buku ini. 

 

 
Bangkalan Pebruari 2020 

Hormat kami 

 

 

      Penulis 
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BAB I. EKONOMI PARIWISATA 

A. Sejarah Pariwisata 

Asal muasal pariwisata muncul dari sejarah perjalanan berbagai 

kepentingan dan tujuan, salah satunya kerja sama antar suku bangsa 

atau negara yang memerlukan “duta” yang mengharuskan kunjungan 

antara negara-negara yang berkepentingan seperti yang dilakukan oleh 

Roma dan Cina. Sektor perdagangan merupakan hal yang dituju untuk 

mendapatkan keuntungan, misalnya Arab dan India yag membeli 

barang-barang berharga dari Cina, dimana dalam perjalanannya singgah 

di ibukota kerajaan Sriwijaya (Spillane, J J. 1991: 15). Kemudian pada 

abad ke-XVI dan ke-XVII disebutkan Era Ekonomi Merkantilisme yang 

menyatakan bahwa setiap negara yang berkeinginan untuk menjadi 

negara maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. 

Dengan adanya surplus perdagangan luar negeri, negara menerima 

pendapatan beruma emas dan perak. Negara-negara yang menganut 

paham merkantilisme ialah negara dari benua Eropa, seperti Portugis, 

Inggris, Prancis, dan Belanda hingga sampai ke Hindia Belanda dengan 

tujuan berdagang atau membeli rempah-rempah yang pada akhirnya 

menganut kolonialisme atau menjajah (Deliarnov. 2014: 19-22).  

Selain kata pariwisata muncul dari perdagangan, hal tersebut 

disebabkan oleh perasaan ingin tahu mengenai adat istiadat dan 

peninggalan peradaban di masa lampau merupakan dorongan untuk 

mengadakan perjalanan jauh. Cerita-cerita tentang bentuk sebenarnya 

wisatawan akan mengungkapkan penemuan-menemuan arkeologi. 

Selain itu, dorongan keagamaan membuat sesorang sering melalukan 

ziarah ke temapat-tempat yang disakralkan disetiap agamanya. Seperti 

yang terjadi sejak tahun 776 sebelum masehi hingga tahun 393 setelah 

masehi (1200 tahun) yang sejarahnya diisi oleh Bangsa Yunani, Romawi 

dan lainnya. Pada abad pertengahan, kaum Kristiani di Eropa juga 

mengunjungi tempat-tempat suci terutama di Roma, demikin juga yang 

dilakukan oleh orang Islam yang menunaikan ibadah haji, merupakan 

rukun islam kelima bagi mereka yang mampu (Spillane, J J. 1991: 16). 

Pada zaman kejayaan kekaisaran Romawi, fasilitas jalan-jalan, 

keamanan, dan alat angkut menyebabkan orang kaya mejelajahi 

pelosok-pelosok negara dengan berbagai motivasi diri, sehingga muncul 

Law of Hospitality yang merupakan hukum untuk menghormati tamu atau 

orang asing. Kategori palancong (trevellers) perlu dikemukakan adalah 
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para mahasiswa yang umumnya mencari ilmu pengetahuan dan ingin 

mendengarkan kuliah umum dari guru-guru besar universitas terkenal di 

Prancis, Roma, Salamanca, Cracow, dan Universitas Al Azhar di Kairo. 

Dimana pada masa itu perjalanan sudah dilakukan oleh berbagai 

kalangan, tidak dimonopoli oleh orang kaya (Spillane, J J. 1991: 18).  

Di zaman Renaissance muncullah bentuk pelancongan baru, 

perjalanan mengunjungi temapat-tempat indah dan terkenal yang 

diadakan untuk tujuan kenikmatan dan kesenangan. Selama abad ke-

XVII dan ke-XVIII, bentuk pelancongan semakin subur, pada tahun 1672 

terbit buku petunjuk berjudul  The True Guide For Foreigners Trebelling 

in France To Appreciate Its Beauties, Learn the Language and Take 

Exercise yang ditulis oleh seorang bangsawan dari St. Maurice yang 

memberikan gambaran tentang jalan-jalan ke Paris serta kota-kota yang 

dilaluinya. Pada abad ke-XVIII istilah to make the greand tour yang 

populer di Inggris bermaksud sebagai suatu perjalanan ke Benua Eropa, 

perjalanan yang diharuskan terhadap golongan muda dan terpelajar di 

Inggris sebagai kelengkapan pendidikannya. Mereka disebut wisatawan 

(tourist), istilah wisatawan tersebut oleh Stendhal yang merupakan 

novelis Prancis diperuntukkan bagi orang yang melakukan perjalanna 

dengan tujuan kesenangan. Stendal mengutip batasan pengertian 

pariwisata diberikan dalam kamus Litters yaitu “karena alasan ingin tahu 

atau sekedar untuk santai”. Kemudian iltilah Prancis tersebut dipinjam 

oleh bahasa-bahasa lain dengan arti sempit perjalanan untuk kenikmatan 

atau kesenangan. Pada abad ke-XIX melakukan perjalanan ke pusat-

pusat oeradaban kuno dianggap sebagai unsur pendidikan yang penting 

bagi setiap orang yang menganggap dirinya terpelajar, pengarang-

pengarang terkenal umumnya memenuhi tugas ini (Spillane, J J. 1991: 

19). 

Penemuan kereta api pada pertengahan abad ke-XIX 

menyebabkan adanya revolusi di dunia perjalanan. Jaringan jalan kereta 

api nasional memberikan manfaat yang dapat memudahkan dan 

memperluas daerah-daerah yang dapat dituju. Penemuan lokomotif 

tersebut memeliki tiga manfaat penting, diantanya: lebih cepat sehingga 

menghemat waktu, kapasitas angkutan yang lebih besar, dan biaya yang 

lebih rendah. Perjalanan dengan kereta api lebih singkat dibandingkan 

dengan alat angkutan lainnya, sehingga memungkinkan pariwisata 

berkembang lebih cepat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Hal 

tersebut dapat melahirkan pembaharuan-pembaharuan di bidang 

transportasi yang menyebabkan perkembangan perjalanan semakin 
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luas, serta akses dari tempat ke tempat lainnya semakin mudah seperti 

kelengkapan fasilitas yang dirasakan oleh wisatawan dan tempat 

pariwisata saat ini (Spillane, J J. 1991: 20). 

B. Pengertian Ekonomi Pariwisata 

Ekonomi secara harfiah merupakan kata yang berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos adalah peraturan  (nomos) rumah 

tangga  (oikos,house-hold). Dengan demikian, secara sederhana 

ekonomi dapat diartikan seseorang yang mengatur rumah tangga atau 

aturan dalam rumah tangga untuk mengelola suber daya yang dimiliki 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Mankiw. dkk. 2013: 3).  

Pengertian secara istilah ialah Ilmu Ekonomi “Cabang ilmu sosial yang 

mempelajari tingkah laku manusia, sekelompok masyarakat dalam 

usahanya memenuhi kebutuhan dirinya yang takterbatas dengan alat 

pemuas kebutuhan yang terbatas”. Dalam kegiatan ekonomi, manusia 

yang hidup pada suatu kelompok tertentu membentuk suatu sistem 

ekonomi yang dijalankan sebagai interaksi dari unit-unit ekonomi yang 

lingkupnya kecil (konsumen-produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih 

besar seperti suatu wilayah. Ada sistem ekonomi liberal/kabipatlis 

dimana keputusan ekonomi diserahkan pada perorangan atau swasta, 

ada sistem ekonomi sosialis/komunisme dimana seluruh keputusan 

diserahkan pada pemerintah atau pusat. Kemudian ada sistem ekonomi 

yang disebut sistem perekonomian campuran atau mixed economy 

(Deliarnov. 2014: 2-3). 

Sektor pariwisata merupakan sekumpulan unit produksi dalam 

industri berbeda yang menyediakan barang dan jasa yang khusus 

dibutuhkan pengunjung, perkembangan pariwisata di suatu negara akan 

mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena adanya 

kegiatan pariwisata akan menciptakan permintaan baik dalam konsumsi 

dan investasi yang berdampak pada kegiatan produksi brang dan jasa 

(Mudrikah, A. dkk. 2014: 365) 

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dengan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah, dan 

pemerintah pusat (Pasal 1 Butir 3). Usaha pariwisata mencakup banyak 

sektor, diantaranya jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa 

makanan dan minuman, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan 

insentif, konferensi, pameran, spa dan lain-lain (Pasal 14).  
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Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 menjelaskan 

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang munsul 

sebagai kebutuhan setiap orang dan negara, serta antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah 

daerah, dan pengusaha.  

Pengertian wisatawan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan bab 1 berisi tentang Ketentuan Umum 

Pasal 1 Ayat 1 dan 2 dirumuskan sebagai berikut : wisata adalah 

berbagai macam kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisatawan adalah orang yang 

melakukan kegiatan wisata (Oktaryani, S. dkk. 2018: 33-34).  

Pariwisata menurut Cooper et all (dalam Besra, E. 2012: 77) 

adalah the temporary movement to destination outside the normal home 

and workplace, the activities undertaken during the stay and the facilities 

created to cater for the needs of tourist. Dari pengertian tersebut ada 

beberapa hal penting mengenai pariwisata :  

1. Pariwisata timbul dari adanya pergerakan manusia yang berpindah 

tempat dari tempat tinggalnya menuju berbagai destinasi (tujuan). 

2. Dua elemen dari pariwisata yaitu perjalanan menuju destinasi dan 

tempat tinggal untuk sementara di destinasi yang dituju. 

3. Pariwisata merupakan aktivitas-aktivitas yang berbeda dari 

kehidupan sehari-hari. 

4. Perjalanan pariwisata menuju destinasi bersifat sementara dan 

jangka pendek. 

Pariwisata merupakan kata yang lahir dari bahasa Sansakerta 

yang terdiri dari “pari”  berarti penih, lengkap, berkeliling, “wis” berarti 

rumah, properti, kampung, “ata” berarti  pergi terus menerus, 

mengembara. Disimpulkan bahwa pariwisata adalah orang atau 

kelompok yang bepergian secara lengkap meninggalkan rumah 

berkeliling terus menerus (Octastefani, T. 2015: 6). 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan wisata adalah 

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orng 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan, pariwisata 
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adalah berbagai macam kegiatan wisata yang  didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian pengertian destinasi 

wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 

lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya Tarik 

wisata, fasilitas ibdah dan umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta 

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Menurut  World Tourism Organisation (WTO) (dalam Suwetha, 

N.G.I. dkk. 2017: 84) pariwisata adalah suatu kegiatan manusia yang 

melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan 

kesehariannya. Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa 

aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di 

luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya. 

Menurut Spillane (dalam Mudrikah, A. dkk. 2014: 365) pariwisata 

adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara 

dilakukan secara perorangan atau kelompok, sebagai usaha untuk 

mencari keseimbangan dan keserasian, serta kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya dan alam. 

Definisi pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat 

lain yang bersifat sementara dilakukan oleh perorangan atau kelompok 

sebagai usaha untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya alam dan ilmu menurut 

Kodhyat (Spillane, J J. 1991: 21). Suatu perjalanan yang dianggap 

pariwisata dapat memenuhi tiga syarat, yaitu harus bersifat sementara, 

harus bersifat sukarela, tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah.  

Menurut UNWTO (dalam Sujai, M. 2016: 63) pariwisata adalah 

fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan pergerakan 

orang ke negara atau ke tempat di luar lingkungan biasa mereka untuk 

tujuan profesional pribadi atau bisnis. Pariwista berimplikasi terhadap 

ekonomi, lingkungan alam, produk lokal di tempat tujuan dan wisatawan 

sendiri.  

Menurut (Lubis, M.Z.M. 2018: 34) destinasi pariwisata adalah 

suatu kawasan dengan batasan fisik geografis tertentu yang di dalamnya 

terdapat komponen wisata sepeti, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas 

dengan layanan citra dan keunikan karakter yang dimilikinya dilengkapi 

oleh unsur lain yang membentuk sistem dan jaringan fungsional yang 

terintegrasi dan sinergitas dalam menciptakan kunjungan yang 

membentuk totalitas pengalaman bagi wisatawan. 
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Menurut (Rahmi, S. A. 2016: 77) menjelaskan pengertian 

pariwisata adalah proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang 

bersifat sementara dan di luar tempat tinggalnya, baik perorangan 

maupun kelompok. Pariwisata diadakan dengan berbagai kepentingan, 

diantaranya kepentingan budaya, sosial, agama atau kepentingan 

lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan, serta untuk 

memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. 

Pariwisata menurut (Rosita, dkk. 2016: 210) adalah suatu 

perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan 

tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud 

mencari nafkah di tempat yang dikunjungnya, semata-mata untuk 

menikmati kegiatan rekreassi untuk memnuhi keinginan yang beraneka 

ragam. 

Menurut (Hadi, F. dkk. 2017 : 106) menjelaskan pengertian 

pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau 

lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Keinginan kepergian 

tersebut timbul disebabkan oleh: Pertama, melepaskan sejenak dari 

rutinitas setiap hari, lingkungan tercemar, kemacetan lalulintas, dan hiruk 

piruk kehidupan kota. Kedua, faktor penarik yang berkaitan dengan 

atraksi wisata di daerah atau tempat wisata. 

Pariwisata adalah fenomena atau gejala kemasyarakatan yang 

menyangkut tentang manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, 

kebudayaan, dan lainnya yang merupakan kajian sosiologis. Pengertian 

pariwisata secara luas adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani 

kebutuhan wisatawan (Gunawan, A. S. dkk. 2016: 2). 

Pariwisata menurut (Irawan, E. 2015: 762) adalah berbagai 

macam kegiatan wisata untuk menikmati dan mempelajari alam, sejarah, 

dan budaya setempat untuk membantu ekonomi masyarakat lokal dan 

mendukung pelestarian lingkungan dan didukung oleh berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh pengusaha wisata. 

The Ecotourism Society (dalam Setyorini, T. 2004: 19) 

mendefinisikan pariwisata ialah suatu bentuk perjalanan wisata ke area 

alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan 

melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. 

Pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab 

terhadap kelestarian area yang masih alami, memberikan manfaat 



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

7 

seacara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi 

masyarakat setempat (Setyorini, T. 2004: 30). 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadi ketika secara 

internasional, orang menyeberangi perbatasan untuk leburan atau bisnis 

dan tinggal setidaknya 24 jam, tetapi kurang dari satu tahun Mill dan 

Morrison (dalam Jaelani, A. 2017 : 4). 

Usaha wisata menurut (Setiawan, T. P. 2019: 36) adalah usaha 

yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

Industri pariwisata menurut (Setiawan, T. P. 2019: 36) adalah 

kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah 

administratif yang di dalamnya terdapat daya traik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait 

demi terwujudnya kepariwisataan. 

Definisi wisatawan menurut Bank Dunia (dalam Sujai, M. 2016: 

63) adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, wisatawan dibagi dua 

jenis yaitu wisatwan domestik dan mancanegara. 

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata 

dalam waktu tertentu untuk bersenang-senang, istirahat, melewati 

liburan, berobat, berdagang, olahraga, ziarah, mengunjungi keluarga, 

atau mengikuti konferensi (Perdana, R. 2014: 6). 

Menurut Nyoman (dalam Besra, E. 2012: 79) dalam ilmu 

kepariwisataan mengemukakan bentuk-bentuk pariwisata dibagi menurut 

kategori sebagai berikut : 

1. Menurut asal wisatawan. 

2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran. 

3. Menurut jangka waktu. 

4. Menurut jumlah wisatawan. 

5. Menurut alat tranportasi yang digunakan. 

Sedangkan menurut jenisnya pariwisata dapat dibagi menjadi 

beberapa jenis diantaranya sebagai berikut : 

1. Wisata budaya 

2. Wisata kesehatan 

3. Wisata olah raga 

4. Wisata komersial 

5. Wisata industri 

6. Wisata politik 

7. Wisata konvensi 
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8. Wisata sosial 

9. Wisata pertanian 

10. Wisata bahari/maritime 

11. Wisata cagar alam 

12. Wisata buru 

Menurut Spillane (dalam Arianti, D. 2016: 353) mengkategorikan 

lima bidang industri kepariwisataan, dianatarnya :  

1. Hotel dan restoran 

2. Tour dan travel 

3. Transportasi 

4. Pusat wisata dan souvenir 

5. Pendidikan kepariwisataan 

Sedangkan Damardjati (dalam Arianti, D. 2016: 353) 

menggolongkan usaha-usaha pariwisata ke dalam 4 golongan besar, 

yaitu : 

1. Transportasi 

2. Akomodasi dan perusahaan pangan 

3. Perusahaan jasa khusus 

4. Penyediaan barang 

Sedangkan ciri-ciri orang yang melakukan kativitas berwisata 

atau wisatawan, dapat dicirikan sebagai berikut: 

1. Seseorang yang melakukan perjalanan dan keluar meninggalkan 

tempat tinggalnya. 

2. Perjalanan itu dilakukan keluar jauh dari lingkungan tempat 

tinggalnya yang semula. 

3. Perjalanan itu dilakukan sendirian atau bersam-sama dengan orang 

lain. 

4. Perjalanannya dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa 

melebihi waktu 24 jam atau sehari-semalam penuh. 

5. Perjalanan tersebut terkait dengan atau rekreasi atau usaha 

menyenangkan drinya. 

6. Orang-orang yang melakukan perjalanan tidak untuk mencari nafkah 

di tempat yang dikunjungi. 

7. Selama kegitan perjalanan tinggal di suatu tempat/akomodasi. 

8. Dalam kegiatan perjalanan melalui transportasi laut, darat atau 

udara. 
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C. Pariwisata Berdasarkan Motif Perjalanan 

Berikut ini merupakan jenis-jenis pariwisata yang ditentukan oleh 

motif tujuan perjalanan menurut (Spillane, J J. 1991: 29-31), diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism) 

Bentuk pariwisata ini bertujuan untuk berlibur agar rasa bosan dan 

penat akan pekerjaan bisa terobati dengan menikmati keindahan 

alam agar merasa tenang dan damai di daerah luar kota atau 

sebaliknya. 

b. Pariwisata Untuk Rekreasi (Recreation Tourism) 

Pariwisata yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan 

waktu liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kesegaran 

jasmani dan rohaninya, serta ingin menyegarkan keletihan dan 

kelelahannya. 

c. Pariwisata Untuk Kebudayaan (Culture Tourism) 

Jenis pariwisata yang ditandai dengan adanya rangkaian motivasi, 

seperti ingin bejar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk 

mempelajari adat-istiadat, kelembagaan dan cara hidup rayat negara 

lain. 

d. Pariwisata Untuk Olah Raga (Sports Tourism) 

Jenis pariwisata ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu big sports 

evets atau menghadiri turnamen olah raga besar seperti Olympiade 

Games. Kemudian sporting tourism of the practitioners atau peristiwa 

olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktikkan 

sendiri, seperti pendakian gunung, dan olah raga kuda dan lainnya. 

e. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism) 

Pariwisata jenis ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha yang 

melakukan kegiatan kunjungan ke instalasi teknis dengan tujuan 

utamanya untuk berbisnis. Walaupun pariwisata jenis ini menurut 

para ahli tidak dikatakan perjalanan pariwisata, karena perjalanan 

untuk keperluan usaha mengandung unsur voluntary atau sukarela 

tidak terlibat. 

f. Pariwisata Untuk Berkonvensi (Convention Tourism) 

Adanya berbagai pertemuan dari badan-badan atau organisasi 

internasional menyebabkan banyak negara menyadari banyaknya 

potensi ekonomi dari pariwisata konferensi. Sehingga mereka saling 

berusaha untuk menyapkan dan mendirikan bangunan-bangunan 

yang dibutuhkan saat konferensi dengan menjamin efisiensi 

konferensi. 
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D. Macam-macam Pariwisata 

Macam-macam perjalanan pariwisata yang dilakukan diantaranya 

sebagai berikut. 

a. Ekowisata atau eco tourism 

Menurut Yoeti (dalam Dwijendra, N.K.A. 2018: 396) ekowisata 

adalah salah satu pariwisata yang berwawasan lingkungan melalui 

aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatwan diajak untuk melihat 

keaslian alam dan lingkungan dari dekat sehingga membuatnya 

tergugah untuk mencintai alam. Bertujuan untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dari alam, flora, fauna dan sosial-

budaya etnis setempat. 

b. Wisata Pesisir 

Wisata pesisir adalah objek wisata yang memanfaatkan keindahan 

garis persimpangan antara daratan dan laut di sepanjang garis 

pantai. Wilayah pesisir ke arah darat meliputi: bagian-bagian tanah 

kering dan terendam, dan masih tergoda oleh pasang surut, angin 

laut, dan intrusi air asin Supriharyono (dalam Halim, H.S. 2016: 

2). Sedangkan batas laut pengelolaan sumber daya berjarak empat 

mil dari nilai garis pantai menuju kota (UU No. 32, 2004). 

c. Wisata Kuliner  

Wisata kuliner adalah perjalanan yang memanfaatkan masakan 

serta suasana lingkungan sebagai objek tujuan wisata (Perdana, R. 

2014: 6). 

E. Bentuk-bentuk Pariwisata 

Bentuk-bentuk perjalanan wisata yang dilakukan menurut 

(Spillane, J J. 1991: 31-33), diantaranya sebagai berikut : 

a. Pariwisata Individu dan Kolektif 

Dalam pariwisata negeri dan luar negeri dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu:  Pertama, individual tourism atau pariwisata 

perorangan, merupakan pariwisata yang dilakukan oleh seseorang, 

teman-teman, atau keluarga yang mengadakan perjalanan wisata 

dengan semua persiapan dan pilihan tujuan wisata sendiri, sehingga 

bebas melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki. Kedua, 

organized collective tourism atau pariwisata kolektif yang 

diorganisasi secara baik, merupakan kategori perjalanan dari 

sebuah biro perjalanan (travel agent atau tour operator) yang 

menjual suatu perjalanan menurut program dan jadwal waktu yang 
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telah ditentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota 

kelompok. 

b. Pariwisata Jangka Panjang, Pariwisata Jangka Pendek, dan 

Pariwisata Ekskursi 

Pembagian pariwisata menurut lama perjalanan yang dilakukan, 

dibedakan atas pariwisata jangka panjang merupakan suatu 

perjalanan yang berlangsung beberapa minggu atau beberapa 

bulan. Pariwisata jangka pendek merupakan perjalanan yang 

berlangsung antara satu minggu hingga sepuluh hari. Pariwisata 

ekskursi merupakan suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 

jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi. 

c. Pariwisata Dengan Alat Angkutan 

Jika dilihat dari berbagai alat akutan yang digunakan saat berwisata 

ialah menggunakan angkutan umam dan angkutan pribadi. 

d. Pariwisata Akif dan Pasif 

Kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk suatu 

negara merupakan bentuk pariwisata aktif, sedangkan penduduk 

suatu negara yang pergi keluar negeri dan membawa uangnya ke 

luar negeri memiliki pengaruh nigatif terhadap neraca pembayaran 

merupakan pariwisata pasif. 

F. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan 

Dalam kepentingan nasional, Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata RI menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada 

dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok (Utama, I, G, B, R. 

2011: 2-3), diantaranya sebagai berikut : 

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaan bangga dan 

cinta terhadap Negara Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata 

yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. 

b. Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation) 

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan 

kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan 

bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. 

c. Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Develpment) 

Pembangunan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat 

kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan 

akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama. 
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d. Pelestarian Budaya (Culture Preservation) 

Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi 

dalam upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah meliputi 

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya. 

e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia 

Pariwisata pada masa sekarang telah menjadi kebutuhan dasar 

kehidupan masyarakat modern. 

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri 

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan 

mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu 

destinasi pariwisata. 

g. Pengembangan Teknologi 

Semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam 

mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan 

teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong 

destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan 

teknologi terkini. 

G. Dampak Pariwisata 

Menurut Muljadi (dalam Setiawan, T. P. 2019: 31-32) dampak 

yang dihasilkan oleh pariwisata antara lain dampak ekonomi dan dampak 

sosial, serta dampak kebudayaan, yaitu. 

a. Dampak Ekonomi 

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah yang 

berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan 

selama perjalanan dan singgahan seperti untuk hotel, makan dan 

minum, cenderamata, angkutan dan lainnya. 

2. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan 

usaha dan pekerjaan, dimana masyarakat lokal diberi 

kesempatan untuk bekerja dan menambah pendapatan demi 

menunjang kehidupan rumah tangganya. 

b. Dampak Sosial 

Kesejahteraan masyarakat yang telah tercapai dapat berdampak 

pada kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan tentram 

sebab keadilan dan kemakmuran telah dicapai. 

c. Dampak Kebudayaan 

1. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah, dengan 

adanya pengembangan pariwisata dapat melestarikan 
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keanekaragaman, adat istiadat, kesenian yang dimiliki oleh 

Indonesia. 

2. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup, daya Tarik 

kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna yang 

dimiliki Indonesia dapat tersadarkan untuk dipelihara dan 

dilestarikan. 

3. Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli 

yang dimiliki suatu negara atau daerah. 

H. Dampak Positif dan Nigatif Pariwisata 

Di bawah ini merupakan dampak positif dan nigatif dari 

perkembangan pariwisata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

(Nizar, dkk. 2015: 9-10), diantaranya sebagai berikut :  

a. Dampak Positif Pariwisata 

Pariwisata memberikan dampak-dampak positif diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pariwisata merupakan penghasil devisa yang cukup besar. 

2. Pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong investasi 

pada infrastruktur baru dan persaingan antar perusahaan lokal 

dan mancanegara. 

3. Pariwisata berdampak pada perkembangan industry lainnya, 

baik secara langsung dan tidak langsung. 

4. Pariwisata berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan. 

5. Pariwisata bisa menimbulkan eksploitasi yang positif dari skala 

ekonomis. 

6. Pariwisata merupakan factor penting dalam defuse 

pengetahuan teknis, stimulasi riset dan pengambangan 

akumulasi SDM. 

b. Dampak Negatif Pariwisata 

Selain memberikan dampak positif, pariwisata juga memberikan 

dampak-dampak negatif diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Terjadinya leakages impor dan ekspor, penurunan pendapatan 

pekerja dan penerimaan bisnis lokal. 

2. Adanya batas manfaat bagi masyarakat daerah yang terjadi 

karena pelayanan kepada turis yang serba inklusif. 

 
 
 



14 

Referensi 
Oktaryani, S. dkk. 2018. Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana 

Penunjang Wisata Halal di Kawasan Desa Sembalun Lawang 
Lombok Timur. Tahun 2018. JMM UNRAM. Universitas 
Mataram. E-issn 2548-3919. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 
Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Deliarnov. 2014. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI. Edisi 
Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan. 

Mudrikah, A. dkk. 2014. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP 
Indonesia Tahun 2004-2009. Tahun 2014. Economics 
Development Analysis Journal. Semarang: Universitas Negeri 
Semarang. Vol 3 No. 2. 

Mankiw. dkk. 2013. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat. 

Spillane, J J. 1991. EKONOMI PARIWISATA : Sejarah dan Prospeknya. 
Jakarta:  Kanisius. 

Octastefani, T. dkk. 2015. The Role of Malng Regency Government in 
Impoproving Local Economic Development Through Tourism 
Sector. Tahun 2015. JKMP. Yogyakarta: Universitas Gajah 
Mada. Vol. 3. No. 1. 

Suwetha, N.G.I. dkk. 2017. Implementasi Pengembangan Wisata Halal di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tahun 2017. Media Nusantara. 

Halim H.S., 2016, Co-management: Valuating Social Communication of 
Sustainable Coastal Tourism, in Indonesia,International Journal 
of Marine Science, 6(46):1-10. 

Setyorini, T. 2004. Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan 
Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang. Tahun 
2004. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Setiawan, T. P. 2019. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ( bvk) Dalam 
Meningkatkan Sektor Ekonomi Pariwisata di Indonesia. Tahun 
2019. Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah. 



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

15 

Sujai, M. 2016. Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menarik Kunjungan 
Turis Mancanegara. Tehun 2016. Kajian Ekonomi dan 
Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan RI. 

Perdana, R. 2014. Sistem Rekomendasi Tempat Wisata Kuliner 
Menggunakan Metode Topsis Berbasis Mobile. Tahun 2014. 
Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 

Besra, E. 2012. Potensi Wisata Kuliner Dalam Mendukung Pariwisata di 
Kota Padang. Tahun 2012. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 
Padang: Universitas Andalas Padang. Vol 12 No. 1. 

Arianti, D. 2016. Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian 
dan Keuangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input 
Output). Tahun 2016. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 
Vol 12. No. 4. 

Dwijendra,N,K.A. 2018. ECO TOURISM: Opsi Pengembangan 
Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Bali Tengah. Tahun 2018. 
SENADA. Bali: Universitas Udayana. 

Lubis, M.Z.M. 2018. Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis OVOP 
(Oone Village One Product). Tahun 2018. Jurnal Kajian 
Ekonomi Islam. Padang: Universitas Islam Imam Bonjol Padang. 
Vol 3. No 1. 

Rahmi, S. A. 2016. Pembangunan Pariwisata Dalam Persoektif Kearifan 
Lokal. Jurnal Unitri. Universitas Muhammadiyah Mataram. Vol. 6 
No. 1. 

Rosita, dkk. 2016. Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Destinasi 
Manajemen Organisasi (DMO) Pariwisata di Kabupaten Tnan 
Toraja. Tahun 2016. Jurnal Administrasi Publik. Makasar: 
Universitas Unismuh Makasar. Vol 2 No. 2. 

Hadi, F. dkk. 2017. Kajian Potensi dan Stategi Pengembangan Wisata 
Pantai Syariah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuangi). 
Jurnal MD Membangun Profesionalisme Manajemen akwah. 
Jember: IAIN Jember. Vol. 3 No.1. 

Gunawan, A. S. dkk. 2016. Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap 
Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Wisata Religi Gereja 
Puhsarang Kediri). Tahun 2016. Jurnal Administrasi Bisnis. 
Malang: Universitas Brawijaya Malang. Vol. 32 No. 1. 



16 

Irawan, E. 2015. Implementasi Kebijkan Pembangunan Pariwisata di 
Kabupaten Banyuangi. Tahun 2015. Jejaring Administrasi 
Publik. Surabaya. UNAIR. Th VII No. 2. 

Nizar, dkk. 2015. Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
di Indonesia. Tahun 2015. MPRA. Malang: Universitas 
Brawijaya. 

  



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

17 

BAB II. KERANGKA KEBIJAKAN  
PARIWISATA INDONESIA  

A. Kerangka Kebijakan Terhadap Pengusaha Pariwisata 

Global Code of Ethic (dalam Prasetya, T. B. 2017) menjelaskan 

bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada 

wisatawan dan harta bendanya, mengingat dimungkinkan adanya 

kekerasan dan kejahatan yang akan dialami oleh wisatawan.  

Kerangka kebijakan kepariwisataan di Indonesia (Ahmadi, R. 

Dkk. 2019: 5) termuat dalam standa pelayanan publik yang merupakan 

tolak ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara terhadap 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur. Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kemudian dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata yang dalam Pasal 19 disebutkan bahwa 

sertifikasi usaha pariwisata dilakukan oelh lembaga mandiri yang 

berkedudukan di wilayah Indonesia.  

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2019 tentang 

kepariwisataan menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan, diantaranya : 

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta 

keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. 

2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha 

pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam 

berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum. 

3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang 

menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan  

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam 

rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi 

masyarakat luas. 

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentag 

Kepariwisataan Pasal 26 huruf (d) telah diatur mengenai kewajiban pihak 

pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, 

perlindungan keselamatan kepada wisatawan. Walaupun peraturan yang 

termuat belum diatur secara jelas terkait standarisasi yang harus 

dipenuhi oleh pelaku usaha. 
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Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Setifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Dan dalam 

ketentuan Pasal 18 yang menyetakan bahwa :  

1. Penyusunan standar usaha pariwisata untuk setiap bidang usaha, 

jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata mencakup aspek produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha.  

2. Penysuanan standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh instansi pemerintaha 

terkait asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 

menteri. 

Sebagaimana ditekankan dalam pasal 11 Bab VII UU RI No.10 

Tahun 2009 tentang Pembangunan Kepariwisataan dan fatwa DSN 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata 

berdasarkan prinsip syariah terdapat sejumlah ketentuan terkait 

standardisasi dan SDM antara lain, ketentuan hotel syariah dimana 

pengelola dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian sesuai syariah 

dan hotel syariah wajib memiliki pedoman pelayanan untuk menjamin 

pelayanan syariah. 

Adapun rincian informasi mengenai dasar hukum yang terkait 

sertifikasi usaha pariwisata dan standar terhadap pelayanan publik 

berbasis syariah, yaitu :  

1. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. 

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 1 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. 

4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Mo. PM. 

53/HM.001/MPEK/2013. 

5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal Pasal 6 

Ayat 1 dan 2. 

6. Dewan Syariah Nasioanl (DSN) MUI Fatwa Nomor 108/DSN-

MUI/X/2016. 
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7. Dan Lembaran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 

2Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. 

Sedangkan kerangka kebijakan pariwisata syariah di Indonesia 

diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dengan menerbitkan 

Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan 

standarisasi aspek-aspek wisata halal. 
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BAB III. MENGAPA INDONESIA HARUS 
WISATA HALAL ?  

A. Alasan Indonesia Harus Wisata Halal 

Pada beberapa dekade terakhir, dampak dari internasionalisasi 

global menyebabkan sektor pariwisata mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, hal tersebut berdampak sangat besar terhadap 

pembangunan sosial ekonomi suatu negera. Tidak hanya sektor bisnis, 

perdagangan, dan investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan, 

sektor pariwisata juga menciptakan lapangan pekerjaan serta melindungi 

dan memelihara nilai warisan dan budaya suatu negara (Tang, Z. dkk. 

2017: 1). Salah satu pariwisata yang perkembangannya sangat pesat 

ialah industri pariwisata halal, di dunia internasional industri halal 

semakin berkembang seiring dengan kebutuhan dan trend hidup masa 

kini. Di tahun 2000-an industri halal berkembang pada sektor gaya hidup, 

seperti sektor pariwisata, hospitaliti, rekreasi, kosmetik, dan lain 

sebagainya, dimana sebelumnya industri halal lingkupnya hanya pada 

makanan dan minuman.  

Jenis pariwisata halal merupakan tempat wisata yang 

memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh wisatawan 

muslim dan juga diperlukan oleh wisatawan yang bukan beragama Islam. 

Inti dari penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari makanan, minuman yang 

berlebel halal, restoran halal, dan hotel syariah. Di Indonesia, setifikat 

halal dapat diperoleh dari Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama 

Indonesia. Berkembangan wisata halal tidak hanya ada di negara-negara 

yang mayoritas muslim, tetapi juga berkembang di negara-negara 

dengan populasi muslim yang minoritas, seperti di Australia yang 

menyediakan paket perjalanan wisata muslim travel guide, Inggris 

dengan serendipty travel yang menyediakan fasilitas peribadatan bagi 

wisatawan muslim. Selain itu, Hongkong, Thailand, dan Kore Selatan 

yang juga menawarkan wisata halal. Populasi muslim dunia yang 

meningkat disetiap tahunnya dapat dijadikan peluang untuk 

mengembangkan wisata halal, pada tahun 2010 populasi muslim yang 

berusia 14-29 tahun mencapai 457.950 juta orang dan diproyeksikan 

pada tahun 2020 akan meningkat 501.070 juta orang (Subarkah, A.R. 

2018: 190). Peningkatan populasi muslim yang merupakan usia produktif 

diharapkan dapat meningkatkan perjalanan wisata, sehingga pariwisata 

halal dapat dijadikan sektor potensi dalam perekonomian suatu negara. 
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Mengapa Indonesia harus mengembangkan wisata halal ?, 

berdasarkan data dari PEW Research menjelaskan bahwa populasi 

muslim di dunia mencapai angka 1,7 miliar jiwa, serta menurut Thomson 

Reuters Global Islamic Economy Report  2017/2018 konsumsi dari 

masyarakat muslim merupakan terbesar di dunia di 6 sektor seperti 

makanan, pariwisata, pakaian, farmasi, media/rekreasi, dan kosmetik 

yang mencapai US$ 2 triliun. Selain itu, Global Halal Market menjadi 

salah satu pasar utama di dunia, dengan diikuti oleh fenomenalnya 

perkembangan industri pariwisata saat ini. Sehingga hal tersebut menjadi 

peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan wisata halal di semua 

bidang, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 

yang memiliki 88% populasi muslim. Dengan sosial dan budaya yang 

beragam memiliki 17.00 pulau, 300 suku bangsa, 146 bahasa, serta 

mega biodiversity dan 800.000 masjid, dapat memikat wisatawan manca 

negara untuk datang menikmati pemandangan unik di Indonesia. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang 

memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan wisata halal karena 

pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah berkepribadian halal 

lifestyle. Nantinya sektor pariwisata akan menjadi salah satu sektor 

penyumbang terbesar terhadap PDB, devisa dan lapangan kerja. 

Alasan lain kenapa pariwiata halal harus dikembangkan di 

Indonesia ialah tingkat pertumbuhan pasar pariwisata halal yang sangat 

pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan muslim meningkat 180 

juta wisatawan dengan rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar 9,08% 

sejak tahun 2014. Sehingga di masa pemerintahan Presiden Joko 

Widodo dalam program kerjanya menetapkan pariwiata sebagai Leading 

Sector pengembangan ekonomi Indonesia, terlihat pada tahun 2016 

pariwisata menempati peringkat kedua terbesar sumber penerimaan 

devisa negara setelah CPO, dan diproyeksikan akan menempati urutan 

pertama pada tahun 2019. Kedepannya, Kementrian Pariwisata 

berkomitmen untuk mengembangkan Wonderful Indonesia sebagai 

Destinasi Wisata Terbaik di dunia (Djakfar,M. 2017: 5). Salah satu yang 

mendorong pengembangan sektor pariwisata di indonesia adalah 

dinobatkannya Pulau Bali sebagai destinasi terbaik peringkat pertama 

dari 25 destinasi terbaik di dunia yang diberikan oleh TripAdvisor lewat 

Travellers’ Choice Awards 2017. Dimana pariwisata merupakan bagian 

integral dari budaya bali Picard (dalam Cole,S. dkk. 2015: 442), dimana 

pada bidang ekonomi dapat menyediakan 481.000 lapangan kerja atau 

menyerap 25% dari total angkatan kerja, diproyeksikan akan 

menyumbang 55% lapangan kerja kedepannya, serta menyumbang 30% 

terhadap PDRB Bali. Dampak dari kontribusi dan perkembangan 
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pariwisata di berbagai jenis wisata mulai dari alam, budaya hingga 

kuliner yang ada di Bali, menjadi peluang bagi Indonesia untuk 

mengembangkan sektor pariwisata di berbagai pulau lainnya sesuai 

dengan potensi yang dimiliki, khususnya dalam pengembangan wisata 

halal. 

Prospek dari pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata 

halal di Indonesia menurut GBHN (dalam Trisnadi, W. dkk. 1997) 

ditargetkan dapat menjadi sektor andalan penggerak perekonomian 

dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan 

lingkungan, diantaranya : 

1. Memperbesar penerimaan devisa. 

2. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan 

kerja terutama bagi masyarakat setempat. 

3. Mendorong pembangunan daerah. 

4. Memperkenalkan kekayaan alam, nilai dan budaya serta 

meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa. 

5. Menjaga nilai-nilai keagamaan. 

6. Melestarikan alam dan lingkungan. 

7. Menanamkan rasa cinta tanah air 
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BAB IV. PENGERTIAN WISATA HALAL  

A. Pengertian Wisata Halal 

Halal tourism atau pariwisata halal pada awalnya merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan dengan dasar 

menumbuhkan motivasi, rasa atau nilai religi dirinya dengan 

mengunjungi tempat-tempat ibadah, pemakaman, tempat bersejarah 

yang memiliki nilai religi sesuai dengan agama yang dianut. Pariwisata 

seperti itu disebut dengan wisata religi yang pertama kali diperkenalkan 

oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (dalam 

Subarkah, A.R. 2018: 193-194) pada tahun 1967 dalam acara yang 

bertema “Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of 

Cultures, Religions and Civilizations”. Hingga saat ini wisata religi 

mengalami perkembangan dengan nilai-nilai yang lebih universal dan 

memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti nilai edukasi, dan nilai 

kearifan lokal juga tidak ditinggalkan yang mencakup wisata budaya, 

wisata alam, dan wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip nilai 

Islam. Wisata religi juga diistilahkan yang berbeda di negara-negara 

yang menerapkan wisata halal, seperti halal travel, halal lifestyle, islamic 

tourism, halal friendly tourism destination, atau muslim-friendly travel 

destination Kementrian Pariwisata RI. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman-pedoman 

penyelenggaraan usaha hotel syariah, menjelaskan bahwa yang 

dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang 

diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 

Definisi pariwisata syariah ialah kegiatan yang didukung oleh berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah darah yang memenuhi ketentuan syariah. 

Halal tourism, kata tourism atau wisata merupakan tempat untuk 

menghabiskan waktu senggang untuk menikmati keindahan alam, dan 

kata halal merupakan istilah yang erat kaitannya dengan relasi 

kehidupan orang Islam yang berpatokan pada Al-Qur’an dan hadist. 

Wisata halal dapat diartikan industri pariwisata yang bertujuan untuk 

wisatawan muslim dan pelayanan yang berdasarkan pada aturan Islam, 

dimana pemerintah melarang tempat wisata untuk tidak menyajikan 

fasilitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. 
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Pengertian wisata dalam Undang-undang Republik Indonesia 

adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan sukarela dan 

bersifat sementara untuk menikmati obyek yang menarik. Sedangkan 

pengertian pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

wisata dalam penguasaan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-

usaha yang berkaitan dengan bidang tersebut. Terminologi wisata 

syariah di berbagai negara menggunakan istilah islamic tourism, halal 

tourism, dan halal travel. 

Wisata halal menurut M Battour dan M Nazari Islamil (Fitrianto. 

2019: 74) didefinisikan sebagai semua objek atau tindakan yang 

diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh 

orang muslim dalam industri pariwisata. Atau secara sederhana wisata 

halal ialah konsep wisata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

ajaran Islam dari segala aspek baik makanan, minuman, penginapan 

serta objek wisata.  

Menurut (Soemaryani, I. 2019: 31) menjelaskan bahwa wisata 

syariah adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tetap memperhatikan 

akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak melalui penyediaan fasilitas 

destinasi pariwisata yang fasilitas produk, pelayanan, dan 

pengelolaannya memenuhi unsur syariah yang bersumber pada syariat 

Islam atau aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-qur’an 

dan hadist. 

Menurut Sofyan (dalam Lubis, M.Z.M. 2018: 36) pengertian 

wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan 

pada nilai-nilai syariah. Menurut President Islamic Nutrition Council of 

Amerika, Muhammad Munir Caudry (dalam Lubis, M.Z.M. 2018) 

menjelaskan bahwa wisata halal merupakan pariwisata yang melayani 

liburan dengan gaya liburan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

permintaan traveler muslim yang berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, 

menurut Pavlove (dalam Lubis, M.Z.M. 2018) halal atau Islamic Tourism 

didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang dibut oleh 

konsumen dan produsen sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan 

menurut Achyar, M pengertian wisata syariah atau halal tourism adalah 

system pariwisata yang bertujuan untuk memfasilitasi wisatawan muslim 

yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah, dimana pelayanannya 

mengedepankan standar halal seperti penyediaan makanan halal, 

tempat ibadah, informasi masjid terdekat, dan tidak adanya minuman 

beralkohol di hotel tempat wisatawan menginap . 
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Wisata syariah adalah suatu perjalanan atau rekreasi untuk 

mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-

prinsip Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran 

ciptaan Allah SWT. Selain itu, perjalanan tersebut diniatkan sebagai 

perjalanan syiar setidaknya dengan melafalkan ayat suci atau bertasbih 

dengan mengagumi keindahan alam sekitar, serta amalan positif lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam untuk memberikan manfaat terhadap umat 

manusia dan lingkungan sekitar Bawazir (dalam Yusuf, M. dkk. 2018: 

88). Dalam hal ini, konsumen atau wisatawan bukan hanya orang Islam, 

tetapi juga orang-orang non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal 

seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO). 

Menurut (Widagdyo, K. G. 2015: 74) wisata syariah adalah salah 

satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan 

norma syariat Islam sebagai landasannya.  

Menurut (Rahmi, M. dkk. 2018:5) konsep wisata syariah adalah 

suatu proses pengintegrasian nilai-nilai ke Islaman ke dalam seluruh 

aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai kepercayaan dan 

keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam 

membangun kegiatan pariwisata, mulai dari penyajian akomodasi, 

restaurant, hingga aktivitas wisata. 

Menurut Santi dan Sinta (dalam Pratiwi, A.E. dkk. 2016: 348) 

wisata syariah adalah “Sharia torism is one of tourism systems which its 

implementation based on sharia rules. The main concept if sheria tourism 

is a recreational activities with Islamic value. The tourism carry sharia 

principles and not serving anyting that is prohibited in the Islamic rules, 

like serving alcoholic drinks and a swimming pools without any restriction 

betwen male and female”. Negara-negara muslim cenderung 

menafsirkan pariwisata berdasarkan pada Al-Qur’an, diantaranya : 

1. Hijja, merupakan perjalanan dan ziarah ke Mekah, perjalanan yang 

merupakan syirat umat muslim dewasa yang sehat, setidaknya 

sekali seumur hidup untuk menunaikan ibadah haji bagi yang 

mampu. 

2. Zejara, merupakan kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya. 

3. Rihla, merupakan perjalanan pendidikan dan perdagangan. 

Arti dasarnya adalah gerakan yang terarah sebagai komponen 

dari perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan. 

Wisata halal merupakan tempat wisata yang ditujuakan terhadap 

umat muslim dengan menawarkan paket wisata, tujuan tertentu, 

ekomodasi, dan produk makanan yang sesuai dengan keyakinan dan 
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hukum Islam Fitri (dalam Wibowo, Y. dkk. 2018: 166: 36). Sedangkan 

menurut (Rimet. 2019: 54) pariwisata Islam atau syariah adalah kegiatan 

perjalanan seorang muslim ketika bergerak dari satu tempat ke tempat 

lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang 

normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat 

dalam kegiatan dengan motivasi Islam. 

Wisata halal dapat dikatakan sebagai konsep yang baru dalam 

industri kepariwisataan yang menawarkan paket dan tujuan wisata untuk 

melayani kebutuhan wisatawan muslim. Komite Tetap Kerjasama 

Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam (COMCEC) (dalam 

Wahidati, L. Dkk. 2018: 11) menjelaskan halal tourism dengan istilah 

muslim friendly tourism dengan mendefinisikannya sebagai “Muslim 

trevelers who do not wish to compromise their basic faith-based needs 

while treveling for a purpose, which is permissible, traveling for any 

purpose, which is halal (permissible)”. 

Menurut Organisasi Konferensi Islam (OKI) (Subarkah. 2018: 54) 

mendefinisikan wisata halal dengan terminologi Islamic Tourism  yaitu 

Islam dan pariwisata dengan dasar Al-Quran 29-20 yang menganjurkan 

manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil 

perjalanan dari ciptaan Allah SWT dan mengambil rahmat-Nya. Islamic 

Tourism diartikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk 

memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawam muslim 

sesuai dengan kaidah Islam. 

Sedangkan menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) 

(Subarkah. 2018: 54)  sebagai lembaga yang berfokus dalam 

pengembangan wisata halal dunia mendefinisikan wisata halal adalah 

pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prisip-prinsip Islam dengan 

tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap 

wisatawan muslim. 

Menurut (Ferniza, H. 2016: 62) mendefinisikan pariwisata halal 

adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisata 

muslim, dengan pelayanannya merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah 

satu bentuk pelayanannya ialah makanan dan minuman yang disediakan 

hotel tidak mengandung alkohol, kolam renang dan spa terpisah untuk 

pria dan wanita. 
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Tabel 4.1 Perbedaan Wisata Konvensional, Religi, dan Halal 

No. Unsur Konvensional Religi Halal 

1 Objek Alam, budaya, kuliner 
Peninggalan sejarah, 
dan tempat ibadah 

Semuanya 

2 Tujuan Hiburan 
Menambah rasa 

spiritual 

Meningkatkan rasa 
religiuitas dengan 

menghibur 

3 Target 

Menyentuh kepuasan 
dan kesenangan yang 
berdimensi nafsu, dan 
untuk hiburan semata 

Aspek spiritual, 
menenangkan jiwa, 

mencari ketentraman 
batin semata 

Memnuhi keinginan 
dan kesenagan serta 

menumbuhkan 
kesadaran beragama 

4 
Pemandu 

Wisata 

Paham dan 
menguasai objek 

wisata agar wisatawan 
tertarik 

Mengetahui dan 
paham sejarah tentang 
lokasi dan tokoh objek 

wisata 

Membangkitkan spirit 
religi wisatawan dan 
menjelaskan fungsi 

dan peran 
kebahagiaan rohani 
dalam konteks Islam 

5 
Fasilitas 
Ibadah 

Hanya perlengkapan Hanya perlengkapan 

Menjadi satu bagian 
dengan destinasi 
wisata, serta ritual 
dalam beribadah 

menjadi paket hiburan 

6 Kuliner Umum Umum Sertifikasi halal 

7 

Relasi 
dengan 

masyarakat 
di sekitar 

destinasiwi
sata 

Komplementer dan 
semata-mata untuk 

mendapatakan 
keuntungan 

Komplementer dan 
hanya untuk 

mendapatkan 
keuntungan 

Terintegrasi interaksi 
berdasarkan prinsip 

Islam 

8 
Rencana 

Perjalanan 
Tidak memperhatikan 

waktu 
Peduli dengan waktu 

Waktu perjalanan 
diperhatikan 

Sumber: Prospek Bisnis Pariwisata Syariah Riyanto (dalam Subarkah, 

A.R. 2018: 193-194). 

Pariwisata halal menurut (Jaelani, A. K. dkk. 2018: 349) adalah 

kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang 

menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata 

yang memnuhi syariah. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang 

didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang 

memenuhi ketentuan syariah Aan, J (dalam Sartika, M. dkk. 2018: 33).  

Pariwisata halal menurut (Assari, E. 2017: 35) adalah bagian dari 

industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dengan 

merujuk pada aturan-aturan Islam. Tempat wisata yang dikunjungi 

bertujuan untuk belajar bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi 

dan untuk melihat kebesaran ciptaan Allah SWT.  
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Sedangkan pengertian dari konsep wisata syariah adalah sebuah 

proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam aspek kegiatan 

wisata. Atau konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep 

keislaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama 

(Sartika, M. dkk. 2018: 33-34). 

Menurut (Utami, A. N. dkk. 2019) kriteria pariwisata halal dibagi 

ke dalam sepuluh katagori, diantaranya sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Kriteria Pariwisata Halal 

No Indikator Parameter 

1 
Katagori baha baku (food, 
beverage dan bahan 
terapis) 

 Ketersediaan pilihan makanan dan 
minuman dengan jaminan halal 
(bebas alkohol, babi dan lainnya yang 
haram menurut Islam) 

 Penggunaan bahan terapis dengan 
jaminan halal 

2 
Katagori destinasi dan 
atraksi 

 Destinasi yang ramah keluarga 

 Atraksi yang tidak bertentangan 
dengan ketentuan syariah 

 No nightclubs 

3 

Katagori sumber daya 
manusia (parmuwisata 
dan sumber daya pelaku 
usaha) 

 Pramuwisata berpenampilan sopan 

 Pemisahan pramuwisata (staf pria 
untuk tamu pria, dan staf wanita 
untuk tamu wanita dan keluarga) 

 Pramuwisata yang komunikatif 

 Penyerapan tenaga kerja lokal 

4 Katagori akomodasi 

 Ketersediaan fasilitas ibadah pada 
setiap kamar (pnunjuk arah kiblat, 
alat ibadah, Al-Quran) 

 Bebas dari saluran televisi yang tidak 
layak secara syariah 

 Ketersediaan fasilitas yang terpisah 
untuk pria dan wanita (kolam renang, 
gym, spa) 

 

No Indikator Parameter 

5 
Katagori fasilitas di objek 
wisata 

 Ketersediaan fasilitas ibadah 
(majid/mushola/surau) 

 Ketersediaan fasilitas besuci yang 
layak (toilet dan tempat wudhu) 

 Adanya pengingat waktu ibadah 

6 Katagori keuangan 
 Keuangan berbasis syariah (tidak ada 

perniagaan barang yang dianggap 
haram, penggunaan prinsip berzakat) 

7 
Katagori pemasaran dan 
sasaran wisatawan 

 Kedatangan wisatawan muslim 

 Promosi dan branding yang sesuai 
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8 
Katagori kemanan dan 
kenyamanan 

 Terjaminnya keamanan dan suasana 
kondusif untuk berwisata dan 
berbisnis 

 Terjaganya kebersihan sanitasi dan 
lingkungan 

9 Katagori aksesibilitas 

 Ketersediaan moda tranportasi 
(terutama konektivitas udara) 

 Ketersediaan fasilitas penunjang di 
bandara (mushola, toilet, tempat 
bersuci/wudhu) 

 Ketersediaan transportasi dengan 
biaya yang sesuai standar 

 Kemudahan akses informasi tentang 
wisata halal 

10 Katagori kelembagaan 
 Terdapat kelembagaan yang 

mendukung sertifikasi halal 

Sumber: Utami, A. N. dkk. 2019 

Menurut (Satriana, E. D. Dkk. 2018: 39) ada beberapa prinsip dan 

syarat utama wisata halal yang harus dilaksanakan dalam 

penerapannya, diantaranya sebagai berikut :  

1. Makanan halal. 

2. Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol). 

3. Tidak menyajikan produk dari babi. 

4. Tidak ada diskotik. 

5. Staf pria untuk tamu pria dan staf wanita untuk tamu wanita. 

6. Hiburan yang sesuai. 

7. Fasilitas ruang ibadah (masjid atau mushalla) yang terpisah gender. 

8. Pakaian islami untuk seragam staf. 

9. Tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah di kamar. 

10. Petunjuk kiblat. 

11. Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia. 

12. Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat. 

13. Keuangan syariah. 

14. Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-

prinsip zakat. 

Sedangkan menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

dan Badan Pengurus Harian DSN MUI (dalam Lubis, M.Z.M. 2018: 37) 

pariwisata syariah memiliki kriteria umum sebagai berikut Priyadi : 

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum. 

2. Berorientasi pada pencerahan dan ketenangan. 

3. Menghindari kemusrikan dan kufarat. 



32 

4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman 

keras dan perjudian. 

5. Menjaga etika, prilaku dan nilai luhur kemanusiaan, seperti 

menghindari prilaku hedonisme dan asusila. 

6. Menjaga keamanan, kenyamanan dan amanah. 

7. Bersifat universal dan inklusif. 

8. Menjaga kelestarian lingkungan. 

9. Menghormati dan menjaga nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 

Menurut Chukaew (dalam Soemaryani, I. 2019: 31-32) terdapat 

delapan faktor standart pengukuran wisata syariah dari segi administrasi 

dan pengelolaan terhadap wisatawan, diantaranya : 

1. Pelayanan kepada wisatawan harus sesuai dengan prinsip muslim 

secara keseluruhan. 

2. Pemandu dan staf wisata harus memiliki disiplin ilmu dan 

menghormati prinsip Islam. 

3. Semua aturan harus sesuai dengan prinsip Islam. 

4. Bangunan dan tempat wisata sesuai dengan prinsip Islam. 

5. Restoran harus mengikuti standart internasional pelayanan halal. 

6. Layanan tranportasi harus memiliki sistem keamanan yang 

terproteksi. 

7. Adanya tempat untuk wisatawan muslim yang ingin melakukan 

kegiatan peribadatan atau keagamaan. 

8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam. 

Sedangkan menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) (dalam 

Soemaryani, I. 2019: 32-33) yang merupakan lembaga peringkat wisata 

halal dunia, menjelaskan standar wisata halal adalah sebagai berikut : 

1. Destinasi ramah keluarga. 

2. Tujuan wisata harus ramah keluarga dan anak-anak. 

3. Keamanan bagi wisatawan muslim. 

4. Jumlah kedatangan wisatawan muslim yang ramai. 

5. Layanan dan fasilitas ramah bagi muslim (Muslim Friendly) 

6. Makanan terjamin halal. 

7. Akses ibadah yang baik dan baik kondisinya. 

8. Fasilitas bandara ramah bagi muslim. 

9. Akomodasi yang memadai. 

10. Kesadaran halal dan pemasaran destinasi 

11. Kemudahan komunikasi. 

12. Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim. 
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13. Konektivitas transportasi udara. 

14. Persyaratan visa. 

Selain ada beberapa faktor standart pengukuran wisata syariah, 

ada empat aspek penting penunjang suatu wisata syariah, diantaranya : 

1. Lokasi, penerapan sistem Islam di area wisata yang dapat 

meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan. 

2. Transportasi, penerapan sistem Islama, seprti pemisahan tempat 

duduk antara tempat duduk laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram dan terjaganya kenyamanan wisatawan. 

3. Konsumsi, kehalalan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi 

oleh wisatawan baik dari segi sifat, perolehan, dan pengolahannya, 

hal tersebut termaktub dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Karena 

makanan dan minuman merupakan peran penting minat wisatawa 

dalam memilih tujuan wisata. 

4. Hotel, tempat penginapan bagi wisatawan dalam proses kerja dan 

fasilitas yang disediakan dan dijalankan sesuai dengan prinsip 

syariah. 
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BAB V. ANALISIS OBJEK WISATA HALAL 

A. Analisis Objek Wisata Halal  

Bab ini akan menganalisis kesuaian semua objek wisata yang 

ada Kabupaten Bangkalan menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSN MUI, pariwisata syariah 

memiliki kriteria umum sebagai berikut Priyadi (dalam Lubis, M.Z.M. 

2018): (a) Berorientasi pada kemaslahatan umum; (b) Berorientasi pada 

pencerahan dan ketenangan; (c) Menghindari kemusrikan dan kufarat; 

(e) Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman 

keras dan perjudian; (f) Menjaga etika, prilaku dan nilai luhur 

kemanusiaan, seperti menghindari prilaku hedonisme dan asusila; (g) 

Menjaga keamanan, kenyamanan dan amanah; (i) Bersifat universal dan 

inklusif;  (j) Menjaga kelestarian lingkungan; dan (k) Menghormati dan 

menjaga nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 

a. Analisis Objek Wisata di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan 

Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

Bagian ini akan menganalisis dan membahas masing-masing 

objek wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan terkait dengan 

karakteristik Pariwisata Halal. Analisis ini didasarkan pada persepsi 

masyarakat dalam menilai apakah objek wisata yang diketahui apakah 

berpotensi untuk menjadi objek wisata halal Madura, khusnya Kabupaten 

Bangkalan. 

 Analisis Objek Wisata Mercusuar Sembilangan 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Mercusuar 

Sembilangan: 
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Gambar 5.1. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Mercusuar 
Sembilangan 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.23 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Mercusuar Sembilangan yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Mercusuar 

Sembilangan berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki 

rata-rata sebesar 3,53. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 3,81. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat  dengan rata-rata 3,53. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 3,32. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 3,60. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,67. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,82. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,65. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 3,86.  

3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90

Berori
entasi
pada
kema
slahat

an
seca…

Berpri
entasi
pada

pence
rahan

,
pen…

Dapat
meng
hinda
ri dari
kemu
syirik
an…

Dapat
meng
hinda
ri dari
maksi

at
sep…

Menj
aga

perila
ku

etika,
nilai
luhu…

Dapat
menja

ga
aman

ah,
keam
ana…

Bersif
at

unive
rsal
dan

Inklus
if

Menj
aga

kelest
arian
lingku
ngan

Meng
horm

ati
nilai-
nilai

sosial
bud…

Rata-Rata 3.53 3.81 3.53 3.32 3.60 3.67 3.82 3.65 3.86



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

39 

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Mercusuar Sembilangan karakteristik dengan rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya 

dan kearifan lokal yaitu dengan rata-rata 3,86. Sedangkan rata-rata 

terendah yaitu terdapat pada karakteristik keempat yaitu dapat 

menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman 

keras, narkoba, dan judi yaitu dengan rata-rata 3,32. 

 Analisis Objek Wisata Pantai Siring Kemuning 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Pantai 

Siring Kemuning: 

 
Gambar 5.2. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Pantai Siring 
Kemuning 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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Berdasarkan gambar diagram 1.24 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Pantai Siring Kemuning yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Pantai Siring 

Kemuning berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-

rata sebesar 3,94. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 4,01. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat  dengan rata-rata 3,75. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 3,59. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 3,73. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,79. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,86. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,83. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 3,91.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Pantai Siring Kemuning karakteristik dengan rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada pencerahan, 

penyegaran, dan ketenangan yaitu dengan rata-rata 4,01. Sedangkan 

rata-rata terendah yaitu terdapat pada karakteristik keempat yaitu dapat 

menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman 

keras, narkoba, dan judi yaitu dengan rata-rata 3,59. 

 Analisis Objek Wisata Bukit Kapur Jaddih 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Bukit Kapur 

Jaddih: 



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

41 

 
Gambar 5.3. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Bukit Kapur 
Jaddih 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.25 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Bukit Kapur Jaddih yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Bukit Kapur 

Jaddih  berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-rata 

sebesar 3,82. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 3,84. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat  dengan rata-rata 3,71. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 3,60. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 3,78. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,54. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,89. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,66. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 3,77.  
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Bukit Kapur Jaddih karakteristik dengan rata-rata tertinggi terdapat pada 

karakteristik ketujuh yaitu bersifat universal dan inklusif yaitu dengan 

rata-rata 3,89. Sedangkan rata-rata terendah yaitu terdapat pada 

karakteristik keenam yaitu dapat menjaga amanah, keamanan, dan 

kenyamanan yaitu dengan rata-rata 3,54. 

 Analisis Objek Wisata Kolam Renang Gowa Pote 

Menumbuhkan inovasi dalam mengembangkan wisata di 

Kabupaten Bangkalan itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke wisata yang ada di Bangkalan. Serta 

nantinya juga dapat memberikan tanggapan mengenai destinasi 

tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten Bangkalan dilihat berdasarkan 

sembilan karakteristik pariwisata halal, karakteristik mana yang paling 

unggul dari objek wisata tersebut, berikut gambar diagram yang 

menjelaskan rata-rata jawaban responden berdasarkan karakteristik 

pariwisata halal pada objek wisata Kolam Renang Gowa Pote: 

 
Gambar 5.4. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Kolam Renang 
Gowa Pote 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.26 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Kolam Renang Gowa Pote yang 

dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata 

jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Kolam 
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Renang Gowa Pote berorientasi pada kemaslahatan secara umum 

memiliki rata-rata sebesar 3,86. Pada karakteristik kedua yaitu 

berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki 

rata-rata 3,81. Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat  dengan rata-rata 3,71. Kemudian pada 

karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-

rata sebesar 3,53. Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga 

perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan 

asusila memiliki rata-rata sebesar 3,72. Karakteristik keenam, yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 3,52. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif 

memiliki rata-rata sebesar 3,76. Pada karakteristik kedelapan, yaitu 

menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,61. Serta, pada 

karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 3,76.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Kolam Renang Gowa Pote karakteristik dengan rata-rata tertinggi 

terdapat pada karakteristik pertama yaitu berorientasi pada 

kemaslahatan secara umum yaitu dengan rata-rata 3,86. Sedangkan 

rata-rata terendah yaitu terdapat pada karakteristik keenam yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan yaitu dengan rata-rata 

3,52. 

 Analisis Objek Wisata Bukit Kapur Palalangan 

Menumbuhkan inovasi dalam mengembangkan wisata di 

Kabupaten Bangkalan itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke wisata yang ada di Bangkalan. Serta 

nantinya juga dapat memberikan tanggapan mengenai destinasi 

tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten Bangkalan dilihat berdasarkan 

sembilan karakteristik pariwisata halal, karakteristik mana yang paling 

unggul dari objek wisata tersebut, berikut gambar diagram yang 

menjelaskan rata-rata jawaban responden berdasarkan karakteristik 

pariwisata halal pada objek wisata Bukit Kapur Palalangan: 
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Gambar 5.5. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Bukit Kapur 
Palalangan 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.27 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Bukit Kapur Palalangan yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Bukit Kapur 

Palalangan berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-

rata sebesar 3,77. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 3,80. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat dengan rata-rata 3,66. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 3,57. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 3,63. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,67. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,78. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,65. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 3,78.  
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Bukit Kapur Palalangan dengan rata-rata tertinggi terdapat pada 

karakteristik kedua yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan 

ketenangan yaitu dengan rata-rata 3,80. Sedangkan rata-rata terendah 

yaitu terdapat pada karakteristik keempat yaitu dapat menghindari dari 

maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, 

dan judi yaitu dengan rata-rata 3,57. 

 Analisis Objek Wisata Panorama Alam Bukit Geger 

Menumbuhkan inovasi dalam mengembangkan wisata di 

Kabupaten Bangkalan itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke wisata yang ada di Bangkalan. Serta 

nantinya juga dapat memberikan tanggapan mengenai destinasi 

tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten Bangkalan dilihat berdasarkan 

sembilan karakteristik pariwisata halal, karakteristik mana yang paling 

unggul dari objek wisata tersebut, berikut gambar diagram yang 

menjelaskan rata-rata jawaban responden berdasarkan karakteristik 

pariwisata halal pada objek wisata Panorama Alam Bukit Geger: 

 
Gambar 5.6. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Panorama Alam 
Bukit Geger  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.28 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Panorama Alam Bukit Geger yang 

dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata 
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jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata 

Panorama Alam Bukit Geger berorientasi pada kemaslahatan secara 

umum memiliki rata-rata sebesar 3,90. Pada karakteristik kedua yaitu 

berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki 

rata-rata 3,90. Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat dengan rata-rata 3,72. Kemudian pada 

karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-

rata sebesar 3,71. Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga 

perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan 

asusila memiliki rata-rata sebesar 3,74. Karakteristik keenam, yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 3,69. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif 

memiliki rata-rata sebesar 3,81. Pada karakteristik kedelapan, yaitu 

menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,82. Serta, pada 

karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 3,87.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Panorama Alam Bukit Geger dengan rata-rata tertinggi terdapat pada 

karakteristik pertama dan kedua yaitu berorientasi pada kemaslahatan 

secara umum  dan berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan 

ketenangan yaitu dengan rata-rata yang sama 3,90. Sedangkan rata-rata 

terendah yaitu terdapat pada karakteristik keenam yaitu dapat menjaga 

amanah, keamanan, dan kenyamanan yaitu dengan rata-rata 3,69. 

 Analisis Objek Wisata Hutan Mangrove 

Menumbuhkan inovasi dalam mengembangkan wisata di 

Kabupaten Bangkalan itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke wisata yang ada di Bangkalan. Serta 

nantinya juga dapat memberikan tanggapan mengenai destinasi 

tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten Bangkalan dilihat berdasarkan 

sembilan karakteristik pariwisata halal, karakteristik mana yang paling 

unggul dari objek wisata tersebut, berikut gambar diagram yang 

menjelaskan rata-rata jawaban responden berdasarkan karakteristik 

pariwisata halal pada objek wisata Hutan Mangrove: 
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Gambar 5.7. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Hutan Mangrove  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.29 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Hutan Mangrove yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Hutan 

Mangrove berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-

rata sebesar 4,04. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 4,03. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat dengan rata-rata 3,85. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 3,74. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 3,86. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,79. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,87. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 4,00. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 3,96.  
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Hutan Mangrove dengan rata-rata tertinggi terdapat pada karakteristik 

pertama yaitu berorientasi pada kemaslahatan secara umum dengan 

rata-rata 4,04. Sedangkan rata-rata terendah yaitu terdapat pada 

karakteristik keempat yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi yaitu dengan 

rata-rata 3,74. 

 Analisis Objek Wisata Bukit Lampion Beramah 

Menumbuhkan inovasi dalam mengembangkan wisata di 

Kabupaten Bangkalan itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke wisata yang ada di Bangkalan. Serta 

nantinya juga dapat memberikan tanggapan mengenai destinasi 

tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten Bangkalan dilihat berdasarkan 

sembilan karakteristik pariwisata halal, karakteristik mana yang paling 

unggul dari objek wisata tersebut, berikut gambar diagram yang 

menjelaskan rata-rata jawaban responden berdasarkan karakteristik 

pariwisata halal pada objek wisata Bukit Lampion Beramah: 

 
Gambar 5.8. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Bukit Lampion 
Beramah  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

 

Berdasarkan gambar diagram 1.30 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Bukit Lampion Beramah yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Bukit Lampion 

Beramah berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-
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rata sebesar 3,88. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 3,91. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat dengan rata-rata 3,80. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 3,77. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 3,78. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,74. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,79. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,76. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 3,86.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Bukit Lampion Beramah dengan rata-rata tertinggi terdapat pada 

karakteristik kedua yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan 

ketenangan dengan rata-rata 3,91. Sedangkan rata-rata terendah yaitu 

terdapat pada karakteristik keenam yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan yaitu dengan rata-rata 3,74. 

 Analisis Objek Wisata Pantai Rongkang 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Pantai 

Rongkang: 



50 

 
Gambar 5.9. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Pantai Rongkang  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.31 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Pantai Rongkang yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Pantai 

Rongkang berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-

rata sebesar 3,85. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 3,90. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat dengan rata-rata 3,70. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 3,63. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 3,79. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,79. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,78. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,85. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 3,81.  
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Pantai Rongkang dengan rata-rata tertinggi terdapat pada karakteristik 

kedua yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan 

dengan rata-rata 3,91. Sedangkan rata-rata terendah yaitu terdapat pada 

karakteristik keempat yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi yaitu dengan 

rata-rata 3,63. 

 Analisis Objek Wisata Pasarean Makam Sultan Abdul Kadirun 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Pasarean 

Makam Sultan Abdul Kadirun: 

 
Gambar 5.10. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Pasarean Makam 
Sultan Abdul Kadirun  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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Berdasarkan gambar diagram 1.32 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Pasarean Makam Sultan Abdul 

Kadirun yang dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. 

Rata-rata jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu objek 

wisata Pasarean Makam Abdul Kadirun berorientasi pada kemaslahatan 

secara umum memiliki rata-rata sebesar 3,93. Pada karakteristik kedua 

yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan 

memiliki rata-rata 3,88. Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat dengan rata-rata 3,78. Kemudian pada 

karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-

rata sebesar 4,06. Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga 

perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan 

asusila memiliki rata-rata sebesar 4,00. Karakteristik keenam, yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 3,99. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif 

memiliki rata-rata sebesar 3,87. Pada karakteristik kedelapan, yaitu 

menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,88. Serta, pada 

karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 4,04.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Pasarean Makam Sultan Kadirun dengan rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik keempat yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti 

zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi dengan 

rata-rata 4,06. Sedangkan rata-rata terendah yaitu terdapat pada 

karakteristik ketiga yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat yaitu dengan rata-rata 3,78. 

 Analisis Objek Wisata Pasarean Syaichona Moch. Cholil bin 

Abdul Latief 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Pasarean 

Syaichona Moch. Cholil bin Abdul Latief: 
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Gambar 5.11. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Pasarean 
Syaichona Moch. Cholil bin Abdul Latief  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.33 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Pasarean Syaichona Moch. Cholil bin 

Abdul Latief yang dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata 

halal. Rata-rata jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu 

objek wisata Pasarean Syaichona Moch. Cholil bin Abdul Latief 

berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-rata sebesar 

4,27. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada pencerahan, 

penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 4,29. Karakteristik ketiga, 

yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan khurofat dengan rata-rata 

4,14. Kemudian pada karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari 

maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, 

dan judi memiliki rata-rata sebesar 4,29. Selanjutnya karakteristik kelima, 

yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak 

bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata sebesar 4,32. Karakteristik 

keenam, yaitu dapat menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan 

memiliki rata-rata sebesar 4,21. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat 

universal dan inklusif memiliki rata-rata sebesar 4,17. Pada karakteristik 

kedelapan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 4,15. 

Serta, pada karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial 

budaya dan kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 4,31.  
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Pasarean Syaichona Moch. Cholil bin Abdul Latief dengan rata-rata 

tertinggi terdapat pada karakteristik kelima yaitu menjaga perilaku etika, 

nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila dengan 

rata-rata 4,32. Sedangkan rata-rata terendah yaitu terdapat pada 

karakteristik ketiga yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat yaitu dengan rata-rata 4,14. 

 Analisis Objek Wisata Pasarean Aer Mata Ebu Arosbaya 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Pasarean 

Aer Mata Ebu Arosbaya: 

 
Gambar 5.12. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Pasarean Aer Mata 
Ebu Arosbaya  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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Berdasarkan gambar diagram 1.34 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Pasarean Aer Mata Ebu Arosbaya 

yang dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-

rata jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata 

Pasarean Aer Mata Ebu Arosbaya berorientasi pada kemaslahatan 

secara umum memiliki rata-rata sebesar 4,18. Pada karakteristik kedua 

yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan 

memiliki rata-rata 4,18. Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat dengan rata-rata 4,08. Kemudian pada 

karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-

rata sebesar 4,10. Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga 

perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan 

asusila memiliki rata-rata sebesar 4,14. Karakteristik keenam, yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 4,10. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif 

memiliki rata-rata sebesar 4,07. Pada karakteristik kedelapan, yaitu 

menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 4,09. Serta, pada 

karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 4,21.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Pasarean Aer Mata Ebu Arosbaya dengan rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya 

dan kearifan lokal dengan rata-rata 4,21. Sedangkan rata-rata terendah 

yaitu terdapat pada karakteristik ketujuh yaitu bersifat universal dan 

inklusif yaitu dengan rata-rata 4,07. 

 Analisis Objek Wisata Pasarean Sunan Cendana Kwanyar 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Pasarean 

Sunan Cenndana Kwanyar: 
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Gambar 5.13. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Pasarean Sunan 
Cendana Kwanyar  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.35 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Pasarean Sunan Cendana Kwanyar 

yang dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-

rata jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata 

Pasarean Sunan Cendana Kwanyar berorientasi pada kemaslahatan 

secara umum memiliki rata-rata sebesar 4,04. Pada karakteristik kedua 

yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan 

memiliki rata-rata 3,97. Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat dengan rata-rata 4,88. Kemudian pada 

karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-

rata sebesar 3,94. Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga 

perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan 

asusila memiliki rata-rata sebesar 4,00. Karakteristik keenam, yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 3,92. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif 

memiliki rata-rata sebesar 3,95. Pada karakteristik kedelapan, yaitu 

menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,95. Serta, pada 

karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 3,96.  
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Pasarean Sunan Cendana Kwanyar dengan rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik pertama yaitu berorientasi pada kemaslahatan secara 

umum dengan rata-rata 4,04. Sedangkan rata-rata terendah yaitu 

terdapat pada karakteristik ketiga yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat yaitu dengan rata-rata 3,88. 

 Analisis Objek Wisata Sumber Air Kolla Al Asror Langgundi 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Sumber Air 

Kolla Al Asror Langgndi: 

 
Gambar 5.14. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Sumber Air Kolla 
Al Asror Langgundi  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.36 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Sumber Air Kolla Al Asror Langgundi 
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yang dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-

rata jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata 

Sumber Air Kolla Al Asror Langgundi berorientasi pada kemaslahatan 

secara umum memiliki rata-rata sebesar 3,89. Pada karakteristik kedua 

yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan 

memiliki rata-rata 3,88. Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat dengan rata-rata 3,77. Kemudian pada 

karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-

rata sebesar 3,84. Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga 

perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan 

asusila memiliki rata-rata sebesar 3,89. Karakteristik keenam, yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 3,80. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif 

memiliki rata-rata sebesar 3,81. Pada karakteristik kedelapan, yaitu 

menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,79. Serta, pada 

karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 3,84.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Sumber Air Kolla Al Asror Langgundi dengan rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik pertama dan kelima yaitu berorientasi pada 

kemaslahatan secara umum dan menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila dengan rata-rata 

yang sama 3,89. Sedangkan rata-rata terendah yaitu terdapat pada 

karakteristik ketiga yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat yaitu dengan rata-rata 3,77. 

 Analisis Objek Wisata Makam Agung Arosbaya 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu akan 

membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata setelah 

berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga memberikan 

tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal, 

karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata tersebut, berikut 

gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban responden 

berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata Makam 

Agung Arosbaya: 
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Gambar 5.15. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 
Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Makam Agung 
Arosbaya  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar diagram 1.37 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Makam Agung Arosbaya yang dirinci 

berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-rata jawaban 

responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata Makam Agung 

Arosbaya berorientasi pada kemaslahatan secara umum memiliki rata-

rata sebesar 4,05. Pada karakteristik kedua yaitu berorientasi pada 

pencerahan, penyegaran, dan ketenangan memiliki rata-rata 4,00. 

Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari kemusyrikan dan 

khurofat dengan rata-rata 3,91. Kemudian pada karakteristik keempat, 

yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-rata sebesar 4,03. 

Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga perilaku etika, nilai luhur 

kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan asusila memiliki rata-rata 

sebesar 4,04. Karakteristik keenam, yaitu dapat menjaga amanah, 

keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata sebesar 3,95. 

Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif memiliki rata-

rata sebesar 3,97. Pada karakteristik kedelapan, yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,94. Serta, pada karakteristik 

kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

memiliki rata-rata sebesar 4,05.  
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Makam Agung Arosbaya dengan rata-rata tertinggi terdapat pada 

karakteristik pertama dan kesembilan yaitu berorientasi pada 

kemaslahatan secara umum dan menghormati nilai-nilai sosial budaya 

dan kearifan lokal dengan rata-rata yang sama 4,05. Sedangkan rata-

rata terendah yaitu terdapat pada karakteristik ketiga yaitu dapat 

menghindari dari kemusyrikan dan khurofat yaitu dengan rata-rata 3,91. 

 

 Analisis Objek Wisata Makam Zimat Sayyid Husein Assegaf 

Suatu destinasi akan tetap memberikan keindahan dan tetap 

mempertahankan kearifan lokal atau sejarah-sejarah lokal yaitu dengan 

cara menjaga, merawat objek wisata di Kabupaten Bangkalan tentu 

akan membuat konsumen menikmati dari pelestarian objek wisata 

setelah berkunjung ke destinasi tersebut serta nantinya dapat juga 

memberikan tanggapan mengenai destinasi tersebut. Jika objek wisata 

di Kabupaten Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik 

pariwisata halal, karakteristik mana yang paling unggul dari objek wisata 

tersebut, berikut gambar diagram yang menjelaskan rata-rata jawaban 

responden berdasarkan karakteristik pariwisata halal pada objek wisata 

Makam Zimat Sayyid Husein Assegaf: 

 
Gambar 5.16. Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan 

Karakteristik Pariwisata Halal pada Objek Wisata Makam Zimat 

Sayyid Husein Assegaf  

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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Berdasarkan gambar diagram 1.38 menjelaskan hasil jawaban 

responden mengenai objek wisata Makam Zimat Sayyid Husein Assegaf 

yang dirinci berdasarkan sembilan karakteristik pariwisata halal. Rata-

rata jawaban responden pada karakteristik pertama yaitu objek wisata 

Makam Zimat Sayyid  Husein Assegaf berorientasi pada kemaslahatan 

secara umum memiliki rata-rata sebesar 3,96. Pada karakteristik kedua 

yaitu berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan 

memiliki rata-rata 3,99. Karakteristik ketiga, yaitu dapat menghindari dari 

kemusyrikan dan khurofat dengan rata-rata 3,90. Kemudian pada 

karakteristik keempat, yaitu dapat menghindari dari maksiat seperti zina, 

pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi memiliki rata-

rata sebesar 4,00. Selanjutnya karakteristik kelima, yaitu menjaga 

perilaku etika, nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersifat hedonis dan 

asusila memiliki rata-rata sebesar 3,95. Karakteristik keenam, yaitu dapat 

menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 3,97. Karakteristik ketujuh, yaitu bersifat universal dan inklusif 

memiliki rata-rata sebesar 3,98. Pada karakteristik kedelapan, yaitu 

menjaga kelestarian lingkungan memiliki rata-rata 3,89. Serta, pada 

karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal memiliki rata-rata sebesar 4,01.  

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada objek wisata 

Makam Zimat Sayyid Husein Assegaf dengan rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik kesembilan yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya 

dan kearifan lokal dengan rata-rata yang sama 4,01. Sedangkan rata-

rata terendah yaitu terdapat pada karakteristik kedelapan yaitu menjaga 

kelestarian lingkungan yaitu dengan rata-rata 3,89. 

Selanjutnya, setelah menganalisis per objek wisata berdasarkan 

sembilan karakteristik pariwisata halal, untuk mengetahui objek wisata 

yang tepat untuk dijadikan pariwisata halal yaitu dengan cara mencari 

skor rata-rata paling tinggi dari setiap objek wisata yang ada di 

Kabupaten Bangkalan. Berikut hasil perhitungan skor rata-rata setiap 

objek wisata di Kabupaten Bangkalan. 
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Tabel 5.1 Hasil Penilaian Rata-rata (Ranking) Objek Wisata di 
Kabupaten Bangkalan 

Ranking Objek 

Wisata 

Objek Wisata Skor 

1 Pasarean Syaichona Moch. 

Syaichona Cholil bin Abdul Latief 

38,15 

2 Pasarean Aer Mata Ebu Arosbaya  37,15 

3 Makam Agung Arosbaya 35,94 

4 Makam Zimat Sayyid Husein 

Assegaf 

35,65 

5 Pasarean Sunan Cendana Kwanyar 35,61 

6 Pasarean Makam Abdul Kadirun 35,43 

7 Hutan Mangrove 35,14 

8 Sumber Air Kolla Al Asror Langgundi 34,51 

9 Pantai Siring Kemuning 34,41 

10 Bukit Lampion Beramah 34,32 

11 Panorama Alam Bukit Geger 34,16 

12 Pantai Rongkang 34,10 

13 Bukit Kapur Jaddih 33,61 

14 Bukit Kapur Palalangan  33,31 

15 Kolam Renang Gowa Pote 33,28 

16 Mercusuar Sembilangan 32,79 

Sumber: Data Primer, diolah  

Hasil jawaban dari responden mengenai objek-objek wisata yang 

ada di Kabupaten Bangkalan berdasarkan sembilan karakteristik 

pariwisata halal menurut DSN-MUI, bahwasanya 5 besar dari 16 objek 

wisata yang tepat dijadikan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan 

yakni rata-rata perhitungan jawaban responden tertinggi yaitu terdapat 

pada objek wisata Pasarean Syaichona Moch. Syaichona Cholil bin 

Abdul Latief yaitu dengan rata-rata sebesar 38,15. Kemudian diikuti oleh 

objek wisata Pasarean Aer Mata Ebu Arosbaya yang menduduki posisi 

kedua yaitu dengan rata-rata 37,15 Selanjutnya di posisi ketiga terdapat 

objek wisata  Makam Agung Arosbaya yaitu dengan rata-rata 35,94. 

Posisi keempat adalah objek wisata Makam Zimat Sayyid Husein 

Assegaf dengan skor rata-rata 35,65. Kemudian posisi kelima objek 

wisata Pasarean Sunan Cendana Kwanyar dengan skor rata-rata 35,61. 
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BAB VI. TEKNIK PENGUKURAN PEMAHAMAN 
MASYARAKAT TERHADAP PARIWISATA 

SYARIAH : (Studi Pada Pemahaman 
Masyarakat Madura Terhadap Objek Wisata 

di Madura) 

A. Pemahaman Masyarakat Madura Terhadap Pariwisata Syariah 

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pariwisata halal 

sangat perlu, karena masyarakat merupakan salah satu penunjang 

pariwisata berkembang, terutama masyarakat setempat. Apabila 

masyarakat paham mengenai pariwisata halal, maka masyarakat akan 

membantu menyediakan fasilitas pendukung untuk melayani para 

pengunjung. Sehingga, dengan direncanakannya pariwisata halal di 

Madura salah satunya masyarakat harus paham mengenai apa itu 

pariwisata halal agar nantinya masyarakat dapat membantu 

mengembangkan pariwisata halal.  

Hasil dari jawaban responden terhadap paham tidaknya 

mengenai Pariwisata Halal yang di ukur menggunakan skala likert yaitu 

apabila responden menjawab sangat paham maka mendapat skor 5, 

apabila responden menjawab paham maka mendapat skor 4, apabila 

responden menjawab cukup maka mendapat skor 3, apabila responden 

menjawab kurang paham maka mendapat skor 2, apabila responden 

menjawab tidak paham sekali maka mendapat skor 1.  Sehingga hasil 

median dari jawaban responden terhadap paham tidaknya mengenai 

pariwisata halal di Madura yaitu sebesar 4.  

Hasil median jawaban responden berada di angka 4 jadi dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Madura  dapat dikatakan paham 

mengenai pariwisata halal. Berikut perhitungan mediannya: 

Rumus Median Jumlah Genap: 

Me =  (  
 

 
) + ( 

 

 
   ) 

                        2 

Seratus responden per Kabupaten di Madura dijadikan sampel dan 

dihitung atau diukur menggunakan skala likert, hasilnya yaitu: 

1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
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3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 

5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 

5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 

Me =  (  
   

 
) + ( 

   

 
   ) 

                        2 

       = (X200 + X201) / 2 

       = (4 + 4) / 2  

       = 4 

Jadi hasil mediannya sebasar 4, Sehingga hasil median dari 

jawaban responden terhadap paham tidaknya mengenai pariwisata halal 

yaitu sebesar 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Madura  

dapat dikatakan paham mengenai pariwisata halal. 

a. Potensi Objek Wisasata di Bangkalan berdasarkan Pemahaman 

Masyarakat 

Kabupaten Bangkalan mempunyai 16 objek wisata yang bisa 

dikembangkan untuk menjadi objek wisata syariah. Jika objek wisata di 

Kabupaten Bangkalan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik 

pariwisata syariah, maka akan terlihat karakteristik mana yang paling 

unggul dari masing-masing objek wisata tersebut menurut persepsi 

masyarakat. Berikut tabel yang menjelaskan rata-rata jawaban 

responden berdasarkan karakteristik pariwisata halal di Kabupaten 

Bangkalan: 
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Tabel 6.1. Objek Wisata Di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan 
Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

No. Nama Objek Wisata 
Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Pasarean Syaichona 

Moch. Syaichona 

Cholil bin Abdul Latief 

4,27 4,29 4,14 4,29 4,32 4,21 4,17 4,15 4,31 

2 
Pasarean Aer Mata 

Ebu Arosbaya  
4,18 4,18 4,08 4,10 4,14 4,10 4,07 4,09 4,21 

3 
Makam Agung 

Arosbaya 
4,05 4,00 3,91 4,03 4,04 3,95 3,97 3,94 4,05 

4 
Makam Zimat Sayyid 

Husein Assegaf 
3,96 3,99 3,90 4,00 3,95 3,97 3,98 3,89 4,01 

5 
Pasarean Sunan 

Cendana Kwanyar 
4,04 3,97 3,88 3,94 4,00 3,92 3,95 3,95 3,96 

6 
Pasarean Makam 

Sultan Abdul Kadirun 
3,93 3,88 3,78 4,06 4,00 3,99 3,87 3,88 4,04 

7 Hutan Mangrove 4,04 4,03 3,85 3,74 3,86 3,79 3,87 4,00 3,96 

8 
Sumber Air Kolla Al 

Asror Langgundi 
3,89 3,88 3,77 3,84 3,89 3,80 3,81 3,79 3,84 

9 
Pantai Siring 

Kemuning 
3,94 4,01 3,75 3,59 3,73 3,79 3,86 3,83 3,91 

10 
Bukit Lampion 

Beramah 
3,88 3,91 3,80 3,77 3,78 3,74 3,79 3,76 3,89 

11 
Panorama Alam Bukit 

Geger 
3,90 3,90 3,72 3,71 3,74 3,69 3,81 3,82 3,87 

12 Pantai Rongkang 3,85 3,90 3,70 3,63 3,79 3,79 3,78 3,85 3,81 

13 Bukit Kapur Jaddih 3,82 3,84 3,71 3,60 3,78 3,54 3,89 3,66 3,77 

14 
Bukit Kapur 

Palalangan  
3,77 3,80 3,66 3,57 3,63 3,67 3,78 3,65 3,78 

15 
Kolam Renang Gowa 

Pote 
3,86 3,81 3,71 3,53 3,72 3,52 3,76 3,61 3,76 

16 
Mercusuar 

Sembilangan 
3,53 3,81 3,53 3,32 3,60 3,67 3,82 3,65 3,86 

Rata-rata 3.93 3.95 3.81 3.80 3.87 3.82 3.89 3.85 3.94 

Sumber: Data Primer, diolah  

Berdasarkan tabel 1 diatas menjelaskan bahwa, objek wisata di 

Kabupaten Bangkalan karakteristik dengan jumlah rata-rata tertinggi 

terdapat pada karakteristik ke-2 yaitu “Berorientasi pada pencerahan, 

penyegaran, dan  ketenangan” yaitu rata-rata jawaban responden 3.95, 

artinya hampir semua masyarakat Bangkalan “Setuju” bahwa 16 objek 

wisata tersebut “Beroriantasi pada pencerahan, penyegaran, dan  

ketenangan”. Keunggulan kedua dari objek-objek wisata di Kabupaten 

Bangkalan adalah dalam kreteria ke-9 yaitu: “Menghormati nilai-nilai 

sosial budaya dan kearifan lokal” dengan rata-rata jawaban responden 

3.94, artinya hampir semua masyarakat Bangkalan “Setuju” bahwa 16 

objek wisata tersebut “Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan 

lokal”.  Sedangkan total nilai terendah terdapat pada karakteristik ke-4 
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yaitu “Dapat menghindari dari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, 

minuman keras, narkoba dan judi” dengan rata-rata jawaban responden 

3.80, namun meskipun angkanya paling rendah, tapi angka tersebut 

masi juga mendekati 4 artinya hampir semua masyarakat Bangkalan, 

Setuju bahwa 16 objek wisata tersebut “Dapat menghindari dari maksiat 

seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi”. 

b. Potensi Objek Wisasata di Sampang berdasarkan Pemahaman 

Masyarakat 

Kabupaten Sampang mempunyai 9 objek wisata yang bisa 

dikembangkan untuk menjadi objek wisata syariah. Jika objek wisata di 

Kabupaten Sampang dilihat berdasarkan sembilan karakteristik 

pariwisata syariah, maka akan terlihat karakteristik mana yang paling 

unggul dari masing-masing objek wisata tersebut menurut persepsi 

masyarakat. Berikut tabel yang menjelaskan rata-rata jawaban 

responden berdasarkan karakteristik pariwisata halal di Kabupaten 

Sampang. 

Tabel 6.2. Objek Wisata Di Kabupaten Sampang Berdasarkan 
Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

Sumber: Data Primer, diolah  

Berdasarkan tabel 2 diatas menjelaskan bahwa, objek wisata di 

Kabupaten Sampang karakteristik dengan jumlah rata-rata tertinggi 

terdapat pada karakteristik ke-1 yaitu “Berorientasi pada kemaslahatan 

No. 
Nama Objek 

Wisata 

Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Situs Ratu Ebu 

dan Masjid 

Madegan 

4,17 4,03 3,84 3,97 3,95 3,93 3,92 3,88 3,92 

2 Air Terjun Toroan  4,13 4,04 3,84 3,88 3,93 3,89 3,89 3,84 3,84 

3 

Tujuh Sumur 

Bertuah Petilasan 

Pangeran Panji 

Laran 

4,14 4,00 3,80 3,93 3,93 3,88 3,84 3,85 3,91 

4 Pantai Camplong 4,02 4,00 3,87 3,90 3,94 3,88 3,89 3,80 3,91 

5 Pantai Lon Malang 3,95 3,92 3,88 3,87 3,90 3,87 3,89 3,84 3,93 

6 Pulau Mandangin 4,05 3,91 3,81 3,87 3,89 3,86 3,85 3,82 3,89 

7 
Situs Pababaran 

Trunojoyo 
4,06 3,93 3,81 3,80 3,86 3,85 3,85 3,84 3,88 

8 Goa Lebar 4,01 3,94 3,80 3,68 3,79 3,71 3,81 3,77 3,94 

9 Hutan Kera Nepa 3,96 3,88 3,80 3,75 3,86 3,78 3,85 3,72 3,85 

Jumlah 4.05 3.96 3.83 3.85 3.89 3.85 3.87 3.82 3.90 
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secara umum” yaitu rata-rata jawaban responden 4.05, artinya hampir 

semua masyarakat Sampang “Setuju” bahwa 9 objek wisata tersebut 

“Berorientasi pada kemaslahatan secara umum”. Keunggulan kedua dari 

objek-objek wisata di Kabupaten Sampang adalah dalam kreteria ke-2 

yaitu: “Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan  ketenangan” 

dengan rata-rata jawaban responden 3.90, artinya hampir semua 

masyarakat Sampang “Setuju” bahwa 9 objek wisata tersebut 

“Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan  ketenangan”. 

Sedangkan total nilai terendah terdapat pada karakteristik ke-8 yaitu 

“Menjaga kelestarian lingkungan” dengan rata-rata jawaban responden 

3.80, namun meskipun angkanya paling rendah, tapi angka tersebut 

masi juga mendekati 4 artinya hampir semua masyarakat Sampang, 

Setuju bahwa 9 objek wisata tersebut “Menjaga kelestarian lingkungan. 

c. Potensi Objek Wisasata di Pamekasan berdasarkan 

Pemahaman Masyarakat 

Kabupaten Pamekasan mempunyai 13 objek wisata yang bisa 

dikembangkan untuk menjadi objek wisata syariah. Jika objek wisata di 

Kabupaten Pamekasan dilihat berdasarkan sembilan karakteristik 

pariwisata syariah, maka akan terlihat karakteristik mana yang paling 

unggul dari masing-masing objek wisata tersebut menurut persepsi 

masyarakat. Berikut tabel yang menjelaskan rata-rata jawaban 

responden berdasarkan karakteristik pariwisata halal di Kabupaten 

Pamekasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Tabel 6.3. Objek Wisata Di Kabupaten Pamekasan Berdasarkan 
Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

No. Nama Objek Wisata 
Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Museum Mandhilaras 3,87 3,60 3,71 3,83 3,82 3,76 3,63 3,75 4,06 

2 Makam Joko Tarup  3,81 3,76 3,61 3,81 3,76 3,64 3,68 3,60 3,99 

3 Monumen Arek Lancor 3,91 3,65 3,66 3,64 3,68 3,54 3,76 3,60 3,84 

4 Desa Batik Klampar 3,96 3,63 3,62 3,71 3,65 3,56 3,75 3,61 3,71 

5 Pasarean Batu Ampar 3,82 3,72 3,52 3,64 3,66 3,62 3,63 3,60 3,81 

6 
Api Tak Kunjung 

Padam 
3,78 3,61 3,48 3,59 3,55 3,58 3,55 3,61 3,75 

7 Situs Ronggosukowati 3,70 3,59 3,46 3,60 3,54 3,55 3,52 3,56 3,72 

8 
Kampoeng Toron 

Samalem 
3,69 3,62 3,38 3,40 3,50 3,46 3,50 3,56 3,55 

9 Bukit Brukoh 3,75 3,59 3,44 3,47 3,46 3,37 3,45 3,57 3,46 

10 
Bukit Cinta/ Selamat 

Pagi Madura 
3,63 3,47 3,34 3,48 3,50 3,47 3,38 3,46 3,55 

11 Pantai Jumiang 3,64 3,61 3,40 3,20 3,36 3,35 3,52 3,55 3,49 

12 Pantai Talang Siring 3,67 3,59 3,35 3,38 3,37 3,34 3,50 3,48 3,43 

13 Pantai Batu Kerbuy 3,53 3,46 3,34 3,48 3,40 3,34 3,36 3,46 3,48 

Jumlah 3.75 3.61 3.49 3.56 3.56 3.51 3.56 3.57 3.68 

Sumber: Data Primer, diolah  

Berdasarkan tabel 3 diatas menjelaskan bahwa, objek wisata di 

Kabupaten Pamekasan yang mempunyai jumlah rata-rata tertinggi 

terdapat pada karakteristik ke-1 yaitu “Berorientasi pada kemaslahatan 

secara umum” yaitu rata-rata jawaban responden 3.75, artinya hampir 

semua masyarakat Pamekasan “Setuju” bahwa 13 objek wisata tersebut 

“Berorientasi pada kemaslahatan secara umum”. Keunggulan kedua dari 

objek-objek wisata di Kabupaten Pamekasan adalah dalam kreteria ke-9 

yaitu: “Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal” dengan 

rata-rata jawaban responden 3.68, artinya hampir semua masyarakat 

Pamekasan “Setuju” bahwa 13 objek wisata tersebut “Menghormati nilai-

nilai sosial budaya dan kearifan lokal”. Sedangkan total nilai terendah 

terdapat pada karakteristik ke-3 yaitu “Dapat menghindari dari 

kemusyirikan dan khurofat” dengan rata-rata jawaban responden 3.49, 

angaka tersebut mendekati 3 artinya masyarakat Pamekasan, Ragu-ragu 
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bahwa 13 objek wisata tersebut “Dapat menghindari dari kemusyirikan 

dan khurofat”. 

d. Potensi Objek Wisasata di Sumenep berdasarkan Pemahaman 

Masyarakat 

Kabupaten Sumenep mempunyai 21 objek wisata yang bisa 

dikembangkan untuk menjadi objek wisata syariah. Jika objek wisata di 

Kabupaten Sumenep dilihat berdasarkan sembilan karakteristik 

pariwisata syariah, maka akan terlihat karakteristik mana yang paling 

unggul dari masing-masing objek wisata tersebut menurut persepsi 

masyarakat. Berikut tabel yang menjelaskan rata-rata jawaban 

responden berdasarkan karakteristik pariwisata halal di Kabupaten 

Sumenep. 

Tabel 6.4. Objek Wisata Di Kabupaten Sumenep Berdasarkan 
Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

No. 
Nama Objek 

Wisata 

Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Masjid Jamik 4,61 4,32 4,43 4,50 4,40 4,39 4,33 4,41 4,43 

2 
Makam Asta 

Yusuf  
4,45 4,11 4,27 4,38 4,23 4,29 4,07 4,25 4,16 

3 
Makam Asta 

Tinggi 
4,28 4,10 4,18 4,34 4,29 4,25 4,07 4,31 4,32 

4 Museum Keraton 4,35 4,10 4,09 4,29 4,27 4,21 3,99 4,25 4,34 

5 
Makam Asta 

Jokotole 
4,40 4,18 4,15 4,26 4,29 4,13 3,98 4,16 4,32 

6 
Makam Asta 

Katandur 
4,35 4,15 4,12 4,39 4,17 4,17 3,95 4,14 4,27 

7 
Makam Asta 

Karang Sabu 
4,31 4,12 3,93 4,26 4,31 4,24 3,96 4,25 4,21 

8 Gili Labak 4,41 4,31 3,98 4,11 3,95 4,15 3,94 4,17 4,31 

9 
Makam Asta 

Panaongan 
4,31 4,10 4,04 4,28 4,27 4,22 3,91 4,07 4,12 

10 Pantai Lombang 4,35 4,18 3,97 4,14 4,19 4,26 3,95 4,00 4,18 

11 Gili Iyang 4,28 4,19 4,15 4,16 4,18 4,04 3,82 4,06 4,27 

12 Bukit Tinggi 4,30 4,13 4,08 4,12 4,02 4,11 3,89 4,10 4,20 

13 
Tirta Sumekar 

Indah (TSI) 
4,29 4,22 4,02 4,11 4,17 4,12 3,85 4,03 4,11 

14 Pantai Sembilan 4,30 4,16 3,98 4,28 4,05 4,04 3,78 4,15 4,14 
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No. 
Nama Objek 

Wisata 

Sembilan Karakteristik Pariwisata Halal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 
Water Park 

Sumekar (WPS) 
4,32 4,14 4,01 3,96 4,16 4,22 3,87 4,09 4,11 

16 Taman Tectona 4,36 4,21 4,05 4,14 3,99 4,19 3,81 4,04 4,05 

17 Pantai Slopeng 4,28 4,13 4,09 4,15 4,04 3,97 3,94 3,92 4,17 

18 Pantai Badur 4,24 4,08 4,08 4,20 4,09 4,05 3,79 3,91 4,20 

19 Goa Kuning 4,20 4,03 4,06 4,23 4,23 4,02 3,81 3,95 4,11 

20 Batu Kapur 4,15 4,10 3,97 3,93 4,16 3,92 4,17 3,97 4,22 

21 Benteng VOC 4,35 3,97 3,91 4,22 4,13 4,02 3,94 3,89 4,01 

Jumlah 4.33 4.14 4.07 4.21 4.17 4.14 3.94 4.10 4.20 

Sumber: Data Primer, diolah  

Berdasarkan tabel 3 diatas menjelaskan bahwa, objek wisata di 

Kabupaten Sumenep yang mempunyai jumlah rata-rata tertinggi terdapat 

pada karakteristik ke-1 yaitu “Berorientasi pada kemaslahatan secara 

umum” yaitu rata-rata jawaban responden 4.33, artinya hampir semua 

masyarakat Sumenep “Setuju” bahwa 21 objek wisata tersebut 

“Berorientasi pada kemaslahatan secara umum”. Keunggulan kedua dari 

objek-objek wisata di Kabupaten Sumenep adalah dalam kreteria ke-9 

yaitu: “Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal” dengan 

rata-rata jawaban responden 4.20, artinya hampir semua masyarakat 

Sumenep “Setuju” bahwa 21 objek wisata tersebut “Menghormati nilai-

nilai sosial budaya dan kearifan lokal”. Sedangkan total nilai terendah 

terdapat pada karakteristik ke-7 yaitu “Bersifat universal dan Inklusif” 

dengan rata-rata jawaban responden 3.94, angaka tersebut mendekati 4 

artinya masyarakat Sumenep, “Setuju” bahwa 21 objek wisata tersebut 

“Bersifat universal dan Inklusif”. 
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BAB VII. TEKNIK PENGUKURAN DAERAH 
MENJADI TUJUAN WISATA HALAL (Studi 
Kesiapan Madura Sebagai Tujuan Wisata 

Syariah Indonesia) 

A. Kesiapan Madura Sebagai Tujuan Wisata Syariah 

Menurut Dalyono (2005, hal 52) juga mengartikan “kesiapan 

adalah kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik 

berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara 

kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk 

melakukan suatu kegiatan”. Sedangkan kesiapan menurut kamus 

psikologi adalah “tingkat perkembangan dari kematangan atau 

kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu” 

(Chaplin, 2006).  

Menurut Slameto (2010), ”kesiapan adalah keseluruhan kondisi 

yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam 

cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu 

saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon”. 

Sedangkan kesiapan menurut Oemar Hamalik (2008) “kesiapan adalah 

tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan 

perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan 

emosional”.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat 

menyimpulkan  mengenai pengertian kesiapan. Kesiapan adalah 

keseluruhan suatu kondisi perorangan maupun suatu badan untuk 

menanggapi dan mempraktikkan suatu tujuan kegiatan dalam 

mempersiapkan diri baik secara mental, maupun fisik untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki selama melakukan kegiatan tertentu. Kesiapan 

sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan dalam  mencapai sebuah 

tujuan, karena dengan  memiliki kesiapan,  maka pekerjaan apapun akan 

dapat teratasi dan dapat dikerjakan dengan lancar serta memperoleh 

hasil yang baik. 

a. Kesiapan Akomodasi Syariah di Madura  

Sedangkan kesiapan suatu objek wisata syariah yang dimaksud 

dalam penelitian ini, terkait dengan kesiapan infrastruktur akomodasi dan 

kesiapan fasilitas yang terdapat di lokasi wisata. Menurut  Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), objek wisata 
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syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan 

standar syariah. Tentunya apabila sudah ada hotel atau losmen syariah 

yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI).  

Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang 

mendapat sertifikat syariah dari DSNMUI maka paling tidak hotel atau 

penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut: a) Tersedia 

fasilitas yang layak untuk bersuci. b) Tersedia faslilitas yang 

memudahkan untuk beribadah. c) Tersedia makanan dan minuman halal. 

d) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kodusif untuk 

keluarga dan bisnis. e) Terjaga kebersihan makanan dan minuman.  

Berikut ini hasil identifikasi dan analisis kesiapan akomodasi 

syariah masing-masing kabupaten di Madura. 

Tabel 7.1. Kesiapan Fasilitas Hotel Berdasarakan Standar 
Akomodasi Syariah 

No Kreteria Terkait Hotel Syariah 
Score Rata-rata  

Sumenep Pamekasan Sampang Bangkalan  Madura 

1 
Fasilitas Akses Internet yang bisa 
membuka situs-situs pornografi 

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

2 

Fasilitas hotel yang menyediakan 
untuk aktifitas: kemusyrikan, 
maksiat, pornografi dan atau tindak 
asusila 

86.67 91.67 100.00 100.00 94.58 

3 
Sertifikat halal untuk makanan dan 
minuman yang disuguhkan untuk 
tamu hotel 

65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 

4 

Fasilitas, peralatan dan sarana 
untuk melaksanakan ibadah: 
Sajadah, Al Qur’an termasuk 
fasilitas bersuci. 

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

5 

Aturan pengelola dan 
karyawan/karyawati hotel wajib 
mengenakan pakaian yang sesuai 
dengan syariah 

65.00 65.00 75.00 60.00 66.25 

6 

Pedoman dan atau panduan 
mengenai prosedur pelayanan 
hotelyang sesuai dengan prinsip 
syariah 

46.67 46.67 50.00 40.00 45.83 

7 

Aturan yang mewajibkan 
menggunakan jasa Lembaga 
Keuangan Syariah dalam 
melakukan pelayanan. 

10.00 13.33 33.33 10.00 16.67 

 
Rata-rata Score 423.33 431.67 473.33 425.00 438.33 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 

Berdasarkan tujuh kreteria hotel atau akomodasi syariah, Madura 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa ada tiga kreteria yang 

mendapatkan score yang sangat baik yaitu kreteria “Fasilitas hotel yang 

menyediakan untuk aktifitas: kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau 
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tindak asusila” dengan nilai score 94.58. Nilai tersebut menunjukkan 

hampir seluruh hotel yang ada di Madura tidak menyedian fasilitas yang 

terkait dengan: kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila. 

Kreteria yang juga menunjukkan nilai sangat baik adalah kreteria 

“Fasilitas Akses Internet yang bisa membuka situs-situs pornografi” dan 

kreteria “Fasilitas, peralatan dan sarana untuk melaksanakan ibadah: 

Sajadah, Al Qur’an termasuk fasilitas bersuci.” Kedua kreteria tersebut 

sama-sama mempunyai score 75.00. Nilai ini menunjukkan sebagian 

besar hotel di Madura sudah memenuhi kreteria tersebut. 

Sedangkan kreteria lain yang juga memiliki nilai nilai > 50 adalah 

kreteria “Aturan pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib 

mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah” dan “Sertifikat halal 

untuk makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu hotel. Kedua 

kreteria tersebut mempunyai nilai score masing-masing sebesar 66.25 

dan 65.00. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau lebih dari 

50% hotel di Madura sudah memenuhi dua kreteriata tersebut. 

Sedangkan nilai score kreteria hotel syariah yang rendah di 

Madura adalah kreteria “Aturan yang mewajibkan menggunakan jasa 

Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.” yaitu dengan 

nilai score 16.67. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian 

kecil hotel yang ada di Madura yang mempunyai aturan yang 

mewajibkan menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam 

melakukan pelayanan.  

Selain kreteria tersebut, nilai score kreteria hotel syariah yang 

rendah di Madura adalah kreteria “Pedoman dan atau panduan 

mengenai prosedur pelayanan hotelyang sesuai dengan prinsip syariah” 

yaitu dengan nilai score 45.83. Nilai ini menunjukkan bahwa belum 

sampai separuh hotel yang ada di Madura yang mempunyai pedoman 

dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotelyang sesuai 

dengan prinsip syariah. 

Jika dilihat dari score rata-rata berdasarakan kabupaten, 

menunjukkan bahwa kabupaten yang mempunyai nilai terbesar adalah 

Kabupaten Sampang dengan nilai Score 473.33, kemudian disusul oleh 

Kabupaten Pamekasan dengan nilai score 431.67. Sedangkan 

Kabupaten Bangkalan dan Sumenep mempunyai nilai score masing-

masing sebesar 425.00 dan  423.33. 

b. Kesiapan Destinasi Wisata Syariah di Madura 

Penentuan kreteria destinasi wisata syariah dalam penelitian ini 

mengacu pada bebesar sumber utamanya adalah DSN MUI. Kreteria 
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yang dipakai untuk mengukur kesiapan objek wisata Madura menjadi 

destinasi wisata syariah antara lain: (a) Fasilitas Ibadah yang layak 

pakai; (b) Ada makanan dan minuman yang dijual dijamin kehalalannya; 

(c) objek atau tempat yang tidak mengarah kepada kernusyrikan dan 

khurafat; (d) tidak tersedia tempat untuk maksiat, zina, pornografi, 

pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; (e) Pertunjukan seni dan 

budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

Berikut ini hasil identifikasi dan analisis kesiapan objek wisata 

untuk menjadi tujuan wisata syariah masing-masing kabupaten di 

Madura. 

Tabel 7.2. Kesiapan Objek Wisata Berdasarakan Standar Wisata 
Syariah 

No 
Kreteria Terkait Destinasi 

Syariah 

Score Rata-rata 

Sumenep Pamekesan Sampang Bangkalan Madura 

1 
Fasilitas Ibadah yang layak 
pakai 

100 100 100 100 100 

2 
Ada makanan dan minuman 
yang dijual dijamin 
kehalalannya. 

100 100 100 100 100 

3 
Tidak ada Objek atau tempat 
yang mengarah kepada 
Kernusyrikan dan khurafat 

100 100 100 100 100 

4 

Tidak Tempat maksiat, zina, 
pornografi, pornoaksi, 
minuman keras, narkoba dan 
judi 

75 75 75 75 75 

5 

Pertunjukan seni dan budaya 
sefta atraksi yang 
beftentangan prinsip-prinsip 
syariah 

75 75 75 75 75 

Total Score 450 450 450 450 450 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa objek 

wisata yang ada di Madura mempunyai nilai score yang sempurna yaitu 

untuk kreteria: (a) Fasilitas Ibadah yang layak pakai; (b) Ada makanan 

dan minuman yang dijual dijamin kehalalannya; dan (c) Tidak ada Objek 

atau tempat yang mengarah kepada Kernusyrikan dan khurafat. Ketiga 

kreteria tersebut mempunyai nilai score sebesar 100, nilai ini 

menunjukkan bahwa semua objek wisata yang ada di Madura sudah 

menyediakan Fasilitas Ibadah yang layak pakai, semua objek wisata 

yang ada di Madura sudah menyediakan makanan dan minuman yang 

dijual dijamin kehalalannya dan semua objek wisata yang ada di Madura 
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tidak menyediakan tempat yang mengarah kepada kernusyrikan dan 

khurafat. 
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BAB VIII. TEKNIK ANALISIS STRATEGI 
PENGEMBANGAN WISATA : (Studi 

Pengembangan Wisata Halal di Pulau 
Madura) 

A. Analisis Strategi Pengembangan Wisata Halal di Pulau Madura 

Analisis pengembangan wisata halal di Pulau Madura yaitu 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang 

merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh 

Thomas L. Saaty yang keputusan ini akan menguraikan masalah multi 

faktor/multi kriteria yang kompleks menjadi satu hierarki. Pada Metode 

AHP, pengolahan data dimulai dengan menyusun hierarki berdasarkan 

data kriteria pengembangan yang akan dilaksanakan. Penyusunan 

hierarki pertama harus menentukan goal atau tujuan, kriteria, subkriteria 

dan alternatif dalam mencapi tujuan tersebut. Hierarki dalam upaya 

pengembangan pariwisata halal di Pulau Madura, sebagai berikut: 
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Gambar 8.1. AHP Hierarki Upaya Pengembangan Pariwisata Halal 
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Keterangan: 

1. Peraturan Daerah 
7. Fasilitas Akomodasi 

2. Promosi 
8. Restauran/Rumah Makan 

3. Penyediaan Anggaran 
9. Layanan Perjalanan Halal 

4. Pemahaman Terhadap Pariwisata 

Halal 

10. Layanan Lembaga Keuangan 

Syariah 

5. Dukungan Masyarakat Terhadap 

Pariwisata     Halal 
11. Layanan Kesehatan Syariah 

6. Fasilitas Beribadah 
12. Jaringan Internet Syariah 

 

13. Tempat Hiburan Syariah 

 

Alternatif (Output) Pengembangan: 

a. Produk Branding 

b. Citizen Branding 

c. Event Branding 

d. Place Branding 

Tujuan dari hierarki tersebut adalah pemilih alternatif (output) 

yang tepat dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Pulau 

Madura berdasarkan 5 kriteria yang telah ditetapkan berserta sub kriteria 

yang menjadi indikator acuan alternatif. Oleh karena itu, terdapat juga 

alternatif (output) upaya pengembangan yang dapat dipilih sesuai 

dengan tujuan awal. Berdasarkan kriteria dan subkriteria yang dipilih 

serta alternatif (output) yang ada maka dilakukan matriks perbandingan 

antar kriteria, sub kriteria dan alternatif. Sehingga akan diperoleh bobot 

untuk masing-masing kriteria, sub kriteria, dan alternatif (output )yang 

terbaik. Kriteria yang dipakai dalam upaya pengembangan pariwisata 

halal, yaitu: 

a) Kesiapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Wisata Halal, yang 

memiliki sub kriteria peraturan daerah, promosi, dan penyediaan 

anggaran 

b) Kesiapan Masyarakat Terhadap Wisata Halal, yang memiliki sub 

kriteria pemahaman terhadap pariwisata halal dan dukungan 

masyarakat terhadap pariwisata halal 
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c) Kesiapan Fasilitas Terhadap Wisata Halal, yang memiliki sub kriteria 

fasilitas beribadah, fasilitas akomodasi, dan restaurant/ rumah 

makan 

d) Kesiapan Pelayanan Terhadap Wisata Halal, yang memiliki sub 

kriteria layanan biro perjalanan halal, layanan lembaga keuangan 

syariah, dan lembaga kesehatan syariah 

e) Infrastruktur, yang memiliki sub kriteria jaringan internet syariah dan 

tempat hiburan syariah 

 
a. Perbandingan Berpasangan Kriteria dan Sub Kriteria 

a) Menentukan Bobot Masing-masing Kriteria 

Metode hierarki yang telah dibuat sebelumnya sudah diketahui 

kriteria, sub kriteria serta alternatifnya. Tahapan pertama yang dilakukan 

adalah menentukan bobot masing-masing kriteria. Pada model AHP, 

penentuan bobot dilakukan dengan sistem perbandingan. Setiap kriteria 

memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, sehingga bobot yang 

diberikan juga tentu berbeda.  

Tabel 8.1. Hasil Penilaian Kriteria 

INDIKATOR 
Kesiapan 
Kebijakan 

Pemerintah 

Kesiapan 
Masyarakat 

Kesiapan 
Fasilitas 

Kesiapan 
Pelayanan 

Kesiapan 
Infrastuktur 

Kesiapan 
Kebijakan 
Pemerintah 

1,000 7,000 0,333 0,333 0,333 

Kesiapan 
Masyarakat 

0,143 1,000 0,200 0,200 0,200 

Kesiapan 
Fasilitas 

3,000 5,000 1,000 1,000 1,000 

Kesiapan 
Pelayanan 

3,000 5,000 1,000 1,000 5,000 

Kesiapan 
Infrastuktur 

3,000 5,000 1,000 0,200 1,000 

TOTAL 10,143 23,000 3,533 2,733 7,533 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil penilaian matriks kriteria, total nilai dari kriteria 

kesiapan kebijakan pemerintah yaitu 10,143, sedangkan total nilai 

kesiapan masyarakat yaitu 23. Kemudian, total nilai kesiapan fasilitas 

yaitu 3,533. Setelah itu, total nilai kesiapan pelayanan yaitu 2,733 dan 

total nilai kesiapan infrastruktur yaitu 7,533.  Hasil menunjukkan bahwa 

kesiapan pelayanan memiliki nilai dominan atau lebih tinggi karena 
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semakin rendah nilai total perbandingan maka semakin bernilai baik 

terhadap kriteria yang ada. 

Sesuai dengan tujuan awal pada tahapan ini menentukan bobot 

untuk masing-masing kriteria, maka selanjutkan adalah penentuan bobot 

untuk masing-masing pasangan dan bobot akhir untuk masing-masing 

kriteria. Untuk menentukan bobot kriteria yaitu dengan cara menghitung 

rata-rata pada baris, sehingga hasil bobot untuk masing-masing kriteria 

yaitu: 

Tabel 8.2. Hasil Penilaian Bobot Kriteria 

  
Kesiapan 
Kebijakan 
Pemerintah 

Kesiapan 
Masyarakat 

Kesiapan 
Fasilitas 

Kesiapan 
Pelayanan 

Kesiapan 
Infrastuktur 

Bobot 

Kesiapan 
Kebijakan 
Pemerintah 

0,099 0,304 0,094 0,122 0,044 0,133 

Kesiapan 
Masyarakat 

0,014 0,043 0,057 0,073 0,027 0,043 

Kesiapan 
Fasilitas 

0,296 0,217 0,283 0,366 0,133 0,259 

Kesiapan 
Pelayanan 

0,296 0,217 0,283 0,366 0,664 0,365 

Kesiapan 
Infrastuktur 

0,296 0,217 0,283 0,073 0,133 0,200 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil perhitungan bobot diatas, yang memiliki bobot 

tertinggi adalah kesiapan pelayanan yaitu dengan bobot 0,365. Pada 

urutan kedua adalah kesiapan fasilitas yaitu 0,259. Selanjutnya pada 

urutan ketiga ada kesiapan infrastruktur yaitu 0,200. Kemudian pada 

urutan keempat ada kesiapan kebijakan pemerintah yaitu 0,133 dan 

urutan kelima ada kesiapan masyarakat dengan bobot 0,043. Analisa 

yang dapat dilakukan berdasarkan bobot yang ada adalah kesiapan 

pelayanan menjadi prioritas utama dalam upaya pengembangan upaya 

pariwisata halal di Pulau Madura. 

b) Menentukan Bobot Masing-masing Sub-Kriteria 
Sama halnya kriteria, pada sub-kriteria juga dilakukan penentuan 

bobot dengan sistem perbandingan berpasangan. Tujuannya untuk 

mengetahui sub-kriteria mana yang lebih diprioritaskan dalam upaya 
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pengembangan pariwisata halal di Pulau Madura. Berikut matriks antar 

sub-kriteria berdasarkan lima kriteria: 

Tabel 8.3. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Kesiapan Kebijakan 
Pemerintah 

KESIAPAN 
KEBIJAKAN 

PEMERINTAH 

Peraturan 
Daerah 

Promosi 
Penyediaan 
Anggaran 

Peraturan Daerah 1,000 7,000 7,000 

Promosi 0,143 1,000 1,000 

Penyediaan Anggaran 0,143 1,000 1,000 

TOTAL 1,286 9,000 9,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perbandingan antar sub-kriteria pada kriteria 

kebijakan pemerintah peraturan daerah, promosi, dan penyediaan 

anggaran, peraturan daerah mendapatkan nilai lebih tinggi dari promosi 

dan penyediaan anggaran. Artinya peraturan daerah lebih penting dari 

pada promosi dan penyediaan anggaran dalam upaya pengembangan 

pariwisata halal di Pulau Madura. Sehingga berdasarkan hasil penilaian, 

peraturan daerah mendapat nilai yang dominan dibandingkan dengan 

promosi dan penyediaan anggaran karena semakin rendah nilai total 

perbandingan maka semakin bernilai baik terhadap kriteria yang ada. 

Tabel 8.4. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Kesiapan Masyarakat 

INDIKATOR KESIAPAN 
MASYARAKAT 

Pemahaman 
Terhadap Pariwisata 

Halal 

Dukungan 
Masyarakat 
Terhadap 

Pariwisata Halal 

Pemahaman Terhadap 
Pariwisata Halal 

1,000 1,000 

Dukungan Masyarakat 
Terhadap Pariwisata 
Halal 

1,000 1,000 

TOTAL 2,000 2,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Perbandingan sub-kriteria kesiapan masyarakat menyatakan 

pemahaman terhadap pariwisata halal dengan dukungan masyarakat 

terhadap pariwisata halal sama-sama penting dalam upaya 

pengembangan pariwisata halal di Pulau Madura. 
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Tabel 8.5. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Kesiapan Fasilitas 

INDIKATOR 
KESIAPAN 
FASILITAS 

Fasilitas 
Beribadah 

Fasilitas 
Akomodasi 

Restaurant/Rumah 
Makan 

Fasilitas 
Beribadah 

1,000 0,200 0,200 

Fasilitas 
Akomodasi 

5,000 1,000 1,000 

Restaurant/Rumah 
Makan 

5,000 1,000 1,000 

TOTAL 11,000 2,200 2,200 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perbandingan antar sub-kriteria pada kriteria 

kesiapan fasilitas, fasilitas beribadah, fasilitas akomodasi, dan 

restaurant/rumah makan, fasilitas akomodasi dan restauran/rumahmakan 

mendapatkan nilai lebih tinggi dari fasilitas beribadah. Artinya fasilitas 

akomodasi dan restauran/rumahmakan lebih penting dari pada fasilitas 

beribadah dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Pulau 

Madura. Sehingga berdasarkan hasil penilaian, fasilitas akomodasi dan 

restaurant/rumah makan mendapat nilai yang dominan dibandingkan 

dengan fasilitas beribadah karena semakin rendah nilai total 

perbandingan maka semakin bernilai baik terhadap kriteria yang ada. 

Tabel 8.6. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Kesiapan Pelayanan 

INDIKATOR 
KESIAPAN 

PELAYANAN 

Layanan Biro 
Perjalanan 

Halal 

Layanan 
Lembaga 
Keuangan 

Syariah 

Layanan 
Kesehatan 

Syariah 

Layanan Biro 
Perjalanan Halal 

1,000 7,000 0,333 

Layanan Lembaga 
Keuangan Syariah 

0,143 1,000 0,333 

Layanan Kesehatan 
Syariah 

3,000 3,000 1,000 

TOTAL 4,143 11,000 1,667 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perbandingan antar sub-kriteria pada kriteria 

kesiapan pelayanan, layanan biro perjalanan halal, layanan lembaga 

keuangan syariah, dan layanan kesehatan syariah, layanan kesehatan 

syariah mendapatkan nilai lebih tinggi dari layanan biro perjalanan halal 

dan layanan lembaga keuangan syariah. Artinya layanan kesehatan 

syariah lebih penting dari pada layanan biro perjalanan halal dan layanan 
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lembaga keuangan syariah dalam upaya pengembangan pariwisata halal 

di Pulau Madura. Sehingga berdasarkan hasil penilaian, layanan 

kesehatan sayriah mendapat nilai yang dominan dibandingkan dengan 

layanan biro perjalanan halal dan layanan lembaga keuangan syariah 

karena semakin rendah nilai total perbandingan maka semakin bernilai 

baik terhadap kriteria yang ada. 

Tabel 8.7. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Kesiapan Infrastruktur 

INDIKATOR KESIAPAN 
INFRASTRUKTUR 

Jaringan 
Internet 
Syariah 

Tempat 
Hiburan 
Syariah 

Jaringan Internet Syariah 1,000 3,000 

Tempat Hiburan Syariah 0,333 1,000 

  1,333 4,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perbandingan antar sub-kriteria pada kriteria 

kesiapan infrastruktur, jaringan internet syariah, dan tempat hiburan 

syariah, jaringan internet syariah mendapatkan nilai lebih tinggi dari 

tempat hiburan syariah. Artinya jaringan internet syariah lebih penting 

dari pada tempat hiburan syariah dalam upaya pengembangan 

pariwisata halal di Pulau Madura. Sehingga berdasarkan hasil penilaian, 

jaringan internert sayriah mendapat nilai yang dominan dibandingkan 

dengan tempat hiburan syariah karena semakin rendah nilai total 

perbandingan maka semakin bernilai baik terhadap kriteria yang ada. 

Setelah didapatkan nilai dari masing-masing sub-kriteria maka 

tahap selanjutnya yaitu menentukan bobot. Cara yang digunakan sama 

dengan cara penentuan bobot kriteria. Berikut hasil perhitungan bobot 

masing-masing sub-kriteria: 

Tabel 8.8 Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria KesiapanKebijakan 
Pemeritah 

Kesiapan 
Kebijakan 

Pemerintah 

Peraturan 
Daerah 

Promosi 
Penyediaan 
Anggaran 

Bobot 

Peraturan Daerah 0,778 0,778 0,778 0,778 

Promosi 0,111 0,111 0,111 0,111 

Penyediaan 
Anggaran 

0,111 0,111 0,111 0,111 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
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Berdasarkan hasil penilaian bobot sub-kriteria kesiapan kebijakan 

pemerintah, nilai peraturan daerah memiliki bobot lebih tinggi dari nilai 

promosi dan penyediaan anggaran yaitu dengan bobot 0,778. 

Sedangkan, promosi dan penyediaan anggaran memiliki bobot yang 

sama yaitu 0,111.  

Tabel 8.9. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Kesiapan Masyarakat 

Kesiapan Masyarakat 
Pemahaman 

Terhadap 
Pariwisata Halal 

Dukungan 
Masyarakat 
Terhadap 

Pariwisata Halal 

Bobot 

Pemahaman 
Terhadap Pariwisata 
Halal 

0,500 0,500 0,500 

Dukungan 
Masyarakat Terhadap 
Pariwisata Halal 

0,500 0,500 0,500 

  1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil penilaian bobot sub-kriteria kesiapan 

masyarakat, pemahaman terhadap pariwisata halal dengan dukungan 

masyarakat terhadap pariwisata halal memiliki bobot yang sama yaitu 

0,500. Hal ini berarti sub-kriteria kesiapan masyarakat sama-sama 

penting dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Pulau Madura. 

Tabel 8.10 Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Kesiapan Fasilitas 

 Kesiapan 
Fasilitas 

Fasilitas 
Beribadah 

Fasilitas 
Akomodasi 

Restaurant/rumah 
makan 

Bobot 

Fasilitas 
Beribadah 

0,091 0,091 0,091 0,091 

Fasilitas 
Akomodasi 

0,455 0,455 0,455 0,455 

Restaurant/rumah 
makan 

0,455 0,455 0,455 0,455 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil penilaian bobot sub-kriteria kesiapan fasilitas, 

nilai fasilitas akomodasi dan restaurant/rumah makan sama-sama 

memiliki bobot lebih tinggi dari nilai fasilitas beribadah yaitu dengan 

bobot yang sama 0,455. Sedangkan, nilai fasilitas beribadah memiliki 

bobot yang yaitu 0,091. 
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Tabel 8.11 Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Kesiapan Pelayanan 

Kesiapan Pelayanan  

Layanan 
Biro 

Perjalanan 
Halal 

Layanan 
Lembaga 
Keuangan 

Syariah 

Layanan 
Kesehatan 

Syariah 
Bobot 

Layanan Biro Perjalanan 
Halal 

0,241 0,636 0,200 0,359 

Layanan Lembaga 
Keuangan Syariah 

0,034 0,091 0,200 0,108 

Layanan Kesehatan 
Syariah 

0,724 0,273 0,600 0,532 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil penilaian bobot sub-kriteria kesiapan 

pelayanan, nilai layanan kesehatan syariah memiliki bobot lebih tinggi 

dari nilai layanan biro perjalanan halal dan layanan lembaga keuangan 

syariah yaitu dengan bobot 0,532. Sedangkan, nilai layanan biro 

perjalanan halal dan layanan lembaga keuangan syariah memiliki bobot 

yaitu 0,359 dan 0,108. 

Tabel 8.12. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Kesiapan Infrastuktur 

Kesiapan 
Infrastuktur 

Jaringan 
Internet 
Syariah 

Tempat 
Hiburan 
Syariah 

Bobot 

Jaringan Internet 
Syariah 

0,750 0,750 0,750 

Tempat Hiburan 
Syariah 

0,250 0,250 0,250 

  1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil penilaian bobot sub-kriteria kesiapan 

infrastuktur, nilai jaringan internet syariah memiliki bobot lebih tinggi dari 

nilai tempat hiburan syariah yaitu dengan bobot 0,750. Sedangkan, nilai 

tempat hiburan syariah memiliki bobot yaitu 0,250. 

b. Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif  
a) Menentukan Nilai Masing-masing Alternatif pada Setiap Sub-

Kriteria  
Penentuan untuk perbandingan antar alternatif, diperoleh dari 

nilai total dari jumlah perbandingan antar alternatif, dimana semakin 

rendah nilai total perbandingan maka semakin bernilai naik terhadap 

kriteria yang ada, begitupun sebaliknya. Berikut hasil penilaian 

berdasarkan sub-kriteria yang ada: 
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Tabel 8.13. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Peraturan Daerah pada 
Alternatif  

Peraturan 
Daerah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product 
Branding 

1,000 7,000 0,200 5,000 

Citizen Branding 0,143 1,000 0,143 0,333 

Event Branding 5,000 7,000 1,000 3,000 

Place Branding 0,200 3,000 0,333 1,000 

TOTAL 6,343 18,000 1,676 9,333 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria peraturan daerah, total nilai 

Product Branding adalah 6,343, total nilai untuk Citizen Branding adalah 

18,000, total nilai Event Branding adalah 1,676, dan total nilai untuk 

Event Branding adalah 9,333. 

Tabel 8.14. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Promosi pada Alternatif 

Promosi 
Product 

Branding 
Citizen 

Branding 
Event 

Branding 
Place 

Branding 

Product 
Branding 

1,000 5,000 0,333 3,000 

Citizen Branding 0,200 1,000 0,200 0,333 

Event Branding 3,000 5,000 1,000 3,000 

Place Branding 0,333 3,000 0,333 1,000 

TOTAL 4,533 14,000 1,867 7,333 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria promosi, total nilai Product 

Branding adalah 4,533, total nilai untuk Citizen Branding adalah 14,000, 

total nilai Event Branding adalah 1,867, dan total nilai untuk Event 

Branding adalah 7,333. 

Tabel 8.15. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Penyediaan Anggaran pada 
Alternatif 

Penyediaan 
Anggaran 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product Branding 1,000 7,000 0,200 3,000 

Citizen Branding 0,143 1,000 0,333 0,200 

Event Branding 5,000 3,000 1,000 5,000 

Place Branding 0,333 5,000 0,200 1,000 

TOTAL 6,476 16,000 1,733 9,200 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
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Berdasarkan matriks sub-kriteria penyediaan anggaran, total nilai 

Product Branding adalah 6,476, total nilai untuk Citizen Branding adalah 

16,000, total nilai Event Branding adalah 1,733, dan total nilai untuk 

Event Branding adalah 9,200. 

Tabel 8.16. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Pemahaman Terhadap 
Pariwisata Halal pada Alternatif 

Pemahaman 
Terhadap 
Pariwisata 

Halal 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product 
Branding 

1,000 5,000 0,333 3,000 

Citizen 
Branding 

0,200 1,000 0,200 0,333 

Event 
Branding 

3,000 5,000 1,000 3,000 

Place 
Branding 

0,333 3,000 0,333 1,000 

TOTAL 4,533 14,000 1,867 7,333 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria pemahaman terhadap 

pariwisata halal, total nilai Product Branding adalah 4,533, total nilai 

untuk Citizen Branding adalah 14,000, total nilai Event Branding adalah 

1,867, dan total nilai untuk Event Branding adalah 7,333. 

Tabel 8.17. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Dukungan Masyaarakat 
Terhadap Pariwisata Halal pada Alternatif 

Dukungan 
Masyarakat 
Terhadap 
Pariwisata 

Halal 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product 
Branding 

1,000 0,200 5,000 3,000 

Citizen 
Branding 

5,000 1,000 0,333 3,000 

Event 
Branding 

0,200 3,000 1,000 3,000 

Place 
Branding 

0,333 0,333 0,333 1,000 

TOTAL 6,533 4,533 6,667 10,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

93 

Berdasarkan matriks sub-kriteria dukungan masyarakat terhadap 

pariwisata halal, total nilai Product Branding adalah 6,533, total nilai 

untuk Citizen Branding adalah 4,533, total nilai Event Branding adalah 

6,667, dan total nilai untuk Event Branding adalah 10,000. 

Tabel 8.18. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Fasilitas Beribadah pada 
Alternatif 

Fasilitas 
Beribadah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product 
Branding 

1,000 0,200 3,000 0,333 

Citizen 
Branding 

5,000 1,000 5,000 5,000 

Event 
Branding 

0,333 0,200 1,000 0,333 

Place 
Branding 

3,000 0,200 3,000 1,000 

TOTAL 9,333 1,600 12,000 6,667 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria fasilitas beribadah, total nilai 

Product Branding adalah 9,333, total nilai untuk Citizen Branding adalah 

1,600, total nilai Event Branding adalah 12,000, dan total nilai untuk 

Event Branding adalah 6,667. 

Tabel 8.19. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Fasilitas Akomodasi pada 
Alternatif 

Fasilitas 
Akomodasi 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product 
Branding 

1,000 0,200 0,200 0,333 

Citizen 
Branding 

5,000 1,000 3,000 5,000 

Event 
Branding 

5,000 0,333 1,000 0,200 

Place 
Branding 

3,000 0,200 5,000 1,000 

TOTAL 14,000 1,733 9,200 6,533 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria fasilitas akomodasi, total nilai 

Product Branding adalah 14,000, total nilai untuk Citizen Branding adalah 
1,733, total nilai Event Branding adalah 9,200, dan total nilai untuk Event 
Branding adalah 6,533. 
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Tabel 8.20. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Restaurant/rumah makan 
pada Alternatif 

Restauran/Rumah 
Makan 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product Branding 1,000 0,200 0,200 0,333 

Citizen Branding 5,000 1,000 3,000 5,000 

Event Branding 5,000 0,333 1,000 0,200 

Place Branding 3,000 0,200 5,000 1,000 

TOTAL 14,000 1,733 9,200 6,533 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria restaurant/rumah makan, total 

nilai Product Branding adalah 14,000, total nilai untuk Citizen Branding 

adalah 1,733, total nilai Event Branding adalah 9,200, dan total nilai 

untuk Event Branding adalah 6,533. 

Tabel 8.21. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Layanan Biro Perjalanan 
Halal pada Alternatif 

Layanan Biro 
Perjalanan Halal 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product 
Branding 1,000 5,000 3,000 3,000 

Citizen Branding 0,200 1,000 0,333 3,000 

Event Branding 0,333 3,000 1,000 3,000 

Place Branding 0,333 0,333 0,333 1,000 

TOTAL 1,867 9,333 4,667 10,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria layanan biro perjalanan halal, 

total nilai Product Branding adalah 1,867, total nilai untuk Citizen 

Branding adalah 9,333, total nilai Event Branding adalah 4,667, dan total 

nilai untuk Event Branding adalah 10,000. 
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Tabel 8.22. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Layanan Lembaga 
Keuangan Syariah pada Alternatif 

Layanan  
Lembaga 
Keuangan 

Syariah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product Branding 1,000 5,000 3,000 3,000 

Citizen Branding 0,200 1,000 3,000 1,000 

Event Branding 0,333 0,333 1,000 0,333 

Place Branding 0,333 1,000 3,000 1,000 

TOTAL 1,867 7,333 10,000 5,333 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria layanan lembaga keuangan 

syariah, total nilai Product Branding adalah 1,867, total nilai untuk Citizen 

Branding adalah 7,333, total nilai Event Branding adalah 10,000, dan 

total nilai untuk Event Branding adalah 5,333. 

Tabel 8.23. Hasil Penilaian Sub-Kriteria Layanan Kesehatan Syariah 
pada Alternatif 

Layanan 
Kesehatan 

Syariah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Product 
Branding 

1,000 0,200 3,000 0,333 

Citizen Branding 5,000 1,000 3,000 0,200 

Event Branding 0,333 0,333 1,000 0,143 

Place Branding 3,000 5,000 7,000 1,000 

TOTAL 9,333 6,533 14,000 1,676 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan matriks sub-kriteria layanan kesehatan syariah, total 

nilai Product Branding adalah 9,333, total nilai untuk Citizen Branding 

adalah 6,533, total nilai Event Branding adalah 14,000, dan total nilai 

untuk Event Branding adalah 1,676. 

b) Menentukan Bobot Masing-Masing Alternatif pada Setiap Sub-
Kriteria 
Setelah memperoleh nilai total dari perbandingan nilai terhadap 

alternatif berdasarkan sub-kriteria, maka selanjutnya menentukan bobot 

dari setiap alternatif. Langkah untuk menentukan bobot alternatif yaitu 

membagikan setiap nilai perbandingan masing-masing dalam satu kolom 

dengan totalnya. Kemudian, setiap hasil pembangian dalam satu baris 

(alternatif) dirata-rata untuk menghasilkan bobot. Semakin tinggi nilai 
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rata-rata (bobot) dari masing-masing alternatif maka alternatif tersebut 

menjadi prioritas untuk dipilih. Berikut perhitungan matriks perbandingan 

alternatif berdasarkan sub-kriteria: 

Tabel 8.24 Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Peraturan Daerah 
pada Alternatif 

Peraturan 
Daerah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,158 0,389 0,119 0,536 0,300 

Citizen 
Branding 

0,023 0,056 0,085 0,036 0,050 

Event 
Branding 

0,788 0,389 0,597 0,321 0,524 

Place 
Branding 

0,032 0,167 0,199 0,107 0,126 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria peraturan daerah 

pada alternatif, Event Branding yang memiliki bobot tertinggi yaitu 0,524. 

Kemudian, Product Branding memiliki bobot 0,300. Setelah itu, Place 

Branding memiliki bobot 0,126 dan Citizen Branding memiliki bobot 

terendah yaitu 0,050. 

Tabel 8.25. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Promosi pada 
Alternatif 

Promosi  
Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,221 0,357 0,179 0,409 0,291 

Citizen 
Branding 

0,044 0,071 0,107 0,045 0,067 

Event 
Branding 

0,662 0,357 0,536 0,409 0,491 

Place 
Branding 

0,074 0,214 0,179 0,136 0,151 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria promosi pada 

alternatif, Event Branding yang memiliki bobot tertinggi yaitu 0,491. 

Kemudian, Product Branding memiliki bobot 0,291. Setelah itu, Place 

Branding memiliki bobot 0,151 dan Citizen Branding memiliki bobot 

terendah yaitu 0,067. 
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Tabel 8.26. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Penyediaan Anggaran 
pada Alternatif 

Penyediaan 
Anggaran 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,154 0,438 0,115 0,326 0,258 

Citizen 
Branding 

0,022 0,063 0,192 0,022 0,075 

Event 
Branding 

0,772 0,188 0,577 0,543 0,520 

Place 
Branding 

0,051 0,313 0,115 0,109 0,147 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria penyediaan 

anggaran pada alternatif, Event Branding yang memiliki bobot tertinggi 
yaitu 0,520. Kemudian, Product Branding memiliki bobot 0,258. Setelah 
itu, Place Branding memiliki bobot 0,147 dan Citizen Branding memiliki 
bobot terendah yaitu 0,075. 

Tabel 8.27. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Pemahaman 
Terhadap Pariwisata Halal pada Alternatif 

Pemahaman 
Terhadap 
Pariwisata 

Halal 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,221 0,357 0,179 0,409 0,291 

Citizen 
Branding 

0,044 0,071 0,107 0,045 0,067 

Event 
Branding 

0,662 0,357 0,536 0,409 0,491 

Place 
Branding 

0,074 0,214 0,179 0,136 0,151 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria pemahaman 

terhadap pariwisata halal pada alternatif, Event Branding yang memiliki 

bobot tertinggi yaitu 0,491. Kemudian, Product Branding memiliki bobot 

0,291. Setelah itu, Place Branding memiliki bobot 0,151 dan Citizen 

Branding memiliki bobot terendah yaitu 0,067. 
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Tabel 8.28. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Dukungan 
Masyarakat Terhadap Pariwisata Halal pada Alternatif 

Dukungan 
Masyarakat 
Terhadap 
Pariwisata 

Halal 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,153 0,044 0,750 0,300 0,312 

Citizen 
Branding 

0,765 0,221 0,050 0,300 0,334 

Event 
Branding 

0,031 0,662 0,150 0,300 0,286 

Place Branding 0,051 0,074 0,050 0,100 0,069 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria dukungan 

masyarakat terhadap pariwisata halal pada alternatif, Citizen Branding 

yang memiliki bobot tertinggi yaitu 0,334. Kemudian, Product Branding 

memiliki bobot 0,312. Setelah itu, Event Branding memiliki bobot 0,286 

dan Place Branding memiliki bobot terendah yaitu 0,069. 

Tabel 8.29. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Fasilitas Beribadah 
pada Alternatif 

Fasilitas 
Beribadah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,107 0,125 0,250 0,050 0,133 

Citizen 
Branding 

0,536 0,625 0,417 0,750 0,582 

Event 
Branding 

0,036 0,125 0,083 0,050 0,074 

Place 
Branding 

0,321 0,125 0,250 0,150 0,212 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria fasilitas beribadah 

pada alternatif, Citizen Branding yang memiliki bobot tertinggi yaitu 

0,582. Kemudian, Place Branding memiliki bobot 0,212. Setelah itu, 

Product Branding memiliki bobot 0,133 dan Event Branding memiliki 

bobot terendah yaitu 0,074. 
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Tabel 8.30. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Fasilitas Akomodasi 
pada Alternatif 

Fasilitas 
Akomodasi 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,071 0,115 0,022 0,051 0,065 

Citizen 
Branding 

0,357 0,577 0,326 0,765 0,506 

Event 
Branding 

0,357 0,192 0,109 0,031 0,172 

Place 
Branding 

0,214 0,115 0,543 0,153 0,257 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria fasilitas akomodasi 

pada alternatif, Citizen Branding yang memiliki bobot tertinggi yaitu 

0,506. Kemudian, Place Branding memiliki bobot 0,257. Setelah itu, 

Event Branding memiliki bobot 0,172 dan Product Branding memiliki 

bobot terendah yaitu 0,065. 

Tabel 8.31. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Restaurant/Rumah 
Makan pada Alternatif 

Restaurant/Rumah 
Makan 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product Branding 0,071 0,115 0,022 0,051 0,065 

Citizen Branding 0,357 0,577 0,326 0,765 0,506 

Event Branding 0,357 0,192 0,109 0,031 0,172 

Place Branding 0,214 0,115 0,543 0,153 0,257 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria restaurant/rumah 

makan pada alternatif, Citizen Branding yang memiliki bobot tertinggi 

yaitu 0,506. Kemudian, Place Branding memiliki bobot 0,257. Setelah itu, 

Event Branding memiliki bobot 0,172 dan Product Branding memiliki 

bobot terendah yaitu 0,065. 
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Tabel 8.32. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Layanan Biro 
Perjalanan Halal pada Alternatif 

Layanan Biro 
Perjalanan 

Halal 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 0,536 0,536 0,643 0,300 0,504 

Citizen 
Branding 0,107 0,107 0,071 0,300 0,146 

Event Branding 0,179 0,321 0,214 0,300 0,254 

Place Branding 0,179 0,036 0,071 0,100 0,096 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria layanan biro 

perjalanan halal pada alternatif, Product Branding yang memiliki bobot 
tertinggi yaitu 0,504. Kemudian, Event Branding memiliki bobot 0,254. 
Setelah itu, Citizen Branding memiliki bobot 0,146 dan Place Branding 
memiliki bobot terendah yaitu 0,096. 

Tabel 8.33. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Layanan Lembaga 
Keuangan Syariah Alternatif 

Layanan 
Lembaga 
Keuangan 

Syariah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,536 0,682 0,300 0,563 0,520 

Citizen 
Branding 

0,107 0,136 0,300 0,188 0,183 

Event 
Branding 

0,179 0,045 0,100 0,063 0,097 

Place 
Branding 

0,179 0,136 0,300 0,188 0,201 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria layanan lembaga 

keuangan syariah pada alternatif, Product Branding yang memiliki bobot 

tertinggi yaitu 0,520. Kemudian, Place Branding memiliki bobot 0,201. 

Setelah itu, Citizen Branding memiliki bobot 0,183 dan Event Branding 

memiliki bobot terendah yaitu 0,097. 
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Tabel 8.34. Hasil Penilaian Bobot Sub-Kriteria Layanan Kesehatan 
Syariah Alternatif 

Layanan 
Kesehatan 

Syariah 

Product 
Branding 

Citizen 
Branding 

Event 
Branding 

Place 
Branding 

Bobot 

Product 
Branding 

0,107 0,031 0,214 0,199 0,138 

Citizen 
Branding 

0,536 0,153 0,214 0,119 0,256 

Event 
Branding 

0,036 0,051 0,071 0,085 0,061 

Place 
Branding 

0,321 0,765 0,500 0,597 0,546 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan perhitungan matriks sub-kriteria layanan kesehatan 

syariah pada alternatif, Place Branding yang memiliki bobot tertinggi 

yaitu 0,546. Kemudian, Citizen Branding memiliki bobot 0,256. Setelah 

itu, Product Branding memiliki bobot 0,138 dan Event Branding memiliki 

bobot terendah yaitu 0,061. 

c. Penentuan Bobot Nilai Akhir Antar-Alternatif 
Setelah diketahui bobot masing-masing alternatif berdasarkan 

sub-kriteria, maka selanjutnya yaitu menentukan bobot alternatif secara 

keseluruhan atau mencari bobot akhir dari nilai alternatif. Cara 

menentukan bobot akhir antar-alternatif yaitu dengan mengalikan bobot 

masing-masing sub kriteria dengan bobot alternatif. Berikut hasil 

perhitungan bobot nilai akhir alternatif: 

Tabel 8.35. Hasil Penilaian Bobot Akhir Penentuan Alternatif 

Kriteria/Sub-Kriteria Bobot 
Product 

Branding 
Citizen 

Branding 
Event 

Branding 
Place 

Branding 

Kesiapan Kebijakan 
Pemerintah 0,133 

      
  

       Peraturan Daerah 0,103 0,031 0,005 0,054 0,013 

       Promosi 0,015 0,004 0,001 0,007 0,002 

 Penyediaan Anggaran  0,015 0,004 0,001 0,008 0,002 

Kesiapan Masyarakat 0,043         
Pemahaman 
Terhadap Pariwisata 
Halal 

0,022 
0,006 0,001 0,011 0,003 

Dukungan 
Masyarakat Terhadap 

0,022 
0,007 0,007 0,006 0,001 
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Pariwisata Halal 

Kesiapan Fasilitas 0,259         

       Fasilitas Beribadah 0,024 0,003 0,014 0,002 0,005 

       Fasilitas Akomodasi 0,118 0,008 0,060 0,020 0,030 
 Restaurant/Rumah 
Makan 

0,118 
0,008 0,060 0,020 0,030 

Kesiapan Pelayanan 0,365         
Layanan Biro 
Perjalanan Halal 

0,131 
0,066 0,019 0,033 0,013 

Layanan  Lembaga 
Keuangan Syariah 

0,039 
0,020 0,007 0,004 0,008 

Layanan  Kesehatan 
Syariah 

0,194 
0,027 0,050 0,012 0,106 

Kesiapan Infrastruktur 0,200         
Jaringan Internet 
Syariah 

0,150 
- - - - 

Tempat Hiburan 
Syariah 

0,050 
- - - - 

Hasi Berbobot   0,184 0,225 0,177 0,214 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil penilaian bobot akhir penentuan prioritas 

alternatif, bobot akhir yang tinggi terdapat pada alternatif kedua yaitu 

Citizen Branding dengan bobot 0,225 sehingga menjadi prioritas utama 

dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Pulau Madura. 

Kemudian, nilai tertinggi kedua terdapat pada alternatif keempat yaitu 

Place Branding dengan bobot 0,214 sehingga menjadi prioritas kedua. 

Setelah itu, nilai tertinggi ketiga terdapat pada alternatif pertama yaitu 

Product Branding dengan bobot 0,187. Serta bobot akhir terendah 

terdapat pada alternatif ketiga yaitu Event Branding dengan bobot 0,177, 

ini menjadi prioritas keempat dalam upaya pengembangan pariwisata  

halal di Pulau Madura.  

Sehingga, penilaian dengan sistem perbadingan berpasangan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) mendapatkan 

hasil bahwa alternatif kedua atau Citizen Branding merupakan alternatif 

yang tepat untuk dipilih atau menjadi prioritas utama karena memiliki 

bobot akhir paling tinggi yaitu 0,225. 
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BAB IX. TEKNIK PENGUKURAN DAMPAK 
PARIWISATA TERHADAP DEVISA : (Studi 

Pada Dampak Pariwisata Kabupaten Subang 
Terhadap Penerimaan Devisa  

dan Masyarakat)  

A. Analisis Dampak Pariwisata Terhadap Penerimaan Devisa dan 
Masyarakat 

a. Konsep Dampak Pariwisata 

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap 

mampun oleh pemerintah untuk menjadi sector akselerator peningkatan 

pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dituangkan dalam RPJMN 2015-

2019, yang telah menjadikan sektor pariwisata salah satu strategi dari 

akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah membuat 

rencana program pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan 

berbagai strategi seperti pengembangan pasar wisatawan, 

pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran 

pariwisata, dan pengembangan promosi pariwisata. Semua strategi 

tersebut dilakukan agar sasaran pertumbuhan pariwisata tercapai. 

Sasaran pembangunan pariwisata adalah meningkatnya usaha lokal 

dalam bisnis pariwisata dan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja 

lokal yang tersertifikasi. Beberapa sasaran strategis pada RPJMN 2019-

2020 terdapat pada tabel berikut ini. 

Tabel 9.1. Sasaran Stragis Sektor Pariwisata 2020-2024 

Sasaran 
Strategis 

Target Capaian 

1 Meningkatkan jumlah kunjungan wisman menjadi 20 juta 
(2019) dan 30 juta (2024) 

Meningkatkan devisa sector pariwisata menjadi 40 juta 
USD 

Mengoptimalkan potensi wisatawan nusantara 

2 Menciptakan 10 destinasi pariwisata prioritas yang 
berskala internasional dan memenuhi prinsip 
pembangunan berkelanjutan 

Manajement organization (DMO) bertaraf internsional dan 
branding wonderful Indonesia 

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan inovasi produk 
pariwisata 

Meningkatnya Tour and Travel Competitiveness Index 
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Sasaran 
Strategis 

Target Capaian 

(TTCI) menjadi peringkat 30 (2019) dan 20 (2024) 

3 Melipat-tigakan jumlah even MICE dan wisata minat 
khusus dalam 5 tahun ke depan 

Mencapai brand Indonesia sebagai destinasi terbaik di 
ASEAN untuk melakukan MICE 

Menangkap peluang wisata minat khusu. Misalnya 
ekowisata, halal tourism, olahraga bawah air, senior 
tourism, wisata kapal pesiar dan kapal layer 

4 Pengembangan SDM pariwisata 

  Sumber: background study RPJMN bidang pariwisata, Bappenas 2018 
Berdasarkan sasaran di atas, salah satu isu strategis 

pembangunan pariwisata adalah bagaimana meningkatkan kontribusi 

pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya 

masyarakat di daerah tujuan wisata. Secara umum, makin besar 

kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah, makin 

besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu 

dikaji seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dan 

bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam 

perekonomian. 

Terpilihnya sektor pariwisata sebagai sektor penggerak 

pertumbuhan nasional, karena sektor ini mampu memanikan peran yang 

semakin penting terhadap perkembangan dan kontribusi yang diberikan 

melalui devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun 

dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja, serta perkembangan 

usaha di berbagai wilayah di pelosok wilayah Indonesia. Kontribusi 

sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 

tahun 2014 telah mencapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun 

(Kementerian Pariwisata, 2016). Sementara devisa dari sektor pariwisata 

pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap 

kesempatan kerja sebesar 11 juta orang (Anggraini, 2017).  Melalui 

mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang 

terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, 

industri kerajinan   dan lain-lain.  Melalui   multiplier effect-nya, pariwisata 

dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja.  Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan 

penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan 

pengembangan pariwisata. 
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Bagian ini akan menganalisis peran dan dampak pariwisata yang 

akan dikembangkan di wilayah Kecamatan Ciater terhadap 

perekonomian seperti: pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto 

(PDRB) Kabupaten Subang, pendapatan devisa, penyerapan tenaga 

kerja dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. 

Dampak sektor pariwisata dalam perekonomian dapat diidentifikasi 

melalui aktivitas wisatawan. Wisatawan yang datang dan 

membelanjakan sejumlah besar uang mulai dari pengeluaran 

transportasi hingga untuk membeli produk/jasa di daerah tujuan wisata, 

seperti akomodasi, makanan dan minuman, cenderamata, kegiatan 

rekreasi dan sebagainya.  

Aktifitas wisatawan di tempat wisata menghasilkan dampak 

langsung dan dampak tidak langsung pada bisnis dan ekonomi. Dampak 

langsung tersebut dapat dapat diukur dari pendapatan upah tenaga kerja 

sektor pariwisata dan pajak yang dibayar oleh perusahaan pariwisata ke 

negara. Sedangakan Dampak tidak langsung, merupakan aktifitas bisnis 

pariwisata yang disebabkan oleh transaksi pelaku bisnis pariwisata 

dalam membeli barang dan jasa dari sektor lainnya yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengeluaran bisnis pariwisata itu 

merupakan efek tidak langsung pariwisata melalui pembelian input dari 

sektor lain yang kemudian berdampak juga pada penciptaan lapangan 

pekerjaan dan upah. 

Lebih lanjut, meningkatnya permintaan pada produk dan jasa 

pariwisata (akibat meningkatnya wisatawan yang datang) menarik 

investor untuk menanam modal di sektor pariwisata seperti investasi 

pembangunan hotel/penginapan, restoran, pembelian peralatan dan lain 

sebagainya.  Investasi tersebut akan berpengaruh juga pada sektor 

lainya seperti sektor bangunan, listrik dan lain sebagainya.   

Dari sisi pemerintah, berbagai kegiatan pemerintah dalam sektor 

pariwisata juga dapat memberikan kontribusi sektor pariwisata pada 

perekonomian. Kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah pusat dan 

daerah, serta kegiatan investasi pemerintah yang mendukung sektor 

pariwisata dapat dimasukkan dalam faktor yang mampu mendorong 

penciptaan nilai barang dan jasa di sektor pariwisata.   

Aktivitas lintas sektor dan lintas pelaku ekonomi yang 

menghasilkan dampak langsung dan tidak langsung, pada tahap 

selanjutnya akan menyebabkan tingkat pendapatan rumah tangga di 

seluruh perekonomian akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya 

lapangan pekerjaan. Sebagian dari peningkatan pendapatan rumah 
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tangga ini akan meningkatkan kembali permintaan barang dan jasa pada 

sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya  (efek induksi).  Untuk lebih 

jelasnya, alur dampak pariwisata terhadap perekonomian nasional, dapat 

dilihat pada  diagram pada gambar berikut ini.    

 
Sumber: LPEM-FEB UI, 2018  
Gambar 9.1. Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian 

Untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata ada beberapa 

indikator kunci yang perlu dilihat adalah: Pertama, kunjungan wisatawan 

baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kedua, 

adalah pengeluaran wisatawan yang berkunjung  berdasar jenis 

pengeluarannya. Khusus untuk pengeluaran wisatawan mancanegara, 

pengeluaran transportasi yang berasal dari luar negeri tidak dapat 

dimasukkan dalam penghitungan dampak, karena nilai ekonominya tidak 

masuk dalam perekonomian domestik. Ketiga, komponen berikutnya 

yang menjadi indikator kunci pariwisata adalah investasi sektor swasta 

dan investasi pemerintah, serta pengeluaran pemerintah dalam bidang 

pariwisata seperti promosi pariwisata dan pengembangan pariwisata. 

b. Dampak Pariwisata Terhadap Penerimaan Masyarakat Dan 

Devisa 

a) Keterkaitan Pariwisata Terhadap Antar Sektor  

Mengawali analisis dampak pariwisata terhadap penerimaan 

masyarakat dan devisa, akan dipaparkan terlebih dahulu tinjauan 

konseptual keterkaitan antar sektor terhadap pariwisata. Dalam 

perhitungan kontribusi ekonomi dari sektor Perjalanan dan Pariwisata, 



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

109 

terdapat beberapa komponen yang dapat diperhitungkan. Sebelumnya 

untuk membentuk metodologi di tingkat internasional yang dapat 

dikomparasikan, UNWTO menciptakan beberapa rekomendasi untuk 

statistik kepariwisataan mulai tahun 1978, 1993 dan 2008 dalam bentuk 

International Recommendations on Tourism Statistics (IRTS). 

Rekomendasi ini mencakup konsep dasar dan definisi mengenai 

berbagai aspek kepariwisataan seperti definisi pengunjung, jenis-jenis 

pariwisata, berbagai tujuan perjalanan wisata, dan konsep pengeluaran 

pariwisata. Konsep-konsep dan klasifikasi dalam IRTS ditujukan untuk 

menyamakan dasar analisis statistik sektor kepariwisataan.  

Tourism Satelite Account (TSA: RMF 2008) merupakan 

rekomendasi internasional kedua setelah International 

Recommendations for Tourism Statistics 2008 untuk statistik pariwisata 

yang dikembangkan dalam kerangka pikir yang konsisten dengan Sistem 

Penghitungan Nasional. Kedua rekomendasi statistik tersebut konsisten 

dengan satu sama lain dan menyediakan kerangka berpikir konseptual 

untuk mengukur dan menganalisis pariwisata sebagai aktivitas ekonomi. 

Sebagai alat statistik untuk akuntansi ekonomi pariwisata, TSA dapat 

dilihat sebagai kumpulan ringkasan tabel yang merepresentasikan data 

pariwisata yang berbeda-beda mulai dari pengeluaran pariwisata 

inbound,  pengeluaran pariwisata domestik dan pengeluaran pariwisata 

outbound, pengeluaran pariwisata internal, akun produksi dari industri 

pariwisata, Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang berasal dari permintaan pariwisata,  ketenagakerjaan, investasi, 

konsumsi pemerintah, dan indikator non-moneter.   

Sektor pariwisata dalam TSA termasuk kluster unit produksi 

dalam berbagai industri yang memberikan barang dan jasa konsumsi 

yang diminta oleh pengunjung. Sektor industri tersebut disebut sebagai 

industri pariwisata karena pengunjung mengkonsumsi bagian yang 

sangat besar dari persediaan industri tersebut di mana jika tidak ada 

pengunjung maka produksi dari industri tersebut akan berkurang secara 

signifikan.   Dalam perhitungan TSA tercakup:  

 Agregat Makroekonomi yang menggambarkan besar/ukuran dan 

kontribusi ekonomi dari pariwisata, seperti nilai tambah bruto 

langsung sektor pariwisata (TDGVA/Tourism Direct Gross Value 

Added) dan produk domestik bruto langsung sektor pariwisata 

(TDGDP/Tourism Direct Gross Domestic Product), yang konsisten 

dengan agregat makroekonomi untuk total perekonomian, dan untuk 
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aktivitas ekonomi produktif lainnya serta bidang fungsional yang 

terkait. 

 Data rinci tentang konsumsi pariwisata, dengan konsep tambahan 

yang berkaitan dengan aktivitas pengunjung sebagai konsumen dan 

deskripsi/gambaran bagaimana cara permintaan yang ada dipenuhi 

oleh penawaran yang berasal dari domestik ataupun impor, yang 

diintegrasikan dalam tabel yang diturunkan dari SUT (Supply and 

Use Table), yang dapat dikompilasikan dalam harga berlaku maupun 

harga konstan.  - Rincian akun produksi dari industri pariwisata, 

termasuk data ketenagakerjaan, hubungan dengan aktivitas 

ekonomi produksi lainnya dan pembentukan modal tetap bruto 

(PMTB)  

 Hubungan antara data ekonomi dan informasi non-moneter dari 

pariwisata, seperti jumlah perjalanan (atau kunjungan), lama tinggal, 

tujuan perjalanan, mode transportasi, dll. Yang dianggap perlu untuk 

menspesifikasi karakteristik dari variabel ekonomi.   

Metodologi TSA yang digunakan oleh Divisi Statistik UN  (TSA:  

RMF  2008) hanya mengkuantifikasi kontribusi langsung dari Perjalanan 

dan Pariwisata, padahal Perjalanan dan Pariwisata merupakan kegiatan 

ekonomi yang penting di berbagai negara di dunia yang memiliki dampak 

tidak langsung dan terinduksi yang signifikan di samping dari dampak 

ekonomi langsungnya. TSA dianggap lebih bersifat deskriptif dan tidak 

merefleksikan dampak penuh pariwisata dalam perekonomian sehingga 

harus ada pengukuran dan analisis dengan metode lainnya. Hal ini 

mendorong WTTC untuk menciptakan metodologi yang mencakup total 

kontribusi Perjalanan dan Pariwisata yang lebih luas lagi, dan bertujuan 

untuk memotret dampak tidak langsung dan dampak terinduksi lewat 

penelitian tahunannya. Jika dilihat lebih lanjut, WTTC/Oxford Economics 

sebenarnya tetap memakai konsep-konsep TSA: RMF (2008) dengan 

cara:  

 Menerapkan definisi dari Perjalanan dan Pariwisata untuk 

membangun metode yang dapat diterapkan dalam menghitung 

komponen sisi permintaan (demand-side) dari PDB Perjalanan dan 

Pariwisata: pengeluaran konsumen, konsumsi pemerintah, investasi 

dan ekspor neto.  

 Menggunakan tabel input-output untuk menerjemahkan pengeluaran 

di sisi permintaan (demand-side) ke dalam output di sisi penawaran 

(supply-side), dan juga membagi total PDB dan ketenagakerjaan ke 

komponen langsung dan tidak langsung. 



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

111 

Tujuan dari metodologi WTTC adalah untuk memastikan bahwa 

perhitungan dilakukan secara komprehensif sehingga tingkat 

kepentingan Perjalanan dan Pariwisata tidak diestimasi terlalu rendah –  

dan juga cukup konsisten untuk dapat dilakukan komparasi antar negara 

dan antar kawasan sehingga estimasi kontribusi terhadap PDB dan 

ketenagakerjaan di tingkat global yang bersumber dari Perjalanan dan 

Pariwisata dapat diturunkan secara akurat. 

(1) Kontribusi Langsung  
Kontribusi langsung dari Perjalanan dan Pariwisata terhadap PDB 

menggambarkan pengeluaran internal dalam sektor Perjalanan dan 

Pariwisata (keseluruhan pengeluaran dalam pengeluaran tertentu oleh 

pemerintah dalam jasa Perjalanan dan Pariwisata memiliki hubungan 

secara langsung dengan pengunjung seperti jasa budaya (museum) atau 

rekreasional (taman nasional).    

Kontribusi langsung dari Perjalanan dan Pariwisata terhadap PDB 

dikalkulasikan agar sesuai dengan output yang dikeluarkan di 

Penghitungan Nasional, turis (National Accounting, tourists). Kontribusi 

langsung terhadap PDB dengan metodologi ini dikalkulasikan dengan 

mengurangi total pengeluaran internal dengan pembelian yang dilakukan 

di berbagai sektor pariwisata. Pendekatan pengukuran ini konsisten 

dengan definisi dari PDB Pariwisata yang dispesifikasikan di 2008 Satelit 

Pariwisata. 

(2) Kontribusi Tidak Langsung dan Kontribusi Terinduksi  
Total kontribusi dari Perjalanan dan Pariwisata dalam perhitungan 

WTTC mencakup dampak yang lebih luas yang terdiri dari kontribusi 

tidak langsung dan kontribusi yang terinduksi dalam perekonomian. 

Kontribusi tidak langsung mencakup PDB dan pekerjaan yang didukung 

oleh:  

 Pengeluaran investasi Perjalanan dan Pariwisata – hal ini mencakup 
aktivitas saat ini dan masa datang yang terdiri dari aktivitas investasi 
seperti pembelian armada pesawat terbang dan konstruksi hotel 
baru; 

 Pengeluaran kolektif pemerintah, yang dikeluarkan untuk 
mendukung aktivitas Perjalanan dan Pariwisata dalam berbagai hal 
yang berbeda sesuai dengan peruntukannya;  

 Pembelian barang dan jasa domestik oleh sektor-sektor yang 
berhubungan langsung dengan wisatawan termasuk pembelian 
makanan dan jasa pembersih oleh hotel, pembelian bahan bakar 
dan jasa katering oleh maskapai penerbangan dan pembelian jasa 
IT oleh agen perjalanan.   
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Sedangkan kontribusi terinduksi diukur dari PDB dan pekerjaan 

yang diciptakan oleh tenaga kerja yang terlibat baik secara langsung 

ataupun tidak langsung dari industri Perjalanan dan Pariwisata.  

Analisis dampak langsung pariwisata terhadap perekonomian 

yang dapat bisa langsung dirasakan oleh masyarakat adalah besarnya 

pengeluaran wisatawan baik dari wisatawan domestic dan wisatawan 

mancanegara. Untuk menganalisis dampak sector pariwisata terhadap 

penerimaan dan devisa, maka diperlukan langkah-langkah yaitu:, 

Pertama, menentukan besarnya potensi pengunjung atau wisatahan baik 

domestic maupun mancanegara. Kedua, menentukan asumsi-asumsi 

terkait dengan besarnya penerimaan dan devisa, yaitu: rata-rata lama 

tinggal, rata-rata pengeluaran wisatawan per hari, rata-rata pengeluaran 

wisatawan per orang, dan rata-rata pengeluaran per perjalanan (Rp), 

alokasi pengeluaran wisatawan baik domestik maupun manca negara, 

prosentase alokasi pengeluaran wisatawan baik domestic maupun 

manca negara. Ketiga, menghitung proyeksi potensi penerimaaan oleh 

masyarakat dan cadangan devisa. 

b) Dampak Pariwisata Terhadap Penerimaan Devisa 

Seperti yang telah disampaikan pada sub bab di atas, untuk 

menghitung potensi penerimaan devisa dari adanya objek wisata Ciater 

diperlukan asumsi-asumsi sebagai dasar perhitungannya. Asumsi 

pertama adalah menentukan potensi pengunjung atau wisatawan 

domestik maupun mancanegara. Sebelum menganalisis berapa potensi 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata, berikut ini akan 

terlebih dahulu disampaikan jumlah kunjungan wisata nasional dan 

Kabupaten Subang. 

Tabel 9.2. Pertumbuhan dan Proyeksi Kunjungan Wisatawan ke 
Objek Wisata di Kabupaten Subang 

Tahun Wisatawan 
Nusantara 

Wisatawan 
Mancanegara 

Jumlah 

2010 3,236,137 222,414 3,458,511 

2011 3,414,598 171,072 3,585,770 

2012 3,536,944 180,601 3,717,545 

2013 3,227,988 170,274 3,398,262 

2014 2,125,821 170,274 2,296,095 

2015 3,227,988 170,274 3,398,262 

2016 3,477,300 748,972 4,226,272 

2017* 3,626,758 983,475 4,610,233 
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2018* 3,460,192 1,863,181 5,323,373 

2019* 3,705,864 1,995,465 5,701,329 

2020* 3,951,535 2,127,750 6,079,285 

2021 4,197,207 2,260,034 6,457,241 

2022 4,442,879 2,392,319 6,835,198 

2023 4,688,550 2,524,604 7,213,154 

Sumber: Disbudparpora Kab. Subang 2017 (diolah) 

* angka proyeksi berdasarkan trend pertumbuhan 

Setelah menganalisis proyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke 

Kabupaten Subang, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

jumlah potensi wisatawan yang yang berkunjung ke objek wisata Ciater. 

Dalam analisis penentuan potensi wisatawan ke objek wisata Ciater 

mengunakan asumsi bahwa dari 7.213.145 orang (proyeksi tahun 2023) 

wisatawan yang berkunjung ke Subang sejumlah 40% nya atau 

2.885.261 orang wisatawan per tahun akan berkunjung ke objek wisata 

Ciater. Jadi diawal pembukaan atau pengoprasionalan objek wisata ini, 

di tahun pertama ojek wisata ini akan kedatangan wisatawan sebanyak 

2.885.261 wisatawan.   

Jumlah kunjungan wisatawan sebesar itu, selanjutnya akan 

dibagi menjadi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Untuk 

membagi wisatawan domestic dan wisatawan mancanegra akan 

digunakan asumsi: 65% wisatawan domestic dan 35% wisatwan 

mancanegara, asumsi ini didasarkan pada rata-rata kunjungan 

wisatawan ke Kabupaten Subang berdasarkan asal negaranya. Dengan 

menggunakan asumsi tersebut, maka diawal pembukaan atau 

pengoprasionalan objek wisata ini, di tahun pertama objek wisata ini 

akan kedatangan wisatawan sebanyak 2,885,261, yang terdiri dari: 

1,875,420 wisatawan domestik dan 1,009,841 wisatawan mancanegara. 

Dengan mengetahui potensi kunjungan wisatawan diawal pembukaan 

atau pengoprasionalan objek wisata ini, selanjutkan akan diproyeksikan 

potensi kunjungan wisatawan ke objek wisata Ciater untuk 20 tahun ke 

depan. Berikut ini hasil perhitungan proyeksi potensi kunjungan 

wisatawan ke objek wisata Ciater dalam analisis proyeksi 20 tahun ke 

depan. 
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Tabel 9.3. Proyeksi Potensi Wisatawan Objek Wisata Ciater  dalam 
20 Tahun Perencanaan 

Tahun 
Rencana 

Domestik Mancanegara Jumlah 

Tahun 1 1,875,420 1,009,841 2,885,261 

Tahun 2 1,973,689 1,062,755 3,036,444 

Tahun 3 2,071,957 1,115,669 3,187,626 

Tahun 4 2,170,226 1,168,583 3,338,809 

Tahun 5 2,268,494 1,221,497 3,489,991 

Tahun 6 2,366,763 1,274,411 3,641,174 

Tahun 7 2,465,031 1,327,325 3,792,356 

Tahun 8 2,563,300 1,380,239 3,943,539 

Tahun 9 2,661,569 1,433,152 4,094,721 

Tahun 10 2,759,837 1,486,066 4,245,903 

Tahun 11 2,858,106 1,538,980 4,397,086 

Tahun 12 2,956,374 1,591,894 4,548,268 

Tahun 13 3,054,643 1,644,808 4,699,451 

Tahun 14 3,152,911 1,697,722 4,850,633 

Tahun 15 3,251,180 1,750,636 5,001,816 

Tahun 16 3,349,449 1,803,549 5,152,998 

Tahun 17 3,447,718 1,856,463 5,304,181 

Tahun 18 3,545,986 1,909,377 5,455,363 

Tahun 19 3,644,254 1,962,291 5,606,545 

Tahun 20 3,742,523 2,015,205 5,757,728 

Sumber: Hasil analisis, 2019 

Setelah menentukan jumlah potensi wisatawan, maka selanjutkan 

akan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya, seperti analisis dampak 

langsung dan dampak tidak langsung dari keberadaan sektor pariwisata 

Ciater di Kabupaten Subang.   

Berdasarkan data statistik Passenger exit survey (PES), 

perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara selalu menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup tinggi, pada tahun 2017 terdapat lebih dari 14 

juta wisatawan mancanegara, tumbuh 16,7% dari tahun 2016 yang 

sebesar 12 juta wisatawan. Hal ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas 

akan meningkatkan penerimaan devisa negara, pada tahun 2017 
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penerimaan devisa sebesar 15.240 juta USD. Angka ini tumbuh 22,51% 

dari tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran wisatawan perkunjungan 

sebesar USD 1201 per kunjungan. 

Tabel 9.4. Jumlah dan Proyeksi Kunjungan Wisatawan 
Mancanegara, Penerimaan Devisa, dan Pengeluaran per orang, 
2012-2017 

Tahun Wisatawan 
mancanegara 

Rata-
rata 
lama 

tinggal 
(Hari) 

Penerimaan Devisa Rata-rata 
Pengeluaran per  

orang 

Jumlah 
Pertumbu 
han (%) 

Total 
(juta 
USD) 

Pertumbu 
han (%) 

Per hari 
(USD) 

Per 
kunjungan 

(USD) 

2012 8.004.462 5,16 7,7 9.121 6,62 147,22 1.134 

2013 8.802.129 9,97 7,65 10.054 10,23 149,31 1.142 

2014 9.432.411 7,19 7,66 11.166 11,06 154,42 1.183 

2015 10.406.759 10,29 8,53 12.226 9,49 141,65 1.209 

2016 12.023.971 15,54 8,39 12.44 1,75 131,64 1.104 

2017* 14.039.799 16,77 n/a 15.24 22,51 n/a 1.201 

Sumber: Kementrian Pariwisata, 2018 (PES) 

Setelah mengetahui kunjungan wisatawan nasional, untuk 

selanjutnya adalah jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Subang. 

Penyampaian ini sangat penting untuk disampaikan karena hasil-hasil 

dalam analisis tersebut akan menjadi dasar dan asumsi untuk 

menghitung potensi penerimaan devisa dari kunjungan wisatawan asing 

yang berkunjung ke objek wisata Ciater.  

Tabel 9.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Subang, 
Penerimaan Devisa, dan Pengeluaran per orang, 2012-2018 

Tahun 

Wisatawan 
mancanegara 

Rata-
rata 
lama 

tinggal 
(Hari) 

Penerimaan Devisa 
Rata-rata Pengeluaran 

per  orang 

Jumlah 
Pertumbu 
han (%) 

Total (juta 
USD) 

Pertum
bu han 

(%) 

Per hari 
(USD) 

Per 
kunjungan 

(USD) 

2016 748,972  2.00 220,527,315.68  147.22 1,134.00 

2017 972,968 0.299 2.00 290,547,816.02 0.32 149.31 1,142.00 

2018 1,863,181 0.915 2.00 575,424,681.06 0.98 154.42 1,183.00 

2019 1,995,465 0.071 2.00 565,315,277.00 (0.02) 141.65 1,209.00 

2020 2,127,750 0.066 2.00 560,193,954.18 (0.01) 131.64 1,104.00 

2021 2,260,034 0.062 2.00 654,722,911.06 0.17 144.85 1,201.00 

2022 2,392,319 0.059 2.00 693,045,331.93 0.06 144.85 1,162.17 

Sumber: Diolah dari hasil Penelitian Kementrian Pariwisata, 2018 (PES) 
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* Mengacu pada hasil penelitian Kementeria Pariwisata, 2018 (PES) 

Setelah menganalisis potensi penerimaan devisa dari wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Subang, maka selanjutnya 

akan menganalisis proyeksi potensi penerimaan devisa dari wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke objek wisata Ciater. Asumsi yang 

diapakai untuk menganalisis proyeksi potensi penerimaan devisa dari 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata Ciater adalah 

rata-rata lama kunjungan wisata, rata-rata pengeluaran per  orang per 

hari. Asumsi ini mengacu pada data statistik hasil Passenger exit survey 

(PES) Kementerian Pariwisata. 

Tabel 9.6. Proyeksi Potensi Jumlah Kunjungan Wisatawan 
Mancanegara Ke Ciater, Penerimaan Devisa, dan Pengeluaran per 
Orang 

Tahun 
Rencana 

Wisatawan 
mancanegara 

Rata-
rata 
lama 

tinggal 
(Hari) * 

Penerimaan Devisa Rata-rata 
Pengeluaran per  

orang 

Jumlah Pertum
buhan 

(%) 

Total (USD) Pertum
buhan 

(%) 

Per 
hari 

(USD) * 

Per 
kunjunga
n (USD)* 

Tahun 1 1,009,841.35  2.00 297,337,687.09  147.22 1,134.00 

Tahun 2 1,062,755.40 5.24 2.00 317,360,017.55 6.73 149.31 1,142.00 

Tahun 3 1,115,669.10 4.98 2.00 344,563,244.84 8.57 154.42 1,183.00 

Tahun 4 1,168,583.15 4.74 2.00 331,059,606.40 (3.92) 141.65 1,209.00 

Tahun 5 1,221,496.85 4.53 2.00 321,595,690.67 (2.86) 131.64 1,104.00 

Tahun 6 1,274,410.90 4.33 2.00 369,191,740.09 14.80 144.85 1,201.00 

Tahun 7 1,327,324.60 4.15 2.00 384,520,627.32 4.15 144.85 1,162.17 

Tahun 8 1,380,238.65 3.99 2.00 399,849,615.95 3.99 144.85 1,162.17 

Tahun 9 1,433,152.35 3.83 2.00 414,207,235.36 3.59 144.51 1,166.19 

Tahun 10 1,486,066.05 3.69 2.00 427,461,864.85 3.20 143.82 1,169.65 

Tahun 11 1,538,980.10 3.56 2.00 438,022,954.65 2.47 142.31 1,167.74 

Tahun 12 1,591,893.80 3.44 2.00 453,383,153.22 3.51 142.40 1,161.84 

Tahun 13 1,644,807.85 3.32 2.00 473,511,817.72 4.44 143.94 1,170.11 

Tahun 14 1,697,721.55 3.22 2.00 488,304,990.59 3.12 143.81 1,165.69 

Tahun 15 1,750,635.60 3.12 2.00 503,006,068.84 3.01 143.66 1,166.20 

Tahun 16 1,803,549.30 3.02 2.00 517,599,442.68 2.90 143.49 1,166.77 

Tahun 17 1,856,463.35 2.93 2.00 532,247,119.63 2.83 143.35 1,166.86 

Tahun 18 1,909,377.05 2.85 2.00 547,159,109.86 2.80 143.28 1,166.46 

Tahun 19 1,962,290.75 2.77 2.00 562,867,579.15 2.87 143.42 1,166.28 

Tahun 20 2,015,204.80 2.70 2.00 578,631,311.86 2.80 143.57 1,166.91 

Rata-rata 1,380,238.49 4.01 2.00 397,558,421.01 3.91 144.22 1,164.32 

Sumber: Diolah dengan menggunakan asumsi hasil Penelitian Kementrian 

Pariwisata, 2018  

* Mengacu pada hasil penelitian Kementeria Pariwisata, 2018  

Hasil analisis proyeksi potensi jumlah kunjungan wisatawan 

diatas menunjukkan bahwa diawal tahun pembukaan atau 

pengoprasionalan objek wisata ini, diproyeksikan akan mendapatkan 
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kunjungan wisatawan mancanegera sebanyak 1,009,841.35 orang. 

Dengan jumlah pengunjung sebanyak itu, maka diproyeksikan aka ada 

penerimaan devisa sebesar USD 297,337,687.09 Hasil tersebut 

diperoleh dari hasil kali jumlah wisatawan mancanegara dikalikan lama 

hari tinggal dikalikan lagi pengeluaran per hari. 

Berdasarakan hasil proyeksi selama 20 tahun perencanaan 

menunjukkan bahwa, dalam 20 tahun ke depan, jumlah kunjungan 

wisata asing ke objek wisata Ciater akan tumbuh secara rata-rata 

sebesar 4,01% setiap tahun. Dengan mengalami pertumbuhan 

kunjungan wisatawan sebesar 4.01% maka diperkirakan diikuti pula 

dengan pertumbuhan penerimaan devisa sebesar 3.91% setiap tahun. 

c) Dampak Pariwisata Terhadap Penerimaan Masyarakat  

Intrumen untuk mengukur dampak pariwisata terhadap 

penerimaan masyarakat secara langsung adalah dilihat dari struktur 

pengeluaran wisatawan baik wisatawan domestic maupun mancanegera. 

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pariwisata tahun 2015, melalui 

Passenger Exit Survey (PES). Survei PES dilaksanakan oleh Kementrian 

Pariwisata setiap tahun. Tujuan utama PES adalah untuk mengetahui 

rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia menurut negara 

tempat tinggal mereka, selain itu juga rata-rata lama tinggal mereka di 

Indonesia. Struktur pengeluaran wisatawan manca Negara terbagi dalam 

bentuk pengeluaran antara lain: (a) Hotel dan akomodasi lain; (b) 

Restoran dan sejenisnya; (c) Angkutan domestic; (d) Biro perjalanan, 

operator dan pramuwisata; (e) Jasa seni, budaya, rekreasi dan hiburan; 

(f) Jasa Par lainnya; (g) Souvenir; (h) Kesehatan dan kecantikan; (i) 

Produk non makanan; dan (j) Produk pertanian.  

Bila dilihat dari struktur pengeluarannya, sebagian besar 

pengeluaran pada hotel dan akomodasi (42%), kemudian restoran 

(20%), dan angkutan domestik (13%), sisanya adalah untuk jasa-jasa 

pariwisata dan keperluan cenderamata, berikut ini secara lengkap 

struktur pengeluaran wisatawan mancanegara menurut Passenger Exit 

Survey (PES).  
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Tabel  9.7. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara di 
Indonesia 

No Jenis Produk 
Nilai (milliar 

rupiah) 
Proporsi 

1 Hotel dan akomodasi lain 68.093.4 42% 

2 Restoran dan sejenisnya 33.390.8 20% 

3 Angkutan domestic 21.967.8 13% 

4 Biro perjalanan, operator dan pramuwisata 3.681.1 2% 

5 Jasa seni, budaya, rekreasi dan hiburan 6.173.6 4% 

6 Jasa Par lainnya 1.211.3 1% 

7 Souvenir 7.407.5 5% 

8 Kesehatan dan kecantikan 2.940.7 2% 

9 Produk non makanan 16.273.3 10% 

10 Produk pertanian 2.589.3 2% 

 Total 163.728.7  100% 

Sumber: Kementerian Pariwisata, Passenger Exit Survey, 2015 

Dengan menggunakan hasil PES 2015, seperti yang telah 

disampaikan di atas maka, kita bisa memprediksi struktur pengeluaran 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata Ciater 

Kabupaten Subang. Berikut ini hasil proyeksi struktur pengeluaran 

wisatawan macanegara ke objek wisata Ciater Kabupaten Subang 

dengan dengan menggunakan asumsi hasil PES, 2015. 
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Tabel 9.8. Proyeksi Penerimaan Devisa dan Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 

 
Sumber: Diolah dengan menggunakan asumsi hasil Penelitian Kementrian Pariwisata, 2018  
* Mengacu pada hasil penelitian Kementeria Pariwisata, 2018 
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Dengan menggunakan proyeksi potensi penerimaan di atas, 

maka dapat diperkiraan jumlah penerimaan masyarakat dari s wisatawan 

mancanegara. Alokasi terbesar pengeluaran wisatawan mancanegara 

untuk keperluan hotel dan akomodasi yaitu sebesar 42% atau USD 

124,881,828.58. Jadi dengan adanya wisatawan mancanegra yang 

berkunjung ke objek wisata Ciater maka seluruh masyarakat sekitar yang 

memiliki unit usaha hotel dan akomodasi wisata akan berpotensi 

mendapatkan tambahan penerimaan sebesar USD 124,881,828.58. atau 

sebesar Rp 1,748,345,600,112222 dalam satu tahun.  

Sedangkan untuk alokasi pengeluaran terbesar kedua wisatawan 

mancanegara adalah untuk Restoran dan sejenisnya, pengeluaran ini 

mengambil porsi sebesar 20%  dari total pengeluaran mereka yaitu 

kurang lebih sebesar USD. 59,467,537.42. Jadi dengan adanya 

wisatawan mancanegra yang berkunjung ke objek wisata Ciater maka 

seluruh masyarakat sekitar yang memiliki unit restoran dan sejenisnya 

akan berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan sebesar USD 

59,467,537.42. atau sebesar Rp 832,545,523,863.2  dalam satu tahun. 

Selain hotel dan akomodasi serta restoran dan sejenisnya, porsi 

pengeluaran terbesar kegita dari wisatawan macanegara adalah untuk 

keperluan angkutan domestic. PEngeluaran ini mengambil porsi sebesar 

13% dari total pengeluaran mereka yaitu kurang lebih sebesar USD. 

38,653,899.32. Jadi dengan adanya wisatawan mancanegra yang 

berkunjung ke objek wisata Ciater maka seluruh masyarakat sekitar yang 

memiliki unit usaha angkutan dan sejenisnya akan berpotensi 

mendapatkan tambahan penerimaan sebesar USD 38,653,899.32. atau 

sebesar Rp. 541,154,590,511.08 dalam satu tahun. 

Selain tiga jenis pengeluaran diatas, porsi pengeluaran 

wisatawan mancanegera yang mencapai 10% adalah pengeluaran untuk 

keperluan pembelian produk non makanan. Pengeluaran ini mengambil 

porsi sebesar 10% dari total pengeluaran mereka yaitu kurang lebih 

sebesar USD. 29,733,768.71 Jadi dengan adanya wisatawan 

mancanegra yang berkunjung ke objek wisata Ciater maka seluruh 

masyarakat sekitar yang memiliki unit usaha penjualan produk-produk 

non makanan akan berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan 

sebesar USD . 29,733,768.71 atau sebesar Rp. 416,272,761,931.60   

dalam satu tahun. 

Sedangkan pengeluaran untuk jenis lainnya seperti untuk belanja: 

Souvenir mengambil porsi sebesar 5%, Jasa seni, budaya, rekreasi dan 

hiburan mengambil porsi sebesar 4%, perjalanan, operator dan 

pramuwisata mengambil porsi sebesar 2%, Kesehatan dan kecantikan 

mengambil porsi sebesar 2%, Produk pertanian mengambil porsi 

sebesar 2%, dan Jasa Par lainnya mengambil porsi sebesar 1%. 
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Setelah menganalisis dampak langsung wisatawan mancanegara 

terhadap ekonomi masyarakat, melalui struktur pengeluaran mereka, 

maka selanjutnya akan dianalisis dampak langsung wisatawan domestik 

terhadap ekonomi masyarakat sekitar objek wisata Ciater. Struktur 

pengeluaran wisatawan domestik memiliki pola yang berbeda dengan 

pola pengeluaran wisatawan mancanegara. Struktur pengeluaran 

wisatawan domestik sebagian besar digunakan untuk angkutan domestik 

(37%) kemudian restoran (23%) baru diikuti oleh produk industri non 

makanan (15%) dan hotel dan akomodasi (10%). Perbedaan pola ini 

kemungkinan disebabkan dari pola konsumsi/karakteristik wisatawan 

yang berbeda pula, selain faktor kondisi yang ada di Indonesia, misalnya 

biaya transportasi yang cenderung tinggi atau memang karakteristik 

wisatawan yang tidak memerlukan menginap di hotel berbintang atau 

sejenisnya. berikut ini secara lengkap struktur pengeluaran wisatawan 

domestik menurut Passenger Exit Survey (PES). 

Tabel 9.9. Struktur Pengeluaran Wisatawan Domestik, 2015-2016 
(dalam milliard rupiah) 

No Jenis Produk 2015 2016 Proporsi 

1 Hotel dan akomodasi lain 23.399 25.135 10.40% 

2 Restoran dan sejenisnya 49.76 54.703 22.63% 

3 Angkutan domestic 83.488 88.265 36.52% 

4 Biro perjalanan, operator dan 
pramuwisata 

4.838 5.022 
2.08% 

5 Jasa seni, budaya, rekreasi dan 
hiburan 

5.869 6.395 
2.65% 

6 Jasa Par lainnya 4.313 5.064 2.10% 

7 Souvenir 11.035 11.928 4.94% 

8 Kesehatan dan kecantikan 137 143 0.06% 

9 Produk non makanan 33.653 36.311 15.02% 

10 Produk pertanian 8.201 8.709 3.60% 

 Total 224.694 241.675  

Sumber: Kemenpar, BPS, 2016 

Dengan menggunakan hasil PES 2015, seperti yang telah 

disampaikan di atas maka, kita bisa memprediksi struktur pengeluaran 

wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata Ciater Kabupaten 

Subang. Berikut ini hasil proyeksi struktur pengeluaran wisatawan 

domestik ke objek wisata Ciater Kabupaten Subang dengan dengan 

menggunakan asumsi hasil PES, 2015. 
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Tabel 9.10. Proyeksi Struktur Pengeluaran Wisatawan Domestik 
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Dengan menggunakan proyeksi potesi penerimaan di atas, maka 

dapat diperkiraan jumlah penerimaan masyarakat dari pengeluaran 

wisatawan domestik. Alokasi terbesar pengeluaran wisatawan domatik 

untuk angkutan domestik yaitu sebesar 37% atau Rp. 

640,792,797,021.20. Jadi dengan adanya wisatawan domestik yang 

berkunjung ke objek wisata Ciater maka seluruh masyarakat sekitar yang 

memiliki usaha angkutan domestik akan berpotensi mendapatkan 

tambahan penerimaan sebesar sebesar Rp 640,792,797,021.20. dalam 

satu tahun. 

Sedangkan untuk alokasi pengeluaran terbesar kedua wisatawan 

domatik adalah untuk keperluan restoran dan sejenisnya yaitu sebesar 

23% atau Rp. 397,136,898,832.50. Jadi dengan adanya wisatawan 

domestik yang berkunjung ke objek wisata Ciater maka seluruh 

masyarakat sekitar yang memiliki unit restoran dan sejenisnya akan 

berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan sebesar sebesar Rp 

397,136,898,832.50. dalam satu tahun.  

Selain pengeluaran untuk angkutan domestic dan restoran dan 

sejenisnya porsi ketiga yang cukup dari pengeluaran wisatawan 

domestik adalah untuk pembelian produk non makanan, pengeluaran ini 

mengambil porsi sebesar 15%  dari total pengeluaran mereka yaitu 

kurang lebih sebesar Rp. 263,613,292,388.11. Jadi dengan adanya 

wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata Ciater maka 

seluruh masyarakat sekitar yang memiliki unit usaha penjualan produk 

non makanan akan berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan 

sebesar Rp 263,613,292,388.11 dalam satu tahun. 

Selain tiga jenis pengeluaran diatas, porsi pengeluaran 

wisatawan domestik yang mencapai 10% adalah pengeluaran untuk 

hotel dan akomodasi lainnya. Pengeluaran ini mengambil porsi sebesar 

10% dari total pengeluaran mereka yaitu kurang lebih sebesar Rp. 

182,476,938,232.91. Jadi dengan adanya wisatawan domestic atau lokal 

yang berkunjung ke objek wisata Ciater maka seluruh masyarakat sekitar 

yang memiliki unit hotel dan akomodasi wisata akan berpotensi 

mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp. 182,476,938,232.91  

dalam satu tahun. Pendapatan tersebut akan dinikati oleh para 

pengusaha hotel di sekitar objek wisata. 

Sedangkan pengeluaran untuk jenis lainnya seperti untuk belanja: 

Souvenir mengambil porsi sebesar 5%, Produk pertanian mengambil 

porsi sebesar 4%, Jasa seni, budaya, rekreasi dan hiburan mengambil 

porsi sebesar 3%, perjalanan, operator dan pramu wisata mengambil 
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porsi sebesar 2%, , dan Jasa Pariwisata lainnya mengambil porsi 

sebesar 2%, Kesehatan dan kecantikan mengambil porsi sebesar 0.06%, 
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BAB X. TEKNIK ANALISIS PENGUKURAN 
DAMPAK PARIWISATA TERHADAP 

PEREKONOMIAN DAERAH : (Studi Pada 
Pengembangan Pariwisata Subang Terhadap 

Perekonomian Kabupaten Subang)  

A. Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi Daerah 

Pariwisata sekarang merupakan salah satu sektor ekonomi 

terbesar dan mempunyai tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. 

Pariwisata telah menjadi salah sumber utama penerimaan bagi banyak 

negara. Melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan 

kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur menjadikan 

pariwisata sebagai salah satu penggerak utama (key driver) kemajuan 

sosio-ekonomi suatu negara. Berdasar laporan World Travel and 

Tourism Council (WTTC) pada tahun 2017 sumbangan pariwisata 

terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai 10 persen. 

Sementara penerimaan dari kunjungan wisatawan internasional 

menyumbang tujuh persen dari total ekspor barang dan jasa dunia atau 

30 persen dari total ekspor jasa dunia. Dilihat dari penciptaan lapangan 

kerja, satu dari 10 tenaga kerja diciptakan karena adanya kegiatan 

pariwisata (UNWTO, 2018). 

Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization, 

UNWTO) mencatat jumlah kunjungan wisatawan internasional pada 

tahun 2017 mencapai 1,33 juta kunjungan atau naik tujuh persen 

dibandingkan tahun 2016. Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak krisis 

ekonomi global tahun 2009. UNWTO memperkirakan akan terus 

meningkat seiring membaiknya kondisi perekonomian dunia. Perkiraan 

UNWTO tersebut sudah tentu menggiurkan pelaku usaha pariwisata di 

berbagai negara. Sekarang muncul banyak daerah tujuan wisata baru di 

dunia di luar negara tujuan wisata yang secara tradisional menjadi tujuan 

favorit seperti Eropa dan Amerika Utara. Wilayah Asia dan Pasifik, 

dimana Indonesia berada di dalamnya, pada tahun 2017 mengalami 

pertumbuhan sebesar enam persen dibanding tahun sebelumnya. 

Persaingan bukan hanya terjadi antar kawasan, negara-negara dalam 

satu kawasanpun saling berlomba untuk menarik wisatawan sebanyak 

banyaknya untuk berkunjung ke negaranya. Bagi Indonesia, ini 

merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan 

kepariwisataan nasional. 
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Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata nasional, 

pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan 

pariwisata agar pariwisata Indonesia dapat bersaing dengan negara-

negara lain. Pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu 

prioritas dalam pembangunan nasional. Pemerintah berharap pariwisata 

dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata dengan 

segala aspeknya dapat memberikan dampak kepada berbagai aspek 

kehidupan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Secara ekonomi, 

dampak pariwisata menjadi potensi besar dalam penerimaan devisa 

negara dari konsumsi wisatawan mancanegara terhadap produk barang 

dan jasa. Tidak kalah pentingnya adalah perjalanan wisatawan domestik 

yang memberi porsi besar dalam penciptaan ekonomi daerah maupun 

regional.  

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas peran langsung sektor 

pariwisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui 

pengeluaran atau konsumsi wisatawan. Selain itu untuk konsumsi 

wisatawan asing ada potensi penerimaan devisa bagi negara. Dari 

konsumsi atau uang yang dikeluarkan oleh wisatawan juga berdampak 

pada pembukaan kesempatan kerja, sehingga menjadi potensi terhadap 

terbukanya lapangan kerja berbagai sektor yang terkait langsung dengan 

aktivitas pariwisata. Pada bagian ini pembahasan lebih focus pada peran 

pariwisata terhadap indicator-indikator perekonomian makro daerah, 

khusnya daerah Kabupaten Subang. Peran wisata yang akan dibahas 

dalam bagian ini antara lain: (1) Peran pariwisata terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Nilai Tambah Broto (NTB); (2) 

Peran pariwisata terhadap penerimaan pajak neto; (3) Peran pariwisata 

terhadap nilai kompensasi tenaga kerja ; (4) Peran atau multiplier 

pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi regional. 

a. Model Pengukuran Dampak Pariwisata. 

Sebelum membahas peran atau dampak pariwisata terhadap 

perekonomian daerah atau regional, sebelumnya akan disampaikan 

metode atau model pengukuran dampak pariwisata yang dipakai dalam 

penelitian ini. Model yang dipakai untuk mengukur dampak pariwisata 

terhadap perekonomian daerah dalam penelitian ini mengacu pada 

model yang digunakan oleh Neraca Satelit Pariwisata Nasional 

(NESPARNAS) 2017. Karena daerah Kabupaten Subang tidak memiliki 

tabel Input-Output, maka nilai-nalai koefisien input-ouput yang pakai 

acuan dalam penelitian ini adalah nilai koefisien input-output Nasional 

2010, seperti yang juga yang pakai dalam penyusunan NESPARNAS 

2017. 
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Model yang dipakai untuk mengukur dampak pariwisata terhadap 

perekonomian daerah Kabupaten Subang adalah model Input-output. 

Model Input-Output digunakan untuk mengukur dampak pariwisata 

terhadap perekonomian. Model ini didasarkan pada keterkaitan antar 

sektor ekonomi yang memiliki asumsi homogenitas (kesatuan output), 

proporsionalitas (hubungan linear input dan output) dan aditivitas. Model 

ini menggunakan Tabel Input Output (I-O) berupa suatu matriks yang 

menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling 

keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan 

periode tertentu. Kerangka dasar Tabel I-O menggambarkan transaksi 

produksi barang dan jasa yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama 

(kolom) menunjukkan struktur input sektor-sektor ekonomi, komposisi 

nilai tambah yang dihasilkan dan struktur permintaan akhir (final 

demand) terhadap barang dan jasa. Sisi kedua (baris) menunjukkan 

distribusi (alokasi) output barang dan jasa untuk proses produksi, final 

demand, dan impor. Tabel I-O yang digunakan dalam mengukur dampak 

pariwisata kabupaten Subang adalah Tabel I-O nasional 2010, nilai-nilai 

koefisien I-O nasional inilah yang nantinya akan menjadi proxy atau 

penyamaan untuk mengukur dampak pariwisata terhadap perekonomian 

daerah. 

(1) Mengukur Dampak Pariwisata Terhadap Nilai Tambah  Bruto (NTB)  
Nilai tambah bruto (NTB) merupakan bagian dari nilai output 

sektor ekonomi. Sebagai balas jasa atas faktor produksi, NTB mencakup 

kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan pajak dikurangi subsidi 

lainnya atas produksi (pajak atas produksi neto). Sebagaimana model I-

O untuk menghasilkan nilai output akibat konsumsi pariwisata, nilai 

tambah yang diciptakan juga berbanding lurus dengan permintaan atau 

konsumsi kepariwisataan. Formulasi yang menunjukkan hubungan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Vi  = v (I-Ad)-1. C i  
  =  v . Xi  ..................................... (1) 
dimana: 
Vi   = nilai tambah bruto karena dampak konsumsi kepariwisataan.  
v  =  matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto, yaitu rasio 

antara nilai   tambah bruto sektor tertentu dengan outputnya.  
Ci        =  konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) wisman, 2) wisnus, 3) 

wisnas, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran 
pemerintah untuk pariwisata  

i        = 1, 2, 3, 4, 5.  
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Persamaan (1) menunjukkan hubungan searah antara nilai 

tambah bruto dengan nilai outputnya. Ini juga berarti bahwa terdapat 

hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan penciptaan nilai 

tambah sektor ekonomi, yaitu pengeluaran wisman, wisnus, investasi 

pariwisata, dan lainnya. 

(2) Mengukur Dampak Pariwisata Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja dan 

Pajak Neto   

Salah satu komponen nilai tambah bruto adalah kompensasi 

tenaga kerja dan pajak kurang subsidi lainnya atas produksi (pajak atas 

produksi neto). Pajak lainnya atas produksi adalah pajak yang dikenakan 

dalam rangka proses produksi. Pajak lainnya atas produksi mencakup 

pajak yang dibayar atas lahan, aset, tenaga kerja, dan lainnya dalam 

aktivitas produksi. Dari model I-O dapat diturunkan hubungan antara 

faktor-faktor tersebut dengan kepariwisataan. Hubungan tersebut dapat 

disajikan sebagai berikut:  

 Vji   = vj (I-Ad)-1. C i       
       = vj . Xi  ...............................................(2)  
dimana:  
Vji  = Kompensasi tenaga kerja dan pajak atas produksi neto akibat 

konsumsi kepariwisataan. 
vj  =  matriks diagonal koefisien kompensasi tenaga kerja dan pajak 

atas   produksi neto, yaitu rasio antara upah/gaji dan pajak tak 
langsung sektor tertentu dengan outputnya.   

j  =  1) kompensasi tenaga kerja, 2) pajak atas produksi neto.  
Ci       = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) wisman, 2) wisnus, 3) 

wisnas, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran 
pemerintah untuk pariwisata  

i       =   1, 2, 3, 4, 5.  
Persamaan (2) ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsumsi 
kepariwisataan dengan kompensasi tenaga kerja sektor-sektor ekonomi 
dan penerimaan pajak bagi pemerintah dari aktivitas ekonomi tersebut. 
b. Peran Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

Kegiatan pariwisata mampu menghasilkan devisa, menciptakan 

lapangan kerja, dan kesempatan berusaha bagi negara atau daerah 

yang dikunjungi. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas kepariwisataan, 

seperti hotel dan restoran di sekitar obyek wisata akan menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar dan dapat pula menciptakan 

kesempatan berusaha bagi penduduk lokal seperti pembuatan 

cinderamata atau bingkisan dan ole-ole.  Pariwisata bukan merupakan 

sektor yang berdiri sendiri, tetapi banyak terkait dengan sektor lain. 
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Untuk mengukur peranannya dalam perekonomian tidak bisa dilakukan 

secara langsung, tetapi melalui identifikasi semua sektor yang terkait 

dengan kegiatan ini. Dengan menggunakan pendekatan model I-O dapat 

diperkirakan peran pariwisata di masing-masing sektor yang terkait, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Peranan pariwisata dalam 

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan (sisi demand) dapat 

diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsi rumah tangga untuk kegiatan 

wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar 

negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia; (2) porsi 

pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkait 

pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawan 

mancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang 

mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di 

luar negeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan 

pembangunan pariwisata. 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi 

suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) atau Nilai Tambah Bruto (NTB), baik atas dasar harga 

konstan maupun harga berlaku. NTB atas dasar harga berlaku dapat 

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga 

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun 

ke tahun. Secara konsep, NTB merupakan bagian dari output, yaitu 

merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang ikut serta dalam proses produksi. Besarnya NTB yang dihasilkan 

biasanya sejalan dengan nilai output yang dihasilkan oleh sektor-sektor 

ekonomi. Demikian pula dengan permintaan produk pariwisata akan 

memberi perubahan pula pada besarnya NTB seluruh unit usaha.  

Untuk mengetahui peran pariwisata terhadap PDRB maka perlu 

diketahui terlebihdahulu besar PDRB tahun analisis. Dalam penelitian ini 

tahun awal proyeksi dimulai dari tahun 2020. Karena tahun 2020 PDRB 

belum ada, maka dilakukan proyeksi berdasarkan trend perkembangan 

PDRB sebelumnya. Selain menetapkan nialia PDRB, selanjutnya adalah 

menetapkan nilai pengeluaran wisatawan mancanegara, wisatawan 

domestic, niali investasi, dan pengeluaran pemerintah untuk promosi 

wisata dan pembinaan. Penentuan nilai PDRB dan Penegeluaran 

wisatawan (mancanegara dan domestik) dilakukan dengan teknik 

analisis trend berdasarakan data-data seris tahun sebelumnya. 

Sedangkan untuk menentukan nilai investasi atau pengeluaran swasta 
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dan pemerintah mengacu pada koefisien dari tabel I-O yang dipakai 

untuk menyusun Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) 

2017. Berikut ini adalah hasil analisis dampak pariwisata terhadap 

perekonomian daerah. 

Tabel 10.1. Dampak Pariwisata Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) 
Kabupaten Subang  

Uraian Nilai Ekonomi 
Share thd 

PDRB 

Wisatawan mancanegara * 4,162,727,619,316 7.37% 

Wisatawan domestic * 1,754,530,099,361 3.11% 

Investasi ** 553,692,210,349 0.98% 

Promosi dan Pembinaan 
(Pemerintah) ** 56,499,205,138 0.10% 

Nilai Ekonomi Pariwisata 6,527,449,134,163 12% 

   

PDRB 56,499,205,137,626  

       Sumber: Hasil analisis 
           *    Analisis proyeksi 
           **  Nilai Koefisien dalam NESPARNAS 2017  

Dampak kegiatan pariwisata di Kabupaten Subang terhadap NTB 

pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp. 6,527,449,134,163 atau 

memberikan kontribusi sebesar 12% persen dari total PDRB Kabupaten 

Subang. Dampak pariwisata pada NTB paling besar diciptakan oleh 

belanja wisatawan mancanegera yaitu sebesar 7,37 persen terhadap 

Total PDRB Kabupaten Subang. Sementara itu, dampak konsumsi 

wisatawan domestik terhadap NTB sebesar 3,11 persen, investasi 

pemerintah dan swasta 0,98 persen, biaya promosi dan pembinaan 0,10 

persen. Potensi besar dari pengeluaran wisatawan terhadap 

perekonomian nasional menjadi pendorong usaha-usaha non pariwisata 

untuk ikut mendukung kegiatan di bidang kepariwisataan. 

c. Peran Pariwisata Terhadap Penerimaan Pajak Neto 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dalam 

struktur Tabel I-O 2010 ada dua jenis pajak, yaitu pajak atas produksi 

neto sebagai bagian dari nilai tambah bruto (NTB) dan pajak atas produk 

neto. Pajak lainnya atas produksi adalah pajak yang dikenakan dalam 

rangka proses produksi. Pajak lainnya atas produksi mencakup pajak 

yang dibayar atas lahan, aset, tenaga kerja, dan lainnya dalam aktivitas 

produksi, bukan merupakan pajak yang dibayar per unit output dan tak 

dapat dikurangkan dari harga produsen. Pajak ini dicatat sebagai pajak 
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yang dikeluarkan dari nilai tambah produsen atau sektor bersangkutan 

secara individu. Berikut hasil analisis prediksi penerimaan pajak dari 

akibat aktifitas sektor pariwisata di Kabupaten Subang. 

Tabel 10.2. Dampak Pariwisata Terhadap Penerimaan Pajak atas 

Produksi Kabupaten Subang 

Uraian Nilai Ekonomi Prosentase ** 
Share thd 

PDRB  

Wisatawan mancanegara  15,887,615,369 31.61% 0.24% 

Wisatawan domestic  17,686,971,997 35.19% 0.27% 

Investasi  13,103,136,117 26.07% 0.20% 

Promosi dan Pembinaan 
(Pemerintah)  3,583,634,849 7.13% 0.05% 

Nilai Pajak atas Produksi 
Pariwisata ** 50,261,358,333 100.00%  

 Sumber: Hasil analisis 

Keterangan:    **  Nilai Koefisien dalam NESPARNAS 2017 (7.7% dari nilai Ekonomi 

pariwisata) 

Tabel di atas menyajikan bahwa dampak kegiatan pariwisata 

terhadap pajak atas produksi neto. Tercatat bahwa pajak atas produksi 

neto yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata mencapai Rp 

50,261,358,333 atau memberi sumbangan pada nilai ekonomi pariwisata 

di Kabupaten Subang sebesar 7,7 persen.  

Pengeluaran wisatawan domestik memberi dampak paling besar 

terhadap penerimaan pajak kegiatan pariwisata yaitu 35.19 persen dari 

total nilai penerimaan pajak kegiatan pariwisata dan 0.27 persen 

terhadap nilai ekonomi pariwisata, disusul konsumsi wisatawan 

mancanegera yang berperan sebesar  31,61 persen dari total nilai 

penerimaan pajak kegiatan pariwisata dan 0.24 persen terhadap nilai 

ekonomi pariwisata. Sedangkan Investasi sektor pariwisata berdampak 

terhadap nilai penerimaan pajak kegiatan pariwisata sebesar 26,07 

persen dari total nilai penerimaan pajak kegiatan pariwisata dan 0.20 

persen terhadap nilai ekonomi pariwisata. Sementara dampak yang 

diberikan promosi pariwisata hanya sebesar 7.13 persen dari total nilai 

penerimaan pajak kegiatan pariwisata dan 0.05 persen terhadap nilai 

ekonomi pariwisata. 

d. Dampak Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Setelah menganalisis dampak pariwisata terhadap penerimaan 

devisa dan pendapatan masyarakat, maka selanjutnya akan dibahas 

dampak pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja atau pembukaan 
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lapangan kerja. Seperti yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya, 

bahwa adanya objek wisata akan menarik pengunjung atau wisatawan 

baik domestic maupun mancanegara. Kedatangan mereka tentunya 

berdampak pada penyediaan kebutuhan mereka selama berkunjung ke 

objek wisata. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pariwisata 

keberadaan wisatawan setidaknya setidaknya membutuhkan pelayanan 

sebagai berikut: (a) Hotel dan akomodasi lain; (b) Restoran dan 

sejenisnya; (c) Angkutan domestic; (d) Biro perjalanan, operator dan 

pramuwisata; (e) Jasa seni, budaya, rekreasi dan hiburan; (f) Jasa Par 

lainnya; (g) Souvenir; (h) Kesehatan dan kecantikan; (i) Produk non 

makanan; dan (j) Produk pertanian. 

Dari sekian layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan selama 

berkujung ke objek wisata tersebut, maka selain berpotensi menamba 

penerimaan masyarakat dan devisa lewat belanja yang mereka lakukan, 

namun juga membutuhkan tenaga tenaga kerja untuk menggerakkan 

unit-unit bisnis atau sekian banyak usaha tersebut. Bagian ini akan 

membahas peran pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja yang 

tentunya juga secara otomatis akan mengurangi pengangguran dan 

kemiskinan. 

Analisis penyerapan tenaga kerja, akan awali dengan penentuan 

asumsi seperti pada proses analisis yang dilakukan untuk menentukan 

dampak pariwisata terhadap peenrimaan devisa dan masyarakat. 

Beberapa asumsi yang harus tetapkan untuk menganalisis dampak 

pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja aatara lain: Pertama, 

menentukan jenis pekerjaan apa saja yang terkait dengan sector 

pariwisata. Kedua, menentukan proporsi masing-masing pekerjaan 

tersebut dalam menunjang aktivitas pariwisata. Ketiga, menentukan 

proporsi tenaga kerja di sector pariwisata terhadap total pekerja yang 

ada di daerah tersebut. 

Dalam menentukan jenis pekerjaan apa saja yang terkait secara 

langsung dengan sector atau aktivitas pariwisata, penelitian ini mengacu 

pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data susenas, 

aktivitas pariwisata menyerap tenaga kerja sebesar 12,3 juta lapangan 

pekerjaan. Bila dilihat dari status pekerjaannya berusaha sendiri (28,5%), 

kemudian buruh (25,7%), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 

(23,1%), dan pekerja tak dibayar (17,5%). Distribusi sektor pekerja 

bidang pariwisata adalah perdagangan dan penyediaan makanan, 

masing masing 41% dan 46%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

besar tenaga kerja di sektor pariwisata merupakan sektor informal, dan 

usaha mikro mengingat status pekerjaan penduduk. Berikut ini secara 
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lengkap disajikan data penduduk yang bekerja di bidang pariwisata 

menurut lapangan kerja berdasarakan hasil sensus penduduk BPS. 

Tabel 10.3. Pekerja yang Bekerja di bidang Pariwisata menurut 
Lapangan Kerja Tahun 2016 

Jenis Pekerjaan Jumlah 
Distribusi 

(%) 

Perdagangan 5.008.647 41 

Angkutan darat 44.785 0 

Angkutan parariran 4.177 0 

Angkutan udara     

Penyediaan akomodasi 617.441 5 

Penyediaan makanan 5.631.982 46 

Jasa agen perjalanan 77.727 1 

Kegiatan hiburan, kesenian dan 
kreativitas 

108.637 1 

Perpustakaan, arsip, museum, dan 
kegiatan kebudayaan lainnya 

29.125 0 

Kegiatan olahraga dan rekreasi 
lainnya 

207.147 2 

Lainnya 549.353 4 

Jumlah 12.279.021 100 

          Sumber: Susenas BPS, 2015 

Berdasarakan data di atas menunjukkan bahwa sektor pariwisata 

banyak menyerap tenaga kerja untuk kegiatan usaha penyediaan 

makanan. Dari seluruh tenaga kerja yang terkait dengan sector 

pariwisata, perkejaan di usaha penyediaan makanan mengambil porsi 

sebesar 46%. Sedangkan aktivitas ekonomi kedua yang terkait dengan 

aktivitas pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja usaha 

perdagangan. Pekerjaan di usaha perdagangan mengambil porsi 

sebesar 41%. 

Jenis pekerjaan dan proporsi alokasi tenaga kerja di atas akan 

menjadi asumsi dalam penelitian ini, untuk menganalisis kebutuhan 

tenaga kerja di Kabupaten Subang dan potensi penyerapan tenaga kerja 

yang ditimbulkan akibat adanya objek wisata Ciater di Kabupaten 

Subang. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di 

Kabupaten Subang sebesar 793.000 orang, sedangkan pekerja yang 

bekerja di sektor pariwisata adalah sebesar 82.301 orang. Sementara 

jumlah kunjungan wisatan ke Kabupaten Subang pada tahun yang sama 
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adalah sebesar 4.610.233 orang. Dengan demikian jika jumlah 

wisatawan dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata maka 

akan menghasilkan nilai 56.02, ratio ini menunjukkan bahwa setiap 56 

wisatawan butuh dilayani 1 orang tenaga kerja.  

Jika asumsi-asumsi tersebut diatas dipakai untuk menganalisis 

potensi atau kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap dengan adanya 

objek wisata Ciater, maka akan dihasilkan proyeksi potensi penyerapan 

tenaga yang akan diserap sebagai mana tersaji pada tabel berikut ini.  

Tabel 10.4. Perkiraan Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja di Objek 
Wisata Ciater 

Tahun 
Rencana 

Wisatawan Kebutuhan 
TK 

Perumbuhan 
(%) 

Mancanegara Domestik Jumlah 

Tahun 1 1,875,419.65 1,009,841.35 2,885,261.00 51,507.22 - 

Tahun 2 1,973,688.60 1,062,755.40 3,036,444.00 54,206.12 5.24 

Tahun 3 2,071,956.90 1,115,669.10 3,187,626.00 56,904.99 4.98 

Tahun 4 2,170,225.85 1,168,583.15 3,338,809.00 59,603.89 4.74 

Tahun 5 2,268,494.15 1,221,496.85 3,489,991.00 62,302.77 4.53 

Tahun 6 2,366,763.10 1,274,410.90 3,641,174.00 65,001.66 4.33 

Tahun 7 2,465,031.40 1,327,324.60 3,792,356.00 67,700.54 4.15 

Tahun 8 2,563,300.35 1,380,238.65 3,943,539.00 70,399.43 3.99 

Tahun 9 2,661,568.65 1,433,152.35 4,094,721.00 73,098.31 3.83 

Tahun 10 2,759,836.95 1,486,066.05 4,245,903.00 75,797.19 3.69 

Tahun 11 2,858,105.90 1,538,980.10 4,397,086.00 78,496.08 3.56 

Tahun 12 2,956,374.20 1,591,893.80 4,548,268.00 81,194.96 3.44 

Tahun 13 3,054,643.15 1,644,807.85 4,699,451.00 83,893.86 3.32 

Tahun 14 3,152,911.45 1,697,721.55 4,850,633.00 86,592.73 3.22 

Tahun 15 3,251,180.40 1,750,635.60 5,001,816.00 89,291.63 3.12 

Tahun 16 3,349,448.70 1,803,549.30 5,152,998.00 91,990.50 3.02 

Tahun 17 3,447,717.65 1,856,463.35 5,304,181.00 94,689.40 2.93 

Tahun 18 3,545,985.95 1,909,377.05 5,455,363.00 97,388.28 2.85 

Tahun 19 3,644,254.25 1,962,290.75 5,606,545.00 100,087.15 2.77 

Tahun 20 3,742,523.20 2,015,204.80 5,757,728.00 102,786.05 2.70 

Rata-rata 71.748.87 4.01 

Sumber: Hasil Analisis 

Dengan menggunakan asumsi rasio 1 : 56 orang, maka pada 

saat pembukaan atau pengoperasian objek wisata Ciater akan 

berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak 71.748 orang 
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tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut akan terus bertambah 

seiring dengan pertambahnya jumlah kunjungan wisatawan ke objek 

wisata Ciater. Pertumbuhan rata-rata penyerapan tenaga kerja per tahun 

sebesar 4.01% selama masa perencanaan 20 tahun.   

Setelah menganalisis proyeksi jumlah portensi penyerapan 

tenaga kerja pada objek wisata Ciater, selanjutnya akan menganalisis 

jumlah penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha yang 

terkait dengan sektor Pariwisata. Sebelum menganalisis jumlah 

penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha yang terkait 

dengan sektor Pariwisata Ciater, terlebih dahulu akan dianalisis 

penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha yang terkait 

dengan sektor Pariwisata di Kabupaten Subang.  Jika jumlah pekerja 

yang bekerja di sektor pariwisata dibagi kedalam jenis pekerjaan 

berdasarkan hasil surve yang dilakukan BPS, maka akan ditemukan 

proporsi dan jumlah pekerja sektor pariwisata berdasarkan jenis 

pekerjaanya, seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 10.5. Perkiraan Penduduk Kabupaten Subang yang Bekerja di 
Bidang Pariwisata Menurut Lapangan Kerja 

Lapangan Pekerjaan Jumlah (Orang) Distribusi (%)* 

Perdagangan 33,571 0.41 

Angkutan darat 300 0.00 

Angkutan parariran 28 0.00 

Angkutan udara - 0.00 

Penyediaan akomodasi 4,138 0.05 

Penyediaan makanan 37,749 0.46 

Jasa agen perjalanan 521 0.01 

Kegiatan hiburan, 
kesenian dan kreativitas 

728 0.01 

Perpustakaan, arsip, 
museum, dan kegiatan 
kebudayaan lainnya 

195 0.00 

Kegiatan olahraga dan 
rekreasi lainnya 

1,388 0.02 

Lainnya 3,682 0.04 

Jumlah 82,301 1.00 

               Sumber: BPS, 2017, diolah 

Jumlah pekerja Kabupaten Subang yang bekerja di sektor 

pariwisata sebanyak 82.301 orang. Dari sejumlah tersebut, sebagian 
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besar jenis pekerjaan nya adalah penyediaan makanan yaitu sebanyak 

37.749 orang atau mengambil porsi sebesar 46%. Selain penyedia 

makanan, sektor pariwisata di Subang juga menyerap tenaga kerja 

dibidang perdagangan, aktivitas perdagangan memberikan kontribusi 

tenaga kerja sebesar 33.571 orang atau mengambil porsi 41%. 

Kemudian secara berturut-turut lapangan pekerjaan yang memberikan 

kontribusi terhadap aktvitas pariwisata adalah: Penyediaan akomodasi 

dengan porsi (5,07%), kegiatan Lainnya dengan porsi (4,43%), Kegiatan 

olahraga dan rekreasi lainnya dengan porsi (1,69%), Kegiatan hiburan, 

kesenian dan kreativitas dengan porsi (0,88%),  Jasa agen perjalanan 

dengan porsi (0,63%), Angkutan darat dengan porsi (0,36%), 

Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya dengan 

porsi (0,24%), dan Angkutan parariran dengan porsi (0,03%). 

Setelah menganalisis jenis pekerjaan dan jumlah pekerja yang 

terkait dengan sektor pariwisata di Kabupaten Subang, selanjutnya 

adalah menganalisis potensi penyerapan tenaga kerja yang ditibulkan 

oleh adanya objek wisata Caiater. Berikut ini hasil analisis penyerapan 

tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha yang terkait dengan sektor 

Pariwisata di objek Wisata Ciater. 
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Tabel 10.6. Perkiraan Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarakan Jenis Pekerjaan di Objek Wisata Ciater 
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Perkiraan kesempatan kerja yang akan terbuka pada saat awal 

pembukaan atau awal beroperasinya objek wisata Ciater adalah sebesar 

32,920 orang. Dari sejumlah tersebut, sebagian besar jenis pekerjaan 

nya adalah penyediaan makanan yaitu sebanyak 15.100 orang atau 

mengambil porsi sebesar 45.87%. Selain penyedia makanan, objek 

wisata Ciater juga menyerap tenaga kerja dibidang perdagangan, 

aktivitas perdagangan memberikan kontribusi tenaga kerja sebesar 

13.428 orang atau mengambil porsi 40.79%. Kemudian secara berturut-

turut lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi terhadap aktvitas 

pariwisata adalah: Penyediaan akomodasi dengan porsi (5,07%), 

kegiatan Lainnya dengan porsi (4,47%), Kegiatan olahraga dan rekreasi 

lainnya dengan porsi (1,69%),  Kegiatan hiburan, kesenian dan 

kreativitas dengan porsi (0,88%),  Jasa agen perjalanan dengan porsi 

(0,63%), Angkutan darat dengan porsi (0,36%), Perpustakaan, arsip, 

museum dan kegiatan kebudayaan lainnya dengan porsi (0,24%), dan 

Angkutan parariran dengan porsi (0,03%). 

e. Peran Pariwisata Terhadap Nilai Kompensasi Tenaga Kerja 

Sebagaimana diuraikan pada bahasan sebelumnya, adanya 

aktivitas pariwisata dipercaya akan menciptakan lapangan pekerjaan, 

yang selanjutnya akan menciptakan kompensasi tenaga kerja berupa 

balas jasa pekerja. Secara konsep, kompensasi tenaga kerja adalah 

balas jasa yang diterima oleh pekerja yang didasarkan pada latar 

belakang (background) pendidikan, kemampuan (skill), kompetensi 

pekerjaan maupun sektor usahanya. Dalam memproduksi barang dan 

jasa, faktor tenaga kerja merupakan bagian penting dari proses produksi 

disamping barang modal dan teknologi. Tingkat upah dapat pula 

mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang pada 

akhirnya mempengaruhi perekonomian nasional melalui konsumsi.  

Kompensasi tenaga kerja dalam model ini merupakan bagian dari 

nilai tambah berupa balas jasa faktor tenaga kerja. Permintaan terhadap 

produk barang dan jasa dalam kegiatan pariwisata berdampak pula 

terhadap permintaan upah dan gaji di setiap sektor ekonomi. Sesuai 

dengan asumsi linearitas pada model Input Output, perubahan upah dan 

gaji akan sejalan dengan perubahan nilai output yang dihasilkan. Berikut 

ini adalah hasil analisis dampak pariwisata terhadap nilai kompensasi 

tenaga kerja. 
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Tabel 10.7. Dampak Pariwisata Terhadap Nilai Kompensasi Tenaga 
Kerja Kabupaten Subang 

Uraian Kompensasi TK 
Prosentase 

** 
Share thd 

PDRB  

Wisatawan 
mancanegara  625,012,915,221 30.12% 1.11% 

Wisatawan domestic  809,279,671,103 39.00% 1.43% 

Investasi  532,879,537,280 25.68% 0.94% 

Promosi dan 
Pembinaan 
(Pemerintah)  107,903,956,147 5.20% 0.19% 

Nilai Kompensasi 
Tenaga Kerja** 2,075,076,079,751 100.00% 3.67% 

 Sumber: Hasil analisis 

Keterangan:    **  Nilai Koefisien dalam NESPARNAS 2017(31.79% dari nilai 

ekonomi wisata) 

Pada tabel di atas diperlihatkan peranan upah dan gaji dari 

kegiatan pariwisata terhadap nilai kompensasi tenaga kerja secara 

nasional pada tahun 2023, diprediksi besarnya mencapai Rp 

2,075,076,079,751 atau 3,67 persen terhadap nilai ekonomi pariwisata 

Kabupaten Subang. Pengeluaran wisatawan domestik memberi dampak 

paling besar terhadap upah dan gaji yaitu 39.00 persen dari total nilai 

kompensasi tenaga kerja dan 3.13 persen terhadap nilai ekonomi 

pariwisata, disusul konsumsi wisatawan mancanegera yang berperan 

sebesar  30,12 persen dari total nilai kompensasi tenaga kerja dan 2.42 

persen terhadap nilai ekonomi pariwisata. Sedangkan Investasi sektor 

pariwisata berdampak terhadap upah dan gaji pekerja sebesar 25,68 

persen dari total nilai kompensasi tenaga kerja dan 2.06 persen terhadap 

nilai ekonomi pariwisata. Seemntara dampak yang diberikan promosi 

pariwisata hanya sebesar 5.20 persen dari total nilai kompensasi tenaga 

kerja dan 0.42 persen terhadap nilai ekonomi pariwisata. 

f. Multiplier Pariwisata Terhadap Sektor-Sektor Ekonomi Regional 

Setelah menganalisis dampak pariwisata terhadap perekonomian 

regional daerah Kabupaten Subang, yang dianalisis melalui perannya 

terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB), Nilai Penerimaan Pajak dari 

Kegiatan Pariwisata, dan Nilai Kompensasi Tenaga Kerja. Selanjutnya 

akan dianalisis peran atau multiplaier pariwisata terhadap sektor-sektor 

ekonomi daerah kabupaten Subang. Untuk menganalisis multiplier 

pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi daerah kabupaten Subang, 

akan menggunakan koefisien-koefisien hasil analis NESPARNAS yang 
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didasarkan pada data tabel I-O nasional tahun 2010. Berikut ini hasil 

analisis multiplier pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi daerah 

kabupaten Subang. 

Tabel 10.8. Peran Pariwisata Terhadap Masing-masing Sektor 
Ekonomi Kabupaten Subang Tahun 2018 

Lapangan Usaha 
PDRB Kab 

Subang 
Share % * 

Kontribusi 
Pariwisata  

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15,920,313.51 3.89% 619,300.20 

Pertambangan dan Penggalian 6,475,322.24 2.55% 165,120.72 

Industri Pengolahan 6,781,274.54 4.33% 293,629.19 

Listrik, Gas, Air, dan Daur ulang 83,530.80 2.34% 1,954.62 

Konstruksi/Bangunan 4,502,494.32 3.36% 151,283.81 

Perdagangan 8,428,455.90 2.31% 194,697.33 

Transportasi  2,082,382.50 45.75% 952,689.99 

Penyediaan Akomodasi dan makan Minum 1,933,149.81 81.74% 1,580,156.65 

Informasi dan Komonikasi 1,207,549.47 2.76% 33,328.37 

Jasa-jasa lainnya 11,188,387.80 1.79% 200,272.14 

Jumlah 58,602,860.88 7.58% 4,192,433.01 

Sumber: Hasil analisis 

Keterangan:    **  Nilai Koefisien dalam NESPARNAS 2017 

Apabila dilihat menurut kontribusinya terhadap NTB Kabupaten 

Subang, pariwisata memberikan kontribusi terbesar pada usaha jasa 

penyediaan akomodasi dan makanan minuman, dimana kontribusi 

pariwisata terhadap NTB sektor penyediaan akomodasi dan makanan 

minuman mencapai 81.74 persen. Ini artinya usaha jasa penyediaan 

akomodasi dan makanan minuman sangat tergantung pada adanya 

kegiatan pariwisata. Tanpa adanya kegiatan pariwisata, usaha jasa 

penyediaan akomodasi dan makanan minuman di Kabupaten Subang 

tidak akan berkembang atau bahkan bisa tutup. Hal ini dapat dipahami 

karena usaha jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman 

merupakan industri yang berkarakter pariwisata (tourism characteristic 

industry). Pariwisata juga mempunyai share yang cukup besar pada 

usaha transportasi, dimana kontribusi pariwisata terhadap NTB sektor 

transportasi mencapai 45.75 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa 

angkutan menjadi salah satu sektor yang sangat erat kaitannya dengan 

kegiatan pariwisata. Dengan kata lain tanpa adanya kegiatan pariwisata, 

sektor angkutan akan mengalami penurunan pendapatan yang cukup 

besar. Selain dua sektor di atas, sektor pariwisata hanya memberikan 



Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis 
Dr. Sutikno, SE., ME.  

141 

kontribusi dibawah 5% terhadap sektor-sektor lain yang ada di 

Kabupaten Subang.  

Dengan menghitung peran sektor pariwisata terhadap masing-

masing sektor yang ada di Kabupaten Subang pada tahun 2018, maka 

untuk selanjutnya bisa memprediksikan berapa besar peran sektor 

pariwisata pada tahun-tahun berikutnya. Berikut ini hasil analisis prediksi 

peran sektor pariwisata terhadap sektor-sektor lain di Kabupaten Subang 

dalam lima tahun kedepan. 
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Tabel 10.9. Proyeksi Peran Pariwisata Terhadap Masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Subang Tahun 
2023-2042 

 

 
Sumber: Hasil analisis 

Keterangan: Nilai Koefisien dalam NESPARNAS 2017 

Lapangan Usaha 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 619,300.20 673,071.71 731,512.00 795,026.44 864,055.61 939,078.32 1,020,614.96 1,109,231.13 1,205,541.51 1,310,214.16

Pertambangan dan Penggalian 165,120.72 179,457.53 195,039.15 211,973.67 230,378.55 250,381.46 272,121.14 295,748.40 321,427.12 349,335.43

Industri Pengolahan 293,629.19 319,123.91 346,832.24 376,946.38 409,675.22 445,245.79 483,904.81 525,920.45 571,584.15 621,212.66

Listrik, Gas, Air, dan Daur ulang 1,954.62 2,124.33 2,308.78 2,509.24 2,727.11 2,963.90 3,221.24 3,500.93 3,804.90 4,135.27

Konstruksi/Bangunan 151,283.81 164,419.21 178,695.12 194,210.55 211,073.12 229,399.81 249,317.73 270,965.05 294,491.93 320,061.56

Perdagangan 194,697.33 211,602.17 229,974.79 249,942.64 271,644.22 295,230.07 320,863.79 348,723.19 379,001.52 411,908.80

Transportasi dan Pergudangan 952,689.99 1,035,408.49 1,125,309.13 1,223,015.50 1,329,205.35 1,444,615.26 1,570,045.79 1,706,366.97 1,854,524.42 2,015,545.82

Penyediaan Akomodasi dan makan 

Minum
1,580,156.65 1,717,355.73 1,866,467.28 2,028,525.64 2,204,654.91 2,396,076.83 2,604,119.19 2,830,225.09 3,075,962.92 3,343,037.25

Informasi dan Komonikasi 33,328.37 36,222.14 39,367.18 42,785.28 46,500.16 50,537.60 54,925.59 59,694.57 64,877.63 70,510.71

jasa-jasa lainnya 200,272.14 217,661.02 236,559.71 257,099.30 279,422.27 303,683.46 330,051.15 358,708.26 389,853.55 423,703.07

Jumlah 4,192,433.01 4,556,446.25 4,952,065.39 5,382,034.65 5,849,336.53 6,357,212.48 6,909,185.40 7,509,084.05 8,161,069.66 8,869,664.72

Lapangan Usaha 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,423,975.14 1,547,613.56 1,682,201.20 1,827,974.55 1,987,541.39 2,160,966.10 2,348,692.88 2,552,733.43 2,774,506.24 3,015,553.27

Pertambangan dan Penggalian 379,666.92 412,631.97 448,516.36 487,383.13 529,927.59 576,166.90 626,219.49 680,621.74 739,751.84 804,020.93

Industri Pengolahan 675,150.22 733,770.98 797,583.10 866,698.71 942,354.24 1,024,580.20 1,113,587.22 1,210,329.09 1,315,478.37 1,429,766.15

Listrik, Gas, Air, dan Daur ulang 4,494.32 4,884.54 5,309.32 5,769.41 6,273.03 6,820.39 7,412.89 8,056.88 8,756.83 9,517.62

Konstruksi/Bangunan 347,851.31 378,053.93 410,931.25 446,541.04 485,520.32 527,884.84 573,743.09 623,586.49 677,761.57 736,644.99

Perdagangan 447,673.30 486,543.09 528,855.13 574,683.76 624,848.83 679,370.58 738,388.65 802,535.49 872,257.05 948,038.09

Transportasi dan Pergudangan 2,190,548.10 2,380,745.18 2,587,785.80 2,812,033.76 3,057,500.72 3,324,285.69 3,613,072.02 3,926,954.34 4,268,114.80 4,638,925.43

Penyediaan Akomodasi dan makan 

Minum
3,633,300.63 3,948,766.50 4,292,169.52 4,664,113.08 5,071,251.02 5,513,747.58 5,992,736.17 6,513,349.64 7,079,207.34 7,694,243.59

Informasi dan Komonikasi 76,632.89 83,286.64 90,529.63 98,374.59 106,961.87 116,294.92 126,397.66 137,378.34 149,313.30 162,285.53

jasa-jasa lainnya 460,491.62 500,474.38 543,997.95 591,138.80 642,740.26 698,823.14 759,531.09 825,514.66 897,232.57 975,183.47

Jumlah 9,639,784.44 10,476,770.77 11,387,879.27 12,374,710.84 13,454,919.26 14,628,940.32 15,899,781.15 17,281,060.10 18,782,379.91 20,414,179.05
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Tabel di atas menunjukkan bahwa peran sektor pariwisata 

terhadap perekonomian Kabupaten Subang ke depan masih 

menunjukkan trend yang positif. Tidak hanya perannya secara 

keseluruhan, tapi juga peran sektor pariwisata terhadap sektor-sektor 

lainnya yang ada di Kabupaten Subang juga mengalami perkembangan 

yang positif, paling tidak untuk lima tahun ke depan. 

Nilai proyeksi ini bisa menjadi informasi yang cukup berguna bagi 

pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan sektor pariwisata baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dengan memahami informasi tersebut, 

maka pelaku-pelaku tersebut bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk 

membuka pelaung investasi di Kabupaten Subang. 
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