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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jumlah penduduk di kabupaten Ponorogo
berjumlah 855.000 jiwa, yang tersebar dan tinggal di
21 Kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut sekitar
98,11% merupakan penduduk muslim. Pendapatan
Daerah Kabupaten Ponorogo paling tinggi terletak
pada sector agraria sebesar 28,77% dan terendah
berasal dari Listrik dan Air Bersih sebesar 1,87%.
Sektor

pariwisata

alam

belum

masuk

dalam

pendapatan domestik daerah, padahal terdapat 10
wisata alam yang apabila digarap secara serius maka
pendapatan asli daerah yang termaktub dalam realiasi
pendapatan

dan

pengelolaan

keuangan

dapat

meningkat signifikan (Badan Pusat Statistik Kab.
Ponorogo: 2015). Peneliti telah melakukan pra
penelitian dan hasilnya terungkap bahwa dari 202
responden, sebesar 79,7 persen berjenis kelamin
perempuan sedangkan sisanya 20,3 persen adalah
laki-laki. Penemuan awal yang mengejutkan bahwa
hobby tertinggi jalan-jalan dengan nilai prosentase
sebesar 75% dimana responden memiliki orang tua

dengan penghasilan dibawah 1 juta Rupiah, hal ini
berbanding terbalik dengan penghasilan orang tua
yang diatas 2 juta, dimana respondennya memiliki
hobby membaca sebesar 25%, sedangkan mahasiswa
yang memiliki hobby kuliner dan sekaligus jalan-jalan
memiliki prosentase sama sama berasal dari lulusan
SMK/SMA dan Aliyah sebesar 33,3. (Penelitian
Shinta Maharani, 2018). Selain pada analisis statistik
deskriptif, peneliti juga menemukan bahwa sebesar
80,7 persen dari keseluruhan responden menyatakan
sangat setuju bila wisata alam merupakan keinginan
sekaligus kebutuhan dan nilai paling tinggi dari 10
item pertanyaan yang diajukan adalah sebesar 90,3
persen menyampaikan bahwa fasilitas adalah hal yang
paling penting dalam destinasi wisata alam. Berangkat
dari penelitian awal tersebut disimpulkan bahwa
setiap manusia memiliki kebutuhan refreshing untuk
menyegarkan kembali jiwa dan raga. Refreshing/
rekreasi bermanfaat untuk mengembalikan tenaga dan
semangat, sehingga diharapkan dengan rekreasi dapat
kembali melakukan pekerjaan dengan pikiran yang
fresh, serta bertujuan agar pekerjaan yang dikerjakan
lebih maksimal dan produktif. Selain untuk melepas
penat, tempat-tempat wisata alam dibangun dan

ditambahkan

berbagai

mendapatkan

income,

fasilitas

dengan

sehingga mampu

tujuan
berperan

signifikan pada pendapatan daerah (Shinta Maharani,
2018)
Konsep pariwisata “all in” disebut-sebut
sebagai salah satu sektor pendongkrak ekonomi yang
cukup signifikan karena diyakini dapat menarik
wisatawan

dan

mendatangkan

pendapatan

bagi

daerah. Dengan modal pariwisata alam yang terbilang
cukup banyak, maka sudah seyogyanya sektor
pariwisata

menjadi

potensi

menjanjikan

bagi

pemerintah kabupaten Ponorogo guna peningkatan
pendapatan. Pada potensi wisata halal kabupaten
ponorogo, dirasa masih Untapped market dimana
permintaan yang ada belum mampu terpenuhi dan
belum mampu termanfaatkan secara optimal, sehingga
sangat dibutuhkan variasi pengembangan dengan
berbagai penyesuaian dan inovasi.

A. Rumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh halal tourism

terhadap

optimalisasi APBD Kab.Ponorogo pada wisata
alam kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana

pengaruh

peningkatan

APBD

Kab.Ponorogo terhadap kesejahteraan masyarakat
pada wisata alam kabupaten Ponorogo?

B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
halal

tourism

terhadap

optimalisasi

APBD

Kabupaten Ponorogo pada wisata alam kabupaten
Ponorogo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
peningkatan APBD Kabupaten Ponorogo terhadap
kesejahteraan masyarakat pada daerah sekitar
wisata alam kabupaten Ponorogo
3. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi
halal Tourism terhadap kesejakteraan masyarakat
sekitar wisata alam Kabupaten Ponorogo

B. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi akademik, pemerintah daerah dan
khususnya bagi penulis sendiri.
1. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan
dapat

memberikan

kontribusi

dalam

upaya

pemikiran halal tourism yang berkaitan sesuai
dengan kajian tentang pariwisata dan juga sebagai
bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut
dalam penelitian mendatang.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo,
penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan
manfaat guna optimalisasi APBD dan sebagai
bahan pertimbangan untuk mengetahui kebutuhan
dan keinginan masyarakat secara luas terutama
terkait dengan pariwisata halal.
3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai
sarana belajar guna melatih daya nalar, analisis
dan

mengasah

intelektualitas

peneliti

serta

pengimplementasian ilmu yang didapatkan.

C. Sistematika pembahasan
Untuk

memudahkan

pemahaman

dan

memperjelas pembahasan maka peneliti membuat

sistematika menjadi lima bab dengan uraian sebagai
berikut:
Bab I: Pendahuluan
Dalam bab ini berisikan untuk mengantarkan
penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari latar
belakang,

rumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka
Dalam bab ini menguraikan tentang kajian
pustaka terdiri dari landasan teori dan penelitian
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian
pustaka terdiri dari sub-sub bab yaitu deskripsi
mengenai landasan teori yang memuat materi yang
dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber yang
digunakan sebagai acuan dalam pembahasan atas
topik, yang meliputi Halal Tourism, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta optimalisasi
pendapatan.

Bab III: Metode Penelitian
Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode
penelitian

yang

meliputi

rancangan

penelitian,

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi,

sampel, dan teknik sampling, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data, serta metode pengolahan
dan analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan
Bab ini berisikan tentang hasil analisis data dari
pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif
maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah
dilakukan. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis
mengenai

pengaruh

variabel

eksogen

terhadap

variabel endogen yang diteliti. Bab ini berfungsi
untuk pengujian teori dengan data dan sekaligus
pembuktian kebenaran teori dari statemen statemen
yang sistematik.

Bab V: Penutup
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan
kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang
berkaitan

dengan

penelitian.

Dalam

hal

ini

disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan
sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan
dan untuk mengetahui hasil dari pembuktian teori.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teori
1. Halal Tourism
Secara bahasa, halal tourism berasal dari
kata halal dan tourism. Halal berarti “terlepas”
(dari keharaman), sedangkan tourism berasal dari
bahasa Inggris yang berarti pariwisata atau
kepariwisataan. Jika digabungkan, halal tourism
bisa diartikan sebagai pariwisata halal. Adapun
pengertian halal tourism atau pariwisata halal
adalah

bagian dari

industri

pariwisata

yang

ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan
wisatawan

dalam

pariwisata

halal

merujuk

pada aturan-aturan Islam. Akademisi M. Battour
dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal
sebagai berikut: Semua objek atau tindakan yang
diperbolehkan

menurut

ajaran

Islam

untuk

digunakan atau dilibati oleh orang Muslim dalam
industri pariwisata (Battour, M., & Ismail: 2015;1).
Definisi ini memandang hukum Islam (syariah)
sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa
wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah
Muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran

halal dan perjalanan halal. Terdapat 6 kebutuhan
pokok wisatawan Muslim yang diidentifikasi
dalam studi Crescent Rating di 130 negara yaitu:
(Crescent Rating:2018)
a. Makanan halal
b. Fasilitas shalat
c. Kamar mandi dengan air untuk wudhu
d. Pelayanan saat bulan Ramadhan
e. Pencantuman label non halal (jika ada
makanan yang tidak halal)
f. Fasilitas rekreasi yang privat (tidak bercampur
baur secara bebas)
Sedangkan acuan standar wisata halal di
dunia, menurut Global Muslim Travel Index bisa
dirincikan kurang lebih sebagai berikut: (Global
Muslim Travel Index: 2018)
a. Destinasi Ramah Keluarga
b. Keamanan umum bagi wisatawan Muslim
c. Jumlah kedatangan wisatawan Muslim yang
cukup ramai
d. Layanan dan Fasilitas di Destinasi yang
Ramah Muslim

e. Pilihan makanan dan jaminan halalnya
f. Akses ibadah yang mudah dan baik
g. Fasilitas di bandara yang ramah Muslim
h. Opsi akomodasi yang memadai
Kesadaran Halal dan Pemasaran Destinasi,
dengan indikator: (Crescent Rating: 2018)
a. Kemudahan komunikasi
b. Jangkauan

dan

kesadaran

kebutuhan

wisatawan Muslim
c. Konektivitas transportasi udara
d. Kemudahan dalam persyaratan visa
Untuk memenuhi 11 indikator tersebut,
sebuah destinasi wisata halal harus memiliki
komitmen di tingkat pemangku kepentingan dan
masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah.
Kemudian lokasi yang bisa dimasuki oleh seluruh
anggota keluarga, ayah-ibu dan anak. Lalu segi
keamanan umum oleh kepolisian, satpam dan
jajarannya. Sementara untuk jumlah kedatangan
wisatawan Muslim sendiri bisa melihat data dari
data Kemenpar, Parekraf, Imigrasi dan Bandara,
yang tak kalah penting adalah pilihan makanan dan
jaminan halal yang menjadi komitmen restoran dan

penyedia makanan lainnya, juga akses ke rumah
ibadah dan kesadaran masyarakat untuk menjaga
kebersihannya, selanjutnya fasilitas di bandara
yang dilengkapi dengan tempat ibadah yang layak,
kemudian pilihan akomodasi seperti transportasi
dan hotel yang sesuai dengan wisatawan Muslim
tentunya,

misalnya

tersedianya

perlengkapan

ibadah serta penujuk arah kiblat di kamar hotel
serta toilet yang menggunakan air. Bagian tak
terpisahkan lainnya dari wisata halal ini adalah
para

pemandu

wisata

yang

juga

harus

menyesuaikan diri dengan para wisatawan Muslim.
Misalnya dengan menjaga adab berkomunikasi,
menggunakan pakaian yang sopan sesuai standar
Muslim serta tak lupa mengingatkan waktu
beribadah tepat waktu kepada para wisatawan
(Ahmad Rosyidi Syahid: 2018)

a. Konsep atau Teori relevan
Teori Psikoanalisis Sigmun Freud yang
terdiri atas: (Kees Bertens: 2006)
1. Aspek Das Es : Aspek Biologis
2. Aspek Das Ich : Aspek Psikis
3. Aspek Das Uber Ich : Aspek Sosial

Menurut prinsip kesenangan, hidup psikis
berkecenderungan
ketidaksenangan

untuk
dan

menghindarkan

sebanyak

mungkin

memperoleh kesenangan. Sejauh ketidaksenangan
bertalian
ketegangan

dengan
psikis

bertambahnya
dan

kesenangan

kuantitas
bertalian

dengan berkurangnya kuantitas ketegangan psikis,
prinsip ini dapat dianggap sebagai versi subjektif
dari prinsip konstansi. Salah satu aspek yang akan
terkait dengan kerangka proses berpikir adalah
aspek psikis, dimana setiap individu membutuhkan
kebahagiaan untuk dirinya sendiri, sehingga salah
satu

jalan

yang

ingin

ditempuh

rekreasi (Kees Bertens, : 2006; 12)

melalui



Sadar atau Conscious, Tingkat kesadaran
yang berisi semua hal yang kita cermati pada
saat

tertentu.

Menurut

Freud,

hanya

sebagian kecil saja dari kehidupan mental,
yaitu fikiran, persepsi, perasaan serta ingatan,
yang masuk kekesadaran atau consciousness.
Isi daerah sadar itu merupakan hasil proses
penyaringan yang diatur oleh stimulus atau
cue-eksternal. Isi-isi kesadaran itu hanya
bertahan dalam waktu yang singkat di
daerah conscious dan akan segera tertekan ke
daerah preconscious atau unconscious, begitu
orang memindah perhatiannya ke yang lain.


Prasadar atau Preconscious, Disebut juga
ingatan

siap (available

memory),

yaitu

tingkat kesadaran

yang menjadi jembatan

antara

dan

sadar

tak

sadar.

Isi preconscious berasal
dari conscious dan clanunconscious.
Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian,
semula disadari tetapi kemudian tidak lagi
dicermati, akan ditekan pindah ke daerah
prasadar. Di sisi lain, isi materi daerah tak
sadar dapat muncul ke daerah prasadar.

Kalau sensor sadar menangkap bahaya yang
dapat timbul akibat kemunculan materi tak
sadar, materi itu akan ditekan kembali ke
ketidaksadaran. Materi tak sadar yang sudah
berada di daerah prasadar itu dapat muncul
kesadaran

dalam bentuk simbolik, seperti

mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme
pertahanan diri.


Tak Sadar atau Unconscious, Tak sadar
adalah bagian yang paling dalam dari
struktur kesadaran dan

menurut Freud

merupakan bagian terpenting dari jiwa
manusia. Secara khusus Freud membuktikan
bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi
hipotetik tetapi itu adalah kenyataan empirik.
Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls dan
drives

yang

dibawa

dari

lahir,

dan

pengalaman-pengalaman traumatik, biasanya
pada masa anak-anak, yang ditekan oleh
kesadaran di pindah ke daerah taksadar. Isi
atau materi ketidaksadaran itu memiliki
kecenderungan kuat untuk bertahan terus
dalam ketidaksadaran, pengaruhnya dalam

mengatur tingkah laku sangat kuat namun
tetap tidak disadari. (Kees Bertens: 2006).

a. Teori Kubutuhan Abraham Maslow
1. Kebutuhan Fisik
2. Kebutuhan Keselamatan/ Rasa Aman
3. Kebutuhan Cinta dan Rasa Memiliki
4. Kebutuhan Penghargaan dan Harga Diri
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri
Pada zaman sekarang, kebutuhan akan aktualisasi
diri sangat tinggi sehingga seolah-olah seperti piramida
terbalik, karena pada umumnya selfi pada tempat yang

dikunjungi seperti sebuah keharusan, dan ini yang
akan dikaji pada penelitian ini, sejauh mana presepsi
masyarakat tentang selfi sebagai bagian dari aktualisasi
diri. (Maslow, Abraham, 1993).

b. Kebutuhan Dasar Manusia Calista Roy
1.

Biologis

2.

Psikologis

3.

Social

4.

Kultural

5.

Spiritual

Pada Teori kebutuhan dasar manusia yang secara
psikologis tidak ingin merasa susah, penat, lelah, dan
perasaaan tidak nyaman lainnya, maka ditengarai bahwa
mengunjungi tempat wisata alam merupakan solusi jalan
keluar sementara atas perasaan-perasaan yang tidak
menyenangkan tersebut (Calista Roy, 2018).

c. Teori Ekonomi Makro dan Mikro
Pada Analisis optimisasi menggunakan matematika
ekonomi yang didasarkan pada konsep turunan maka
analisis optimisasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat.
Dengan kalkulus diferensiasi, dimana konsep turunan
dikaitkan

dengan

konsep

marjinal.

Apabila

biaya

operasional naik dari 2 menjadi 3 Rupiah, maka Total
Revenue meningkat dari $ 160 menjadi $ 210. Rumus MR
= TR, dimana nilai ini merupakan kemiringan dari busur
BC pada kurva penerimaan total. Selain itu diferensiasi
sangat bermanfaat dalam proses menentukan turunan suatu
fungsi, yang menentukan perubahan y untuk perubahan X,
pada saat perubahan X mendekati nol. Adapun turunan
dari fungsi konstan Y = F(X) = a, adalah nol untuk semua
nilai a (konstantanya). Jadi untuk fungsi, Y = F(X) = a (T.
Gilarso, 2018)

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran

Pendapatan,

dan

Belanja

Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun,
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.
a). Anggaran Pendapatan, terdiri atas;
1.

Pendapatan

Asli

meliputi Pajak

Daerah (PAD),

yang

Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah, dan Penerimaan lainnya.
2.

Bagian Dana

Perimbangan,

yang

meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
3.

Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana
Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau

Pemerintah

Daerah

Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
b). Anggaran Belanja yang digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
c). Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya.
e. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.

Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran
daerah menjadi

dasar untuk merealisasi

pendapatan,

dan

bersangkutan.
APBD

belanja

Tanpa

sebuah

pada

tahun

dianggarkan

dalam

kegiatan

tidak

memiliki

kekuatan untuk dilaksanakan.
2.

Fungsi

perencanaan

bermakna

bahwa

anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan.
3.

Fungsi

pengawasan

mengandung

makna

bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
4.

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa
anