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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Konsep Umum Kepariwisataan 

Dalam pengertian secara internasional, pariwisata merupakan suatu 

kegiatan yang berlangsung dimana orang melintasi perbatasan wilayah untuk 

liburan atau kegiatan bisnis dan tinggal minimal 24 jam tetapi kurang dari satu 

tahun (Mill dan Morrison (1998, dalam Pender dan Sharpley, 2005). Sedangkan 

Chadwick (1994) menyebutkan bahwa pariwisata adalah sebuah aktivitas 

seseorang diluar dari lingkungan biasanya dalam jangka waktu tertentu dan tujuan 

utama kepergiannya adalah untuk melakukan kegiatan tidak yang dibayar oleh 

tempat yang dikunjungi. 

Kegiatan kepariwisataan mencakup beberapa aspek, seperti yang 

dijelaskan oleh Sharpley (2009) sebagai berikut: 

a. Pariwisata sebagai sektor ekonomi 

Meskipun pariwisata dan perjalanan adalah kegiatan sosial, kegiatan 

tersebut sangat bergantung pada penyediaan barang dan jasa yang 

memfasilitasi perjalanan para wisatawan dan aktivitas mereka di tempat 

wisata. Faktanya, selama orang sudah bisa melakukan perjalanan, 

mereka sudah meminta berbagai pelayanan seperti penginapan, makanan 

dan minuman, sementara pertumbuhan organisasi massa pariwisata 

international, terutama dari tahun 1960-an dan seterusnya, sebagian  
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besar didukung oleh perkembangan industri perjalanan yang inovatif 

dan semakin canggih. Secara kolektif, barang dan jasa ini mewakili 

sebuah bisnis yang besar.  Sharpley (2009) menyebutkan nilai total 

pariwisata untuk kegiatan pariwisata internasional yang diukur dari 

penerimaan pariwisata mencapai total US$ 856 miliar pada 2007 dan 

dengan demikian menjadi salah satu sektor ekspor paling berharga di 

dunia.  Pada tahun 2002, pariwisata internasional, termasuk penerimaan 

dari tarif perjalanan internasional, merupakan kategori ekspor terbesar 

keempat di dunia setelah bahan kimia, produk-produk otomotif dan 

bahan bakar. Secara signifikan, total ekonomi pariwisata global, 

merangkul pengeluaran langsung dan tidak langsung berawal dari 

perjalanan internasional dan domestik serta pariwisata, jumlah 

diperkirakan mencapai US$ 7 triliun. Bukanlah hal yang mengejutkan, 

oleh karena itu, pariwisata sering disebut sebagai industri atau sektor 

ekonomi terbesar di dunia. 

b. Pariwisata sebagai pembangunan 

Pesatnya pertumbuhan dan penyebaran pariwisata di seluruh dunia telah  

menjadi suatu kegiatan integratif yang universal dan menjadi kebijakan 

dan rencana pembangunan lokal dan nasional. Dalam beberapa kasus, 

tentunya, pariwisata hanya memainkan peran yang terbatas dalam 

pembangunan; dalam kasus lainnya, terutama negara-negara kurang 

berkembang, ini mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang realistis 

(Brown, 1998). Lagipula, dari perspektif destinasi, pariwisata berperan 
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sebagai katalisator pembangunan atau, lebih tepatnya pertumbuhan 

ekonomi. Inilah yang menjadi alasan paling kuat untuk mengadopsi 

pariwisata sebagai strategi pembangunan dalam kontribusinya terhadap 

ekonomi lokal maupun nasional sebagai sumber penghasilan, pertukaran 

mata uang asing, ketenaga-kerjaan dan pendapatan pemerintah. 

c. Pariwisata adalah industri yang bertumbuh 

Pariwisata internasional telah menunjukkan pertumbuhan yang luar 

biasa selama pertengahan abad terakhir. Bahkan, antara tahun 1975 dan 

2000, pertumbuhan tahunan rata-rata pariwisata adalah 4,6%, 

melampaui pertumbuhan tahunan PDB global sebesar 3,5% selama 

periode tersebut. Namun, tingkat pertumbuhan menjadi menurun; 

selama periode 1990-an, misalnya pertumbuhan tahunan rata-rata 

kedatangan wisatawan di seluruh dunia adalah 4,2%, tingkat paling 

rendah sejak 1950-an. Namun, pariwisata tetap menjadi salah satu 

industri yang paling cepat bertumbuh di seluruh dunia dan, secara 

global, pertumbuhan itu diperkirakan akan terus berlanjut. Dengan 

demikian pada dasarnya pariwisata dipandang sebagai pilihan 

pembangunan yang aman. 

