
 

35 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA PARIWISATA DAN DAMPAKNYA 

TERHADAP SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori dan komponen dasar 

pariwisata serta dampak pariwisata terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di 

Kelurahan Sukadanaham yang menadasari penelitian. Kemudian terdapat batas 

pengertian serta sintesis variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

2.1  Pariwisata  

2.1.1 Pengertian Pariwisata  

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan beberapa waktu, 

yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan usaha atau 

mencari nafkah di tempat yang dituju tetapi sematamata untuk menikmati 

perjalanan hidup untuk bertamasya dan berekreasi (Yoeti, 1982). Menurut 

Suwantoro dalam Ernawati (2011) pada hakikatnya pariwisata merupakan suatu 

proses bepergian sementara oleh seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar 

tempat tinggalnya.  

Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan wisata yang 

didukung oleh fasilitas serta pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan beberapa 

pengertian pariwisata yang sudah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan 

untuk menikmati perjalanan hidup dan rekreasi dari tempat asal menuju tempat lain 

dan memperoleh layanan yang seusai dalam berwisata. 

Menurut Pitana & Diarta, (2009)  di dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Ilmu Pariwisata, kegiatan pariwisata dapat difokuskan dalam tiga unsur 

yaitu; 

1. Pergerakan wisatawan  

2. Aktivitas masyarakat dalam upaya memfasilitasi wisatawan 

3. Implikasi atau akibat-akibat dari pergerakan wisatawan dan aktivitas 

masyarakat terhadap kehidupan masyarakat secara luas.  

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, tampak bahwa 

pada prinsipnya pariwisata dapat mencakup semua kegiatan perjalanan dengan 
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maksud tamasya dan rekreasi. Suatu hal yang sangat menonjol dari penjelasan yang 

dikemukakan ialah bahwa ada beberapa hal penting yang harus ada dalam definisi 

pariwisata, yaitu; 

a. Perjalanan dilakukan dengan waktu yang relative singkat  

b. Perjalanan merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain 

c. Perjalanan itu tidak didasarkan atas perjalanan untuk mencari nafkah di 

tempat yang dikunjungi.  

Pergerakan atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 

merupakan salah satu komponen yang mendasar dalam terjadinya aktivitas 

pariwisata. Dengan adanya pergerakan memungkinkan terjadinya dampak-dampak 

terhadap kegiatan lainnya yang mendukung pergerakan itu sendiri.  

2.1.2 Pariwisata dalam Pengembangan Wilayah  

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan di suatu wilayah 

dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan berbagai 

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kelembagaan, sumber 

daya teknologi serta prasarana fisik yang berkelanjutan (Rahayu & Santoso, 2014). 

Pengembangan wilayah harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta aspirasi 

rakyat yang terus tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas 

pengembangan wilayah kurang sesuai dengan kemampuan wilayahnya, maka bisa 

saja pemanfaatan sumber daya akan menjadi kurang optimal (Juhanis, 2012). 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang menjadi perhatian 

dalam pengembangan suatu wilayah. Salah satu sektor yang berperan adalah 

pariwisata yang saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu industri 

penyumbang ekonomi di Indonesia. Sektor pariwisata memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penghasil devisa sebagai modal dalam produksi, 

pariwisata juga dapat menstimulan untuk pendatangan investor dalam pengadaan 

infrastruktur dan penyedia lapangan pekerjaan yang banyak (Yakup, 2019). 

Pengadaan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi pengunjung 

maupun warga sekitar. Basis pengadaan pariwisata adalah potensi sumber daya, 

keberagaman budaya, seni dan alam (Cornelia et al., 2016). Kepariwisataan yang 

ada di Indonesia diarahkan untuk menjadi sektor andalan, sehingga diharapkan 
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kehadirannya dapat mampu mendorong perekonomian nasional dan daerah, 

(Juhannis, 2009).  

2.1.3 Sistem dalam Pariwisata  

 Sistem pariwisata menurut Gunn dalam (Richardy, 2014) mendefinisikan 

sistem pariwisata yang harus dilihat dari dua sisi yakni sisi permintaan (demand 

side) dan sisi sediaan (supply side). Komponen permintaan terdiri atas elemen orang 

yang memiki hasrat untuk melakukan perjalanan serta mampu melakukannya, 

sedangkan komponen sediaan adalah daya tarik wisata termasuk juga cara promosi 

dan penyampaian informasi, pelayanan wisata, dan transportasi. Berdasarkan dari 

pendekatan Gunn, elemen pariwisata digambarkan sebagai berikut; 

 

Sumber: Gun, 1998 dalam Richardy, 2014 

Gambar 2.1 Sistem Pariwisata menurut Gunn (1988) daalam Richardy (2014) 

Menurut Mill dan Morison dalam (Nurhidayati, 2009) mengembangkan 

sistem pariwisata dan permodelan seperti jaring laba-laba dimana setiap bagian-

bagian yang ada tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lain, 

dimana ada 4 subsistem yang ada di dalamnya; 

a. Pasar (market), dianalogikan sebagai konsumen yang sangat erat kaitannya 

dengan aktivitas pariwisata karena konsumen sebagai wisatawan yang 

berperan dalam pembeliaan perjalanan.  

b. Perjalanan wisata (travel), aktivitas yang dilakukan oleh konsumen. 

Dalam memutuskan melakukan perjalanan, banyak faktor yang akan 

dipertimbangkan dalam melakukan perjalanan wisata yang nantinya akan 

digunakan dalam penentuan pembelian produk wisata. 

c. Pemasaran (marketing), tempat tujuan wisata dan penyediaan layanan 

pariwisata dalam memasarkan produk untuk menarik wisatawan.  
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d. Tujuan wisata (destination), merupakan subsistem yang terdiri dari atraksi 

wisata yang akan mempengaruhi kepuasan wisatawan. Kepuasan 

wisatawan berkaitan erat dengan sistem penjualan wisata.  

 

Sumber: Nurhidayati, 2009.  

Gambar 2.2 Sistem Pariwisata menurut Mill dan Morison dalam Nurhidayati (2009) 

Pariwisata sebagai sebuah industri merupakan sebuah sistem yang terdiri 

dari banyak komponen. Sistem pariwisata menurut Leiper menggunakan 

pendekatan geografis. Dalam sistemnya, Leiper dalam Patria (2014) 

mengidentifikasikan elemen-elemen dalam suatu sistem pariwisata, yaitu: 

1. Wisatawan (tourist) didefinisikan sebagai pelaku perjalanan yang singgah 

di suatu tempat.  

2. Daerah asal pelaku perjalanan didefinisikan sebagai elemen geografi yaitu 

tempat dimana wisatawan mengawali dan mengakhiri perjalanannya. 

3. Daerah tujuan wisata didefinisikan sebagai elemen geografi yaitu tempat 

yang ingin dikunjungi wisatawan dan melakukan aktivitas pariwisata 

4. Rute-rute transit didefinisikan sebagai elemen geografi yaitu tempat 

terjadinya perjalanan utama para wisatawan. 

5. Industri pariwisata didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa 

organisasi yang bergerak di bagian pariwisata dan saling bekerjasama 

dalam mengembangkan pariwisata. 
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Sumber: Leiper, 1990 dalam Patria, 2014. 

Gambar 2.3 Sistem Pariwisata menurut Leiper dalam Patria (2014) 

2.1.4 Pelaku Pariwisata 

Pelaku yang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata memiliki peranan 

yang berbeda-beda, adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik J & 

Weber, 2006 yaitu; 

1. Wisatawan 

Wisatawan sebagai pengguna produk atau layanan yang ditawarkan. 

Wisatawan yang hadir dengan beragam motif dan latar belakang untuk 

melakukan kegiatan pariwisata. Sehingga dengan keberagaman tersebut 

wisatawan dapat menciptakan permintaan produk yang berbeda-beda.  

2. Industri pariwisata 

Industri pariwisata merupakan semua usaha yang dapat menghasilkan 

barang dan jasa bagi kegiatan pariwisata. Industri pariwisata dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu; 

a. Pelaku Langsung, merupakan industri pariwisata yang menawarkan 

jasa secara langsung kepada wisatawan dan langsung dapat dinikmati 

atau dirasakan oleh wisatawan, seperti hotel dan restoran. 

b. Pelaku Tidak Langsung, yaitu industri pariwisata yang mengkhususkan 

diri pada produk-produk untuk menunjang kegiatan pariwisata, seperti 

kerajinan tangan cendera mata. 
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3. Pendukung Jasa Wisata  

Usaha yang tidak dikhususkan untuk kegiatan wisata namu seringkali 

bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produknya, seperti 

jasa fotografi.  

4. Pemerintah 

Sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam pengaturan, penyediaan dan 

peruntukan kelengkapan infrastruktur pariwisata. Selain itu, peran 

pemerintah juga sebagai penetu arah kebijakan untuk stakeholder yang 

akan memainkan perannya masing-masing.  

5. Masyarakat lokal 

Terkhusus masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan wisata, 

masyarakat dirasa merupakan salah satu pemeran penting dalam kegiatan 

pariwisata sebagai penyedia atraksi dan penyedia kualitas produk wisata 

yang akan dikunjungi wisatawan. Oleh sebab itu, perubahan yang akan 

terjadi di sekitar kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan 

kepentingan masyarakat sekitar.  

6. Lembaga Swadaya Masyarakat  

Organisasi non-pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan aktivitas 

bersama masyarakat dalam bidang pariwisata. 

2.1.5 Komponen Pariwisata  

Menurut Cooper dalam Setiawan (2015), daya tarik pariwisata harus 

memiliki empat komponen, yaitu; 

a. Atraksi (Attraction), merupakan komponen yang utama dalam menarik 

wisatawan. Sumber kepariwisataan berasal dari kondisi daerah yang 

kemudian dimanfaatkan menjadi atraksi wisata. Atraksi wisata yang 

menarik kedatangan wisatawan dibagi menjadi 3; 

1. Natural resources (alami), seperti: Danau, Pantai, Gunung, Air Terjun. 

2. Attraction Fature (buatan), seperti: Budaya (galerin seni), Tradisional 

(festival atau pawai), Event (Acara olahraga). 

Dalam atraksi wisata untuk menyaksikan harus dipersiapkan terlebih 

dahulu, sedangkan objek wisata dapat dilihat tanpa dipersiapkan terlebih 
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dahulu. Atraksi wisata merupakan sesuatu yang dipersiapkan dan secara 

khusus diselenggarakan untuk menarik para wisatawan.  

Atraksi wisata harus dapat dikembangkan agar dapat menahan wisatawan 

untuk berlama-lama menikmati tempat wisata tersebut. Keberadaan atraksi 

wisata menjadi alasan utama wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah 

wisata. 

b. Fasilitas (Amenities), merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

oleh wisatawan selama berada dalam objek wisata. Sarana yang dapat 

dibangun berupa penginapam, restoran, dan agen perjalanan. Prasarana 

yang banyak diperlukan untuk pengembangan pariwisata seperti jalan 

raya, persediaan air, listrik, tempat pembuangan sampah. Amenitas sangat 

dipengaruhi oleh permintaan dan harapan wisatawan yang berkunjung ke 

tempat tersebut. Jika fasilitas tidak berkualitas dan mencukupi, maka 

wisatawan tidak akan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut. Begitu 

pula sebaliknya, jika tidak ada wisatawan maka fasilitas juga tidak akan 

berkembang.  

c. Aksesibilitas (Accessibilities), merupakan hal yang penting dalam 

kegiatan pariwisata. Transportasi menjadi akses penting dalam kegiatan 

pariwisata. Akses pergerakan dari tempat satu menuju kawasan wisata 

harus terus mengalami kemudahan dan terus berkembang sehingga daerah 

tersebut dapat dikunjungi wisatawan. Infrastruktur jalan masuk menuju 

objek wisata, seperti: bandara, pelabuhan, terminal bus dan taxi, stasiun 

kereta api dan jalan raya. Suatu objek wisata kurang mempunyai daya tarik 

jika tidak ditunjang oleh sarana transportasi umum untuk mencapainya. 

Oleh karena itu kemudahan mencapai suatu objek wisata, dengan 

tersedianya sarana transportasi umum yang menguntungkan banyak orang.  

d. Pelayanan tambahan (Ancillary)  

Pelayanan tambahan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 

menunjang daerah tujuan wisata. Pelayanan tambahan juga merupakan 

hal-hal yang mendukung sebuah pariwisata seperti lembaga pengelolaan, 

stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan. Ancillary juga hadir 

karena dibutuhkan oleh para wisatawan yang menginginkan kemudahan. 
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Misalkan, kebutuhan wisatawan akan pelayanan informasi terkait objek 

wisata baik berupa bahan cetak seperti brosur, poster maupun jasa 

pemandu wisata. Oleh karena itu, ancillary dapat muncul karena adanya 

permintaan dari wisatawan. 

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa komponen pariwisata 

merupakan daya tarik wisata dalam penelitian ini merupakan unsur yang berperan 

penting dalam memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.  

2.2 Dampak Pariwisata  

Dampak dalam kosa kata Bahasa Indonesia berarti akibat. Dampak positif 

adalah dampak yang menguntungkan sedangkan dampak negatif adalah dampak 

yang merugikan.  

Menurut (Faizun, 2009), dampak pariwisata merupakan perubahan yang 

terjadi terhadap masyarakat sekitar sebagai komponen dalam tatanan lingkungan 

hidup sebelum adanya kegiatan pariwisata dan setelah adanya kegiatan pariwisata. 

Dampak diartikan sebagai suatu proses perubahasan sosial ekonomi yang terjadi di 

masyarakat sebelum adanya pengembangan dan setelah adanya pengembangan.  

Pembangunan di sektor pariwisata perlu ditingkatkan dengan cara 

memberdayakan sumber – sumber serta potensi pariwisata nasional maupun daerah 

agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka 

memperbesar pendapatan asli daerah dan memeratakan kesempatan berusaha dan 

lapangan pekerjaan terutama masyarakat setempat (Dimyati, 2005). 

Pariwisata merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda dengan sektor 

ekonomi, namun dalam pengembangannya juga mempunyai dampak dibidang 

sosial dan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif dan 

dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dampak negatif dapat 

dicegah dengan adanya perencanaan pariwisata yang mencakup semua aspek sosial 

dan ekonomi, sehingga memungkinkan untuk masyarakat sekitar ikut terlibat dalam 

perencanaan dan pengembangan daerah wisata tersebut (Kodyat dalam Juhannis, 

2009).  

Perubahan suatu situasi perekonomian, politik, sikap suatu masyarakat 

akan mempengaruhi penanaman modal pariwisata. Walaupun sifatnya sementara, 

tetapi kemunduran tersebut dapat berdampak besar terutama bagi industri 
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pariwisata dan industri penunjang lainnya. Perubahan tersebut akan membawa 

perbedaan dalam penyediaan kebutuhan wisatawan selama melakukan aktivitas 

yang dipenuhi oleh perusahaan maupun masyarakat sekitar (Yoeti, 1982). 

2.2.1 Dampak Pariwisata terhadap Aspek Sosial 

Interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal pada aktivitas 

pariwisata akan menimbulkan dampak sosial. Dampak yang dimaksud bisa 

menghasilkan hasil positif dan negatif. Dampak negatif dari adanya pariwisata pada 

masyarakat sekitar adalah bergesernya atau berubahnya pola hidup masyarakat 

mengikuti pola hidup pengunjung atau wisatawan yang khurusnya remaja dan anak-

anak seperti penggunaan bahasa, cara berpakaian dan lain-lain (Murniatmo dalam 

Yusuf & Hadi, 2020).  

Secara teoritis, Cohen dalam Ismayanti, (2010), mengelompokkan dampak 

sosial dari aktivitas pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar; 

1. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat yang 

lebih luas, termasuk otonomi dan ketergantungannya 

Interaksi masyarakat dengan wisatawan terutama dari sisi perubahan tata 

nilai hidup. Kedatangan wisatawan yang memiliki sikap berbeda-beda 

dapat menyebabkan percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata 

tersebut. Pengembangan pariwisata berdampak pada perubahan tata nilai 

hidup, yang pertama sifat individualis melalui kegiatan yang ada di tengah 

masyarakat seperti kunjungan dengan tetangga, tolong menolong, dan juga 

kerja bakti, yang kedua gemar hura-hura, yang ketiga sifat sekularisme dan 

yang terakhir adalah konsumerisme (Urbanus & Febianti, 2017).  

2. Dampak terhadap hubungan interpersonal antar-anggota masyarakat 

Dengan adanya kepariwisataan di suatu wilayah akan mewujudkan dan 

menghadirkan berbagai usaha, bahkan bisa di bidang yang sama, sehingga 

akan menimbulkan persaingan antar anggota masyarakat.  

3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial  

Kemajuan pariwisata diikuti dengan munculnya organisasi atau 

kelembagaan sosial untuk mengorganisir industri yang ada, seperti 

beberapa sektor pemasaran, sektor pendukung/ rupa-rupa (misal: 

Souvenir) 



44 

 

 
 

4. Dampak terhadap migrasi dari dan ke pariwisata 

Meningkatnya aktivitas pariwisata di daerah tujuan wisata memerlukan 

tenaga kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. 

Sehingga populasi dan kepadatan penduduk akan meningkat di sekitar 

objek wisata. Perlahan-lahan hal ini akan menimbulkan masalah sosial 

seperti meningkatnya stress, kemacetan, sampai ke tindakan kriminal. 

5. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat 

Pariwisata juga akan menyebabkan permasalahan bagaimana masyarakat 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai tuan rumah, sebagai 

berikut: 

a. Terlalu sesaknya orang, akibat kedatangan wisatawan dalam jumlah 

besar suatu komunitas akan menjadi sesak akibat perbedaan gaya hidup 

dan kebudayaan yang berbeda jauh yang tiba-tiba hadir dan menghilang 

dalam waktu singkat. 

b. Kemacetan lalu lintas 

c. Penggunaan infrastruktur dan manfaat sosial tanah 

d. Kehilangan manfaat dan usaha lain 

e. Polusi desain arsitektur 

f. Kejahatan terhadap wisatawan 

g. Kejahatan oleh wisatawan 

6. Dampak terhadap pola pembagian kerja 

Beralihnya mata pencaharian akan memiliki dampak dan tantangan dalam 

transformasi mata pencaharian. 

7. Dampak terhadap statifikasi dan mobilitas sosial  

Dengan adanya pariwisata di suatu kawasan wisata akan mempunyai tiga 

konsekuensi, yaitu diferensiasi struktur sosial, modernisasi keluarga, dan 

memperluas wawasan cara pandang masyarakat  

8. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan  

Pengembangan pariwisata diperkirakan akan berdampak dalam 

pengambilangan keputusan yang tidak memikirkan aspek lainnya. 

9. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan sosial 



45 
 

 
 

Munculnya sikap mental yang beriorientasi untuk menjadi konsumtif yang 

akan menimbulkan patologi sosial seperti prostitusi, ketergantungan 

alkohol, dan perilaku penyimpangan lainnya.  

10. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat  

Pengembangan pariwisata akan berdampak pada hilangnya kebudayaan 

lokal. Tidak hanya kesenian tetapi juga mendorong munculnya kelompok 

masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan tradisional.  

Menurut World Tourism Organization dalam Surwiyanta (2003) pengaruh 

pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat disebabkan oleh 3 hal: 

1. Polarization of the population 

Penduduk sekitar yang sudah terpolarisasi. Pendapatan masyarakat yang 

didapatkan tidak proporsional, sehingga mayoritas penduduk ingin 

menjadi kaya secara mendadak tanpa memiliki ketrampilan yang 

memadai.  

2. Breakdown of the family 

Dengan masuknya wisatawan asing yang silih berganti dan terjadinya 

intensitas pergaulan antara yang melayani dan yang diberikan pelayanan.  

3. Development of the attitudes of a consumption-oriented society  

Dampak yang dirasakan akibatnya berkembangnya tingkal laku 

masyarakat yang beriorientasi pada konsumsi semata dan menculnya 

penyakit masyarakat, seperti: kecanduan narkoba, perdagangan obat bius, 

dan mabuk-mabukkan.  

Menurut Butcher 2003 dalam Pitana & Diarta (2009) dampak pariwisata 

terhadap kehidupan sosial masyarakat berfokus pada interaksi pariwisata dengan 

masyarakat lokal, khususnya dari sisi perubahan moral, dikarenakan sifat 

wisatawan yang terlalu bebas dalam berprilaku di daerah tujuan wisata.  

2.2.2 Dampak Pariwisata terhadap Aspek Ekonomi  

Dampak pariwisata terhadap aspek ekonomi pada penelitian sebelumnya 

cenderung menjanjikan pada peningkatan kesejahteraan. Dampak pariwisata 

terhadap ekonomi masyarakat lokal Cohen (Pitana & Diarta, 2009) membagi 

delapan kategori, diantaranya: 

1. Dampak terhadap pendapatan pemerintah  
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Dampak yang ditimbulkan langsung dengan adanya aktivitas pariwisata di 

daerah adalah dengan pemasukan melalui pajak dan retribusi fasilitas 

penyediaan jasa. 

2. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol  

3. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya  

4. Dampak terhadap penerimaan devisa  

Penerimaan sumbangan devisa karena adanya pariwisata memberikan 

sokongan besar pada pendapatan negara dari sektor lainnya.  

5. Dampak terhadap peluang kerja  

Adanya aktivitas pariwisata akan mendorong lahirnya peluang pekerjaan 

baru bagi masyarakat sekitar. Ketika terjadi pembangunan akan seiring 

berkembang pula potensi usaha yang hadir.  

6. Dampak terhadap harga-harga  

Harga yang ditetapkan pada suatu daerah wisata cenderung akan lebih 

mahal dibanding daerah yang jauh dari daerah wisata. Hal itu terjadi 

karena harga penjualan sudah ditambah dengan sewa tempat yang ikut 

naik seiring perkembangan pariwisata. 

7. Dampak terhadap income masyarakat  

Dengan meningkatnya peluang kerja maka akan semakin banyak tenaga 

kerja yang terserap. Hal itu seolah-olah menjanjikan jumlah penghasilan 

yang lebih tinggi.  

8. Dampak terhadap distribusi manfaat  

Dampak pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai 

berikut Leiper dalam Pitana & Diarta (2009); 

1. Pendapatan dari penukaran valuta asing  

2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri  

3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata 

4. Pendapatan pemerintah 

5. Penyerapan tenaga kerja 

6. Multiplier effects  

7. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal  

8. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata  
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9. Meningkatkan angka inflasi dan tingginya harga tanah 

10. Kecenderungan untuk mengimpor barang bahan-bahan 

11. Sifat pariwisata yang musiman  

12. Timbulnya biaya tambahan lainnya 

Menurut (Surwiyanta, 2003) pariwisata merupakan industri yang dapat 

menyumbang manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah 

dan masyarakat sekitar. Selain itu dampak yang ditimbulkan terdiri atas dampak 

negatif dan positif, sebagai berikut  

Dampak positif: 

1. Dapat menjadi peluang untuk memperbesar devisa Negara  

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat sekitar  

3. Mendorong pembangunan daerah  

4. Mendorong sektor lain diluar pariwisata untuk berkembang 

5. Meningkatkan nilai investasi dibidang pariwisata  

Dampak negatif: 

1. Terjadinya sifat individualis 

2. Beralihnya para tenaga produksi menjadi perdagangan   

Sumbangan terbesar dari adanya akivitas pariwisata di bidang ekonomi 

terwujud dalam terciptanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

memperluas potensi masyarakat untuk memiliki usaha, mendorong peningkatan 

dan pembangunan di sektor lain, dan mendorong peningkatan kualitas hidup 

(Karyono dalam Afandi, 2015) . 

2.3 Sintesis Variabel  

Kajian pustaka dalam penelitian ini bersumber dari berbagai macam 

literatur yang akan menjadi dasar peneliti dalam melakukan peneltian. Dari 

beberapa kajian berbagai literatur akan digunakan oleh penulis untuk menemukan 

variabel yang memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditemukan. Adapun 

tabel ringkasan mengenai sintesa kajian literatur dalam pembahasan dampak 

pariwisata terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sukadanaham 

adalah sebagai berikut.
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Tabel 2.1 Sintesis Literatur 

No Literatur Sumber Teori Variabel Variabel Terpilih 

1 
Dampak terhadap 

sosial masyarakat 

Cohen dalam 

Ismayanti (2010) 

Mengelompokkan dampak sosial dari aktivitas 

pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar; 

1. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan 

antara masyarakat yang lebih luas, termasuk 

otonomi dan ketergantungannya. 

2. Dampak terhadap hubungan interpersonal antar-

anggota masyarakat 

3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/ 

kelembagaan sosial  

4. Dampak terhadap migrasi dari dan ke pariwisata 

5. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial 

masyarakat 

6. Dampak terhadap pola pembagian kerja 

7. Dampak terhadap statifikasi dan mobilitas sosial 

8. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan 

kekuasaan 

9. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan 

sosial; 

10. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat 

istiadat  

• Perubahan tata nilai 

hidup 

• Kompetisi untuk 

mendapatakan 

pekerjaan  

• Peningkatan migrasi 

• Kriminalitas 

• Tranformasi mata 

pencaharian 

• Modernisasi keluarga 

• Memperluas cara 

pandang masyarakat 

• Peningkatan 

penyimpangan sosial 

• Hilangnya 

kebudayaan local 

• Masyarakat 

berkelompok 

• Pergesaran budaya 

lokal 

• Perubahan cara 

berpakaian dan 

perilaku 

• Polarization of the 

population 

• Breakdown of the 

family 

• Perubahan tata nilai 

hidup 

• Migrasi 

• Kriminalitas 

• Masayarakat 

berkelompok 

• Penyimpangan sosial  

Murniatmo, 1994 

dalam Yusuf, 

2020. 

Dampak sosial yang terjadi karena interaksi wisatawan 

dengan masyarakat lokal berupa, bergesernya budaya 

local, cara berpakaian, dan cara berprilaku. 

World Tourism 

Organization 

dalam Surwiyanta, 

2003 

1. Polarization of the population 

2. Breakdown of the family 

3. Development of the attitudes of a consumption-

oriented society  

Butcher dalam 

Pitana & Diarta, 

(2009) 

Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial 

masyarakat berfokus pada interaksi pariwisata dengan 

masyarakat lokal, khususnya dari sisi perubahan 
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No Literatur Sumber Teori Variabel Variabel Terpilih 

moral, dikarenakan sifat wisatawan yang terlalu bebas 

dalam berprilaku di daerah tujuan wisata. 
• Development of the 

attitudes of a 

consumption-oriented 

society 

• Perubahan Moral 

2 

Dampak Terhadap 

Ekonomi 

Masyarakat 

Cohen dalam 

Pitana & Diarta, 

(2009) 

Dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, 

yaitu: 

1. Dampak terhadap pendapatan pemerintah  

2. Dampak terhadap kepemilikan dan control  

3. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya  

4. Dampak terhadap penerimaan devisa  

5. Dampak terhadap peluang kerja  

6. Dampak terhadap harga-harga  

7. Dampak terhadap income masyarakat  

8. Dampak terhadap distribusi manfaat/profit  

• Pendapatan 

masyarakat  

• Kesempatan kerja 

• Distribusi keuntungan 

• Pendapatan 

pemerintah  

• Pembangunan  

• Penerimaan devisa 

• Perbedaan harga  

• Menciptakan 

lapangan kerja 

• Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat  

• Mendorong 

peningkatan kualitas 

hidup 

• Pendapatan dari usaha 

atau bisnis pariwisata 

• Penyerapan tenaga 

kerja 

• Multiplier effects  

• Kesempatan Kerja 

• Perubahan pendapatan 

masyarakat 

 

Karyono dalam 

Afandi, (2015) 

 

Dengan adanya aktivitas pariwisata dampak yang 

ditimbulkan di bidang ekonomi adalah menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, memperluas bidang usaha masyarakat, 

mendorong perkembangan daerah, dan mendorong 

peningkatan kualitas hidup.  

Leiper, 1990 dalam 

Pitana & Diarta, 

2009 

 

1. Pendapatan dari penukaran valuta asing  

2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri  

3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata 

4. Pendapatan pemerintah 

5. Penyerapan tenaga kerja 

6. Multiplier effects  

7. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat 

lokal  

8. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata  
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9. Meningkatkan angka inflasi dan tingginya harga 

tanah 

10. Kecenderungan untuk mengimpor barang bahan-

bahan 

11. Sifat pariwisata yang musiman 

12. Timbulnya biaya tambahan lainnya 

 

• Pemanfaatan fasilitas 

pariwisata oleh 

masyarakat lokal  

• Ketergantungan 

terlalu besar pada 

pariwisata  

• Meningkatkan angka 

inflasi dan tingginya 

harga tanah 

• Kecenderungan untuk 

mengimpor barang 

bahan-bahan 

• Sifat pariwisata yang 

musiman 

 
Sumber: Hasil Analisis Pribadi, 2020
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Dari sintesis literatur yang telah diurakan di atas, maka disusunlah sasaran 

dan variable penelitian sebagai arahan terkait pengambilan data di lapangan. Hal 

ini dilakukan untuk mereduksi variabel yang cocok antara teori dan keadaan di 

lapangan. Adapun sasaran dan indikator terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Sasaran dan Variabel Terpilih 

No Sasaran Variabel Sub-Variabel Justifikasi 

1 

Dampak 

Pariwisata 

terhadap 

Sosial 

Masyarakat 

- Perubahan tata 

nilai hidup 

- Kunjungan dengan 

tetangga 

- Saling membantu  

- Kerja bakti  

- Hedonisme dan 

gemar hura-hura 

- Perubahan perilaku 

1.  Variabel yang terpilih 

sesuai untuk 

digunakan di lokasi 

penelitian 

2. Berdasarkan teori 

Cohen dan 

Murniatmo, 

perubahan tata nilai 

hidup 

menggambarkan 

perubahan kegiatan 

masyarakat akibat 

adanya pariwisata. 

- Migrasi -. Penduduk yang datang 

dan keluar  

1. Variabel terpilih 

sesuai digunakan di 

lokasi penelitian 

untuk mengetahui 

perubahan jumlah 

penduduk  

- kriminalits - Jumlah 

kriminalitas 

- Jenis kriminalitas 

- Pelaku 

kriminalitas 

1. Variabel terpilih 

sesuai digunakan di 

lokasi penelitian 

2. Berdasarkan teori 

Cohen, kriminalitas 

merupakan salah satu 

dampak pariwisata 

baik dari masyrakat 

maupun terhadap 

masyarakat 

- Masyarakat 

berkelompok 

-. Perubahan jumlah dan 

jenis kelompok 

masyarakat  

1. Variabel terpilih 

sesuai digunakan di 

lokasi penelitian 

2. Berdasarkan teori 

Cohen, pariwisata 

akan memberikan 

dampak masyarakat 

membentuk 

kelompok dengan 

sesamanya 

- Penyimpangan 

sosial 

- Jenis penyimpangan 

sosial 

 

1. Variabel terpilih 

sesuai digunakan di 

lokasi penelitian 

2. Berdasarkan teori 

Cohen, 

penyimpangan sosial 

merupakan salah satu 

dampak dari adanya 

pariwisata 
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No Sasaran Variabel Sub-Variabel Justifikasi 

2 

Dampak 

Pariwisata 

terhadap 

Ekonomi 

Masyarakat 

- Kesempatan 

kerja  

- Jenis pekerjaan tetap  

- Jenis pekerjaan 

sampingan dalam 

mendukung 

pariwisata 

1. Variabel terpilih 

sesuai digunakan di 

lokasi penelitian 

2. Berdasarkan semua 

teori yang digunakan 

menyebutkan bahwa 

pariwisata akan 

memberikan dampak 

pada kesempatan 

kerja masyarakat  

- Perubahan 

pendapatan 

masyarakat 

- Pendapatan pokok 

- Pendapatan 

sampingan  

1. Variabel terpilih 

sesuai digunakan di 

lokasi penelitian 

2. Berdasarkan semua 

teori yang digunakan 

menyebutkan bahwa 

pariwisata akan 

memberikan dampak 

pada perubahan 

pendapatan 

masyarakat  
Sumber: Hasil Analisis Pribadi, 2020. 