d. Pariwisata meredistribusi kekayaan 

Pariwisata pada prinsipnya merupakan cara efektif untuk medistribusi 

kekayaan, entah melalui belanja (pengeluaran) turis atau investasi 

internasional dalam infrastruktur pariwisata dan fasilitas, dari negara 

maju dan berkembang sampai negara-negara miskin. Melalui promosi 
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pariwisata lokal, ini juga berpotensi mendistribusikan kembali kekayaan 

dalam skala nasional. Namun, nilai kotor dan retensi bersih belanja dari 

pengeluaran turis yang bervariasi dari satu tujuan ke tujuan lainnya – 

banyak tujuan (destinasi) mengalami „kebocoran‟, dimana pengeluaran 

turis atau wisatawan membiayai impor barang untuk kebutuhan para 

wisatawan. 

Menurut Medlik (1980, dalam Ariyanto, 2005) yang harus diperhatikan 

dalam penawaran pariwisata adalah sebagai berikut: 

a. Attraction (daya tarik); daerah tujuan wisata (selanjutnya disebut DTW) 

untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik 

berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.  

b. Accesable (transportasi); accesable dimaksudkan agar wisatawan 

domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian 

tujuan ke tempat wisata  

c. Amenities (fasilitas); amenities memang menjadi salah satu syarat 

daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih 

lama di DTW.  

d. Ancillary (kelembagaan); adanya lembaga pariwisata wisatawan akan 

semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah 

tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, (protection of tourism) 

dan terlindungi. 

Sedangkan faktor-faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi 

permintaan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Harga; harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata akan 

memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan 

bepergian, sehingga permintaan wisatapun akan berkurang begitu pula 

sebaliknya.  

b. Pendapatan; apabila pendapatan suatu negara tinggi, kecendrungan 

untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan 

semakin tinggi dan bisa jadi calon wisatawan membuat sebuah usaha 

pada Daerah Tujuan Wisata jika dianggap menguntungkan.  

c. Sosial Budaya; dengan adanya sosial budaya yang unik dan khas atau 

berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal, maka 

peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi.  Hal ini akan 

membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai 

khasanah kekayaan pola pikir budaya wisatawan.  

d. Sospol (Sosial Politik); dampak sosial politik belum terlihat apabila 

keadaan Daerah Tujuan Wisata dalam situasi aman dan tenteram, tetapi 

apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka sospol akan 

sangat terasa dampak dan pengaruhnya dalam terjadinya permintaan.  

e. Intensitas keluarga; banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta 

dalam permintaan wisata hal ini dapat diratifikasi, jumlah keluarga 

yang banyak maka keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga 

tersebut akan semakin besar, hal ini dapat dilihat dari kepentingan 

wisata itu sendiri.  
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f. Harga barang substitusi; disamping kelima aspek di atas, harga barang 

pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, dimana barang-

barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti DTW yang dijadikan 

cadangan dalam berwisata seperti: Bali sebagai tujuan wisata utama di 

Indonesia, akibat suatu dan lain hal Bali tidak dapat memberikan 

kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat Daerah Tujuan Wisata 

sehingga secara tidak langsung wisatawan akan mengubah tujuannya ke 

daerah terdekat seperti Malaysia dan Singapura.  

g. Harga barang komplementer; merupakan sebuah barang yang saling 

membantu atau dengan kata lain barang komplementer adalah barang 

yang saling melengkapi, dimana apabila dikaitkan dengan pariwisata 

barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi 

dengan objek wisata lainnya. 

Spillane (1993, dalam Utama, 2016) menyebutkan bahwa wisatawan 

adalah orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat 

lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya itu. Sedangkan menurut  

Utama dan  Mahadewi (2012) mengatakan bahwa wisatawan adalah pengunjung 

sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di suatu destinasi yang 

dikunjunginya dengan tujuan untuk bersenang-senang, bisnis, keluarga, misi, atau 

pertemuan. Sedangkan pengertian excursionist atau pelancong adalah orang yang 

melakukan perjalanan  kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya 

(termasuk penumpang kapal pesiar). Sejak tahun 1963, kata visitor, tourist, dan 
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excursionist yang diusulkan oleh UNWTO diterima dengan berbagai revisi dan 

konsekuensinya.  

Pada pertemuan tahun 1967 di Geneva United Nation (UN), komisi 

statistik merekomendasikan  pemisahan pengertian kelas pengunjung (visitor). 

Wisatawan adalah mereka yang kunjungannya sekurang-kurangnya 24 jam. 

Namun, ada pelancong yang pergi dan kembali ke tempat asalnya pada hari yang 

sama. Pelancong ini disebut dengan Excursionist. Termasuk kelompok ini adalah 

pengunjung dengan tujuan di luar bekerja, penumpang kapal pesiar, dan 

pengunjung yang transit. Penumpang kapal pesiar dikecualikan karena mereka 

tidak menginap di tempat yang dikunjunginya. 

 

2.1.2 Pengembangan Kepariwisataan Indonesia  

Pengembangan kepariwisataan di Indonesia telah dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, yang menyebutkan bahwa usaha 

pariwisata dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: usaha jasa pariwisata, 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata. Sedangkan 

yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa 

untuk dijual dalam suatu lokasi tertentu serta mempunyai catatan administrasi 

tersendiri dan ada salah satu orang yang bertanggung jawab.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan, usaha pariwisata terbagi dalam beberapa golongan sebagai 

berikut. 
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1. Usaha Jasa Pariwisata 

Adanya berbagai macam keperluan dan kebutuhan bagi wisatawan akan 

mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha pariwisata yang 

menyediakan keperluan bagi wisatawan. Usaha jasa pariwisata 

bertujuan untuk membantu kelancaran perjalanan calon wisatawan. 

Usaha jasa pariwisata terdiri dari: 

a. Jasa biro perjalanan wisata, yaitu kegiatan usaha yang bersifat 

komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan 

pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan 

perjalanan dengan tujuan utama untuk beriwisata. 

b. Jasa agen perjalanan wisata, yaitu badan usaha yang 

menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai 

perantara di dalam menjual dan mengurus jasa untuk melakukan 

perjalanan. 

c. Usaha jasa pramuwisata, yaitu kegiatan usaha yang bersifat 

komersial yang mengatur, mengkoordinir, dan menyediakan tenaga 

pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. 

d. Usaha jasa konvensi. Perjalanan insentif dan pameran adalah usaha 

dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi satu 

pertemuan sekelompok orang (misalnya negarawan, usahawan, 

cendekiawan) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kepentingan bersama. 
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e. Jasa impresariat, yaitu kegiatan pengurusan penyelenggarakan 

hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan, maupun 

mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis 

hiburan. 

f. Jasa konsultasi pariwisata, yaitu jasa yang berupa saran dan nasihat 

yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul 

mulai dari penciptaan gagasan sampai pelaksanaan operasinya yang 

disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui 

serta disampaikan secara lisan, tertulis, maupun gambar oleh tenaga 

ahli profesional. 

g. Jasa informasi pariwisata, yaitu usaha penyediaan informasi, 

penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. 

2. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata 

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha 

pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah 

ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran 

wisata. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan 

usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya 

tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Pengusahaan objek dan daya 

tarik merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi 

seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai 

minat khusus. 

3. Usaha sarana pariwisata, yang dikelompokkan dalam: 
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a.  penyediaan akomodasi, yaitu usaha penyediaan kamar dan fasilitas 

lain serta pelayanan yang diperlukan. Misalnya perjalanan wisata 

dengan jarak jauh yang ditempuh lebih dari 24 jam maka 

memerlukan suatu akomodasi tempat menginap atau istirahat. 

b. Penyediaan makanan dan minuman, yaitu usaha pengolahan, 

penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat 

dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun 

sebagai usaha yang berdiri sendiri. 

c. Penyediaan angkutan wisata, yaitu usaha khusus atau sebagian dari 

usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya, yaitu 

angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan 

angkutan wisata. 

d. Penyediaan sarana wisata tirta, yaitu usaha penyediaan dan 

pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan 

kegiatan wisata tirta, dermaga, serta fasilitas olahraga air untuk 

keperluan olahraga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, 

dan memancing. 

e. Penyediaan kawasan pariwisata, yaitu usaha yang kegiatannya 

membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan pariwisata. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan kegiatan 

pembangunan kepariwisataan meliputi empat bidang yaitu:  
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a. industri pariwisata, yaitu kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaran pariwisata. 

b. destinasi pariwisata (daerah tujuan pariwisata), yaitu kawasan geografis 

yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 

didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas 

pariwisata, aksesibiltas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

c. pemasaran, yaitu suatu sistem dan koordinasi yang dilakukan sebagai 

kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri 

pariwisata, baik milik swasta maupun pememerintah, dalam ruang 

lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional dengan 

menyediakan obyek dan atraksi wisata agar wisatawan memperoleh 

kepuasan optimal. 

d. kelembagaan kepariwisataan, yaitu lembaga-lembaga atau organisasi 

kepariwisataan. 

 

2.1.3  Pengembangan Kepariwisataan di NTT 

 Pariwisata menjadi salah satu agenda prioritas kebijakan Gubernur dan 

Wakil Gubernur terpilih tahun 2013-2018. Kebijakan pengembangan pariwisata 

Provinsi NTT berbasis klaster yang memiliki potensi dan keunikan masing-

masing. Klaster 1 (satu) memiliki keunggulan wisata kepulauan yang bertumpu 

pada keindahan pantai dan wisata minat khusus. Klaster 2 (dua) memiliki 
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keunggulan pada binatang purba Komodo dan keindahan bawah laut serta 

peninggalan budaya masyarakat. Klaster 3 (tiga) memiliki keunggulan pada 

Danau Kelimutu dan berbagai atraksi budaya lokal. Klaster 4 (empat) memiliki 

keunggulan pada kehidupan megalitik dan ritual adat. Sejalan dengan kebijakan 

pemerintah pusat yang sudah menetapkan RIPPARNAS, Pemerintah Provinsi 

NTT pada tahun 2015 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 

Provinsi NTT Tahun 2015-2025. Dalam dokumen RIPPARDA Provinsi NTT 

telah ditetapkan 5 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), 18 Kawasan 

Pembangunan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan 22 Kawasan Strategis Pariwisata 

Provinsi. 

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 

2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2015-2025 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan 

kepariwisataan provinsi adalah sebagai berikut: 

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta 

keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal; 

b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media 

secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; 

c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan 

perekonomian provinsi; dan 

d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola 

pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, 
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pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan 

efisien. 

Sedangkan Pasal 10 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan pariwisata 

provinsi meliputi: 

a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 

b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;  

c. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan  

d. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita 

masyarakat serta pengurangan kemiskinan. 

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi yang dicantumkan dalam 

Pasal 11 meliputi: 

a. pembangunan kepariwisataan provinsi yang berkualitas, berbasis 

masyarakat dan berkelanjutan; 

b. pembangunan kepariwisataan provinsi yang terpadu secara lintas 

sektor, provinsi, dan pelaku; 

c. pembangunan kepariwisataan provinsi yang mengutamakan keunggulan 

potensi kawasan pariwisata, KSPP dan DTW dengan prioritas 

pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;  

d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, 

dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan 

e. pembangunan kepariwisataan provinsi yang berorientasi pada 

pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, 

pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan. 
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Pasal 56 Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025 menjelaskan 

pembangunan pemasaran pariwisata provinsi, meliputi: 

a. pengembangan pasar wisatawan; 

b. pengembangan citra pariwisata; 

c. pengembangan kemitraan pariwisata; 

d. pengembangan promosi pariwisata. 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan 

provinsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 meliputi: 

a. penguatan organisasi kepariwisataan; 

b. pembangunan SDM pariwisata; 

c. penyelenggaran dan penelitian pengembangan. 

 

2.1.4 Konsep Investasi 

 Menurut Downes dan Goodman (1991, dalam Warsono, 2001) Investasi 

adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang 

menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke 

risiko, yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Investasi dapat 

menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke 

dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi usaha atau waktu seseorang yang 

ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya. Investasi berkonotasi 

gagasan bahwa keamanan pokok (investasi) adalah penting. Sebaliknya, spekulasi 

jauh lebih berisiko. 
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Sedangkan menurut Deliamor (1985, dalam Manopo, 2017), investasi atau 

sering disebut penanaman modal, merupakan pengeluaran perusahaan secara 

keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riel, baik untuk mendirikan 

perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada, dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Dorenbush dan Ficher (1989, 

dalam Manopo, 2017), investasi adalah pengeluaran yang ditunjukan untuk 

meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal dalam suatu produksi 

untuk meningkatkan output produksi. 

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ayat 1-9 tentang 

penanaman modal menjelaskan sebagai berikut: 

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 

untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. 

2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 

modal dalam negeri. 

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal 

asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal 

dalam negeri. 



26 
 

4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 

melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 

dalam negeri maupun penanam modal asing. 

5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara 

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau 

daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik 

Indonesia. 

6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan 

usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman 

modal di wilayah Republik Indonesia. 

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan 

uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai 

ekonomis. 

8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum 

asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh 

modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik 

Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha 

yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

 Warsono (2001) menyebutkan bahwa dalam investasi ada dua atribut 

penting yaitu atribut tujuan dan waktu. Tujuan investasi adalah untuk 

menghasilkan pendapatan atau perolehan modal. Atribut waktu berkaitan dengan 
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unsur ketidakpastian bahwa pendapatan atau perolehan modal baru dapat 

dinikmati di masa yang akan datang. Ini berarti dalam investasi ada unsur risiko. 

Dengan kedua atribut ini, dalam investasi dibutuhkan pengelolaan yang baik atau 

perlu dimanajemeni, karena beberapa alasan: 

1. Dana yang ditanamkan akan terikat untuk jangka waktu tertentu (bisa 

jangka pendek atau jangka panjang); 

2. Investasi menyangkut harapan terhadap hasil di masa yang akan datang; 

3. Investasi biasanya menyangkut dana yang relatif besar; 

4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi terkadang bisa 

berakibat fatal dan sulit diperbaiki. 

Warsono (2001) menyebutkan bahwa investasi dapat diklasifikasikan 

menurut berbagai macam cara. Berdasarkan jangka waktu perputaran dananya, 

investasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang perputaran dananya 

kurang dari atau sama dengan satu tahun. Bentuk investasi jangka 

pendek ini, misalnya investasi pada modal kerja ataupun investasi pada 

sekuritas jangka pendek, seperti sertifikat deposito dan commercial 

paper; 

2. Investasi jangka panjang, yaitu investasi yang perputaran dananya 

lebih dari satu tahun. Bentuk investasi jangka panjang ini, misalnya 

investasi pada aktiva tetap dan surat berharga jangka panjang, seperti 

saham dan obligasi. 
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Berdasarkan pihak yang mengadakan, investasi dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1. Investasi swasta, yaitu investasi yang dilakukan individu maupun 

institusional swasta. Tujuan investasi swasta ini biasanya lebih bersifat 

profit oriented; 

2. Investasi pemerintah, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan investasi 

pemerintah ini biasanya lebih bersifat social oriented. 

Berdasarkan bentuk asetnya, investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua 

macam, yaitu: 

1. Investasi pada aset riil, yaitu investasi yang dilakukan pada aset-aset 

nyata, seperti investasi pada gedung, mesin, modal kerja, dan 

sebagainya; 

2. Investasi pada aset sekuritas, yaitu investasi yang dilakukan pada surat 

berharga, seperti investasi pada saham, obligasi, sertifikat deposito, 

dan sebagainya 

Investasi berdasarkan bentuknya ini dapat dilakukan pada aset berisiko 

(riskly asset) maupun aset bebas risiko (riskless asset). Aset berisiko adalah suatu 

aset yang pengembaliannya di masa yang akan datang bersifat tidak pasti, 

sedangkan aset bebas risiko adalah suatu aset yang pengembaliannya di masa 

yang akan datang bersifat pasti. 

Pihak yang menginvestasikan dananya pada suatu investasi disebut dengan 

investor (Warsono, 2001). Menurut tipe pelaku investasi, investor diklasifikasikan 
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menjadi dua macam, yaitu investor eceran (retail investors) dan investor 

institusional (institusional investors). Investor institusi meliputi perusahaan 

asuransi, yayasan dana pensiun, institusi depositori (seperti bank, asosiasi 

tabungan dan pinjaman, dan kredit union), perusahaan investasi, dan endowment 

funds. 

Menurut motifnya, investor dibagi menjadi dua macam, yaitu investor 

investasi dan spekulan. Investor investasi adalah investor yang dalam investasinya 

berusaha untuk mendapatkan pengembalian, dengan tetap memperhatikan segi 

keamanan dana (pokok) investasinya, sedangkan spekulan adalah investor yang 

dalam investasinya tidak mempertimbangkan keamanan dana yang ditanamkan. 

Spekulan lebih menyukai investasi yang berisiko, tetapi tetap mempertimbangkan 

hasil yang mungkin akan dicapai. Hal ini berbeda dengan penjudi. Mereka 

menanamkan dananya dengan tujuan mendapatkan kepuasan, terlepas dari 

keamanan dana dan tingkat hasil yang akan diperoleh. 

 Warsono (2001) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang paling penting 

dalam pengambilan investasi, yaitu tingkat pengembalian dan risiko. Pada 

dasarnya investor sangat menyukai investasi yang menghasilkan pengembalian 

tinggi, tetapi tidak menyukainya adanya risiko. Tingkat pengembalian yang tinggi, 

akan selalu diikuti oleh risiko yang tinggi. Jadi tidaklah tepat bahwa tujuan 

investasi adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang setinggi-

tingginya, karena hal ini akan diikuti oleh risiko yang tinggi pula. 

Dalam rangka untuk menyeimbangkan antara tingkat pengembalian dan 

risiko ini diperlukan pengelolaan investasi, sehingga akan diperoleh investasi 
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yang rasional, dalam arti, dengan risiko yang sekecil-kecilnya untuk mendapat 

tingkat pengembalian tertentu, atau dengan risiko tertentu akan diperoleh tingkat 

pengembalian yang sebesar-besarnya. Dalam pengelolaan investasi, alat yang 

digunakan adalah manajemen investasi. Manajemen investasi merupakan proses 

pengelolaan uang. Ada dua istilah penting untuk mendeskripsikan proses ini, yaitu 

Manajemen Portofolio dan Manajemen Uang. 

Individu yang mengelola investasi sering disebut dengan manajer 

investasi, manajer uang, atau manajer portofolio. Tugas utama manajer investasi 

adalah menginvestasikan dana pada berbagai macam investasi, atau dengan kata 

lain membentuk portofolio yang optimal. Operasi para manajer investasi (fund 

manager) tidak hanya terbatas untuk tingkat nasional, tetapi saat ini sudah dalam 

skala internasional, karena semakin terintergrasinya pasar keuangan dunia. 

Apalagi pasar keuangan Indonesia, saat ini sudah termasuk pasar keuangan 

dengan tingkat intergrasi “tinggi”, hal ini tentu akan menjadikan manajer investasi 

Indonesia beroperasi tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga internasional. 

 

2.1.5  Investasi di NTT 

Sejatinya pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah harus mampu 

meningkatkan peluang daerah untuk menarik investasi sebagai variabel pemicu 

peningkatan kinerja ekonomi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sektor 

dominan yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahunan dari sisi 

produksi adalah sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan, sektor 
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peternakan, sektor transportasi dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel 

dan restoran.  

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan peluang sebagaimana 

dikemukakan diatas adalah melalui penyediaan dan penyajian data dan informasi 

yang secara umum menggambarkan potensi berbagai sumber daya ekonomi 

maupun lokasi persebaran masing-masing sektor secara komprehensif. 

Ketersediaan data dan informasi tentang potensi daerah dan keberadaannya 

menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan investasi di daerah. Informasi 

potensi sumberdaya tersebut juga diharapkan dapat membantu para calon investor 

memilih dan memutuskan minat investasinya berdasarkan peta potensi masing-

masing wilayah/daerah.  

Aktivitas investasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 

yang dapat menghasilkan dampak berantai bagi pertumbuhan sosial, ekonomi 

maupun ekologi lingkungan masyarakat. Investasi mendorong tumbuhnya sektor-

sektor usaha seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli yang 

semuanya akan bermuara pada peningkatan produktivitas regional wilayah ini. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unit kerja 

perangkat daerah/SKPD yang memiliki fungsi dan peran koordinatif dalam 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang promosi dan pengembangan 

investasi berupaya untuk selalu meningkatkan kinerjanya sebagai media 

komunikasi dan promosi kepada seluruh stakeholders - pelaku usaha, khususnya 

para investor. 
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Dalam kaitan dengan penanaman modal (investasi), Pemerintah Daerah 

Nusa Tenggara Timur menetapkan kebijakan: 

a. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif; 

b. Mengkaji potensi dan peluang investasi di daerah; 

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka 

investasi di daerah; 

d. Meningkatkan Pelayanan Perizinan bagi masyarakat dan pengusaha 

yang akan menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Timur. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 

memiliki visi yaitu: “Terwujudnya Nusa Tenggara Timur Sebagai Tujuan 

Investasi Yang Berdaya Saing Melalui Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien Untuk 

Menunjang Perekonomian Daerah”. Dengan  Misi  Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:  

1) Mengembangkan potensi dan peluang investasi daerah;   

2) Meningkatkan efektivitas promosi dalam dan luar negeri di bidang 

penanaman modal;   

3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal ;  

4) Meningkatkan minat dan realisasi investasi daerah. 

   

2.1.6  Investasi Bidang Pariwisata 

 Menguatnya daya saing pariwisata Indonesia menambah keyakinan 

investor untuk berinvestasi di Indonesia (Manopo, 2017). Data The Travel and 

Tourism Competitiveness Index yang dilansir World Economic Forum  (WEF) 
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tahun 2013 menyatakan, daya saing pariwisata Indonesia mampu naik empat 

peringkat. Pada tahun 2012 berada di peringkat 74, pada tahun 2013 berada di 

peringkat 70 dengan keunggulan daya saing dalam harga, sumber daya alam, 

maupun prioritas kebijakan pariwisata. Industri pariwisata sektor perhotelan 

merupakan Indonesia merupakan yang terbaik diantara negara Asia. Sektor 

pariwisata Indonesia telah tumbuh berkembang menjadi primadona di Asia. 

Pemerintah harus menjaga tren positif lonjakan investasi pariwisata. Ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi pariwisata di 

Indonesia, (Manopo, 2017) antara lain sebagai berikut: 

1. Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai 

2. Menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas politik nasional 

3. Mempermudah investor pariwisata di Indonesia 

4. Pemberian insentif investasi di bidang pariwisata yang akan 

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

5. Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik 

investasi modal asing di bidang pariwisata 

6. Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata dan 

deregulasi peraturan yang menghambat perizinan investasi. 

7. Meningkatkan promosi di bidang pariwisata di dalam maupun di luar 

negeri sekaligus meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang 

pariwisata dengan sektor terkait. 
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Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan yang memiliki wilayah 

administrasi 21 kabupaten dan 1 kotamadya. Sektor pariwisata merupakan salah 

satu dari 6 (enam) sektor unggulan provinsi NTT. Hal ini karena banyak destinasi 

wisata di Provinsi NTT yang sudah terkenal sampai ke penjuru dunia seperti 

Komodo, Danau Kelimutu, Kampung Adat, Taman Laut dan Festival Budaya 

seperti Pasola, Reba dan lainnya.  

Pengembangan investasi sektor pariwisata di NTT sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025 

meliputi: 

a. Pasal 52 menjelaskan arah kebijakan pengembangan investasi yang 

meliputi: 

1. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; 

3. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata. 

b. Pasal 53 menjelaskan strategi untuk peningkatan pemberian insentif 

investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, 

meliputi: 

1. Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik 

investasi modal asing dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;  
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2. Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong 

investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. 

c. Pasal 54 menjelaskan strategi untuk peningkatan kemudahan investasi 

di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi: 

1. Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;  

2. Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan. 

d. Pasal 55 menjelaskan strategi untuk peningkatan promosi investasi di 

bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, meliputi: 

1. Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata; 

2. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam 

negeri dan di luar negeri; 

3. Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata 

dengan sektor pariwisata. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

 Beberapa studi terdahulu mengenai analisis investasi sektor Pariwisata 

menunjukkan ada hubungan yang erat antara investasi dan pengembangan 

kepariwisataan di beberapa daerah di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa 

penelitian terdahulu mengenai analisis investasi di sektor pariwisata yang menjadi 

acuan bagi penulis: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Peneliti 

dan Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Nurhayati (2016), 

Analisis Investasi 

Sektor Pariwisata 

Oleh Pemerintah Kota 

Batam Tahun 2014 

Deskriptif 

Kualitatif 

Investasi dalam 

pengembangan obyek 

pariwisata 

meningkatkan 

pengembangan obyek 

wisata Kota Batam 

seperti pengembangan 

destinasi pariwisata 

yang meliputi: 

peningkatan 

pembangunan sarana 

dan prasarana 

pariwisata, 

pengembangan jenis dan 

paket wisata unggulan, 

pengembangan 

sosialisasi dan 

penerapan serta 

pengawasan 

standarisasi. 

Pengembangan 

kemitraan meliputi: 

pengembangan dan 

penguatan informasi dan 

database, pelaksanaan 

koordinasi 

pembangunan kemitraan 

pariwisata, pemantauan 

dan evaluasi 

pelaksanaan program 

peningkatan kemitraan. 

Adapun wujud 

peningkatan 

pengembangan obyek 

wisata di Kota Batam 

dalam meningkatkan 

pembangunan sarana 
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dan prasarana obyek 

wisata. 

2.  I Made Ngurah 

Made Susantayasa 

dan Made Kembar 

Sri Budhi (2014), 

Analisis Investasi 

Pengembangan 

Obyek Wisata 

Waduk Jehem Di 

Kabupaten Bangli 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Pengembangan potensi 

wisata ini akan 

memberikan tambahan 

benefit dalam dua puluh 

tahun umur investasi 

dengan nilai-nilai 

sebagai berikut: Net 

Present Value (NPV) 

sebesar Rp. 

19.397.935.290,73. > 0, 

sehingga dinyatakan 

layak. Nilai Internal 

Rate of Return (IRR) 

yang didapatkan adalah 

23,22 persen, dimana 

jika dibandingkan suku 

bunga investasi yaitu 15 

persen, maka proyek ini 

cukup prospektif 

terhadap perkembangan 

suku bunga investasi. 

Benefit Cost Ratio 

(BCR) didapatkan nilai 

1,802. Hal ini 

menunjukan bahwa 

investasi ini cukup layak 

dilanjutkan karena nilai 

yang didapat lebih besar 

dari angka satu. 

Sedangkan payback 

period analisis investasi 

akan tercapai pada tahun 

ke-9 dari umur rencana 

investasi. 

3.  Reinnheart 

Manopo (2017), 

Peran Pemerintah 

Dalam 

Mempengaruhi 

Penanaman Modal 

Untuk Sektor 

Pariwisata Di 

Kabupaten 

Minahasa 

Penelitian 

Hukum 

Normatif 

Empiris 

Strategi-strategi yang 

dilakukan pemerintah 

dalam rangka 

meningkatkan daya tarik 

para investor pariwisata 

agar menanamkan 

modalnya di Indonesia 

khususnya Kabupaten 

Minahasa Tenggara 

antara lain dengan 
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Tenggara mengeluarkan 

peraturan-peraturan 

tentang penanaman 

modal dan kebijakan 

pemerintah yang pada 

dasarnya tidak akan 

merugikan kepentingan 

nasional, masyarakat 

dan kepentingan 

investor. Melalui 

kebijakan pemerintah 

maka pengambilan 

keputusan dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

penyediaan pelayanan 

publik diharapkan akan 

menjadi lebih sederhana 

dan cepat karena dapat 

dilakukan oleh 

pemerintah daerah 

Kabupaten Minahasa 

Tenggara dan 

pemerintah terkait 

sesuai kewenangan yang 

ada. 

4.  I Gusti Ayu Inten 

Ardiantari, R.A. 

Retno Murni, dan 

Ni Putu Purwanti 

(2016), Investasi 

Asing Pada Sektor 

Pariwisata Di 

Bidang Perhotelan 

Di Bali 

Penelitian 

Hukum 

Empiris 

Pengaturan prosedur 

investor asing dalam 

kegiatannya 

menanamkan modalnya 

di Bali dalam bidang 

perhotelan diatur dalam 

Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman 

Modal dan Peraturan 

Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Perizinan 

dan Non Perizinan 

Penanaman Modal. 

Akibat hukum ketika 

investor tersebut tidak 

melaksanakan prosedur 
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investasi, akan 

dikenakan sanksi 

administratif berupa 

peringatan tertulis, 

pembekuan kegiatan 

usaha atau fasilitas 

penanaman modal 

sampai dengan 

pencabutan kegiatan 

usaha atau fasilitas 

penanaman modal. 

5.  Alfiah Mudrikah, 

Dewi Sartika, 

Rahma Yuniarti, 

Ismanto, dan 

Akbar Budi Satia 

(2014), Kontribusi 

Sektor Pariwisata 

Terhadap GDP 

Indonesia Tahun 

2004-2009 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Perkembangan 

pariwisata mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan tehadap 

penerimaan GDP. Hal 

ini terbukti dengan 

jumlah penerimaan GDP 

Negara setiap tahunnya 

dan kontribusi sektor 

pariwisata. 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa investasi, baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak asing, 

mempunyai dampak positif dalam pengembangan pariwisata. Namun, penulis 

ingin menyatakan bahwa semua penelitian tersebut dilakukan di daerah lain di 

Indonesia, sedangkan di provinsi NTT belum dilakukan penelitian serupa. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang sama juga 

terjadi atau tidak di provinsi NTT.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Seperti telah diuraikan pada bab I diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui realisasi investasi yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun pihak 

swasta pada pengembangan sektor pariwisata di Provinsi NTT, serta untuk 
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mengetahui perkembangan kunjungan wisatawan di provinsi NTT dengan adanya 

investasi pada sektor pariwisata, dan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

investasi sektor kepariwisataan di NTT. Dengan demikian, dua variabel utama 

penelitian ini adalah realisasi investasi, baik itu dengan menggunakan modal 

dalam negeri maupun modal asing dan pengaruhnya pada pengembangan sektor 

kepariwisataan di NTT. Pengembangan kepariwisataan ini meliputi: industri 

pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.  

Selanjutnya, hubungan antara investasi dan pengembangan kepariwisataan 

dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 
 

 

 

Realisasi Investasi 

1. Investasi swasta dan 

Pemerintah  

2. PMDN dan PMA 
 

Pengembangan 

Kepariwisataan 

1. Industri pariwisata 

2. Destinasi pariwisata 

3. Pemasaran  

4. Kelembagaan 

kepariwisataan 
 


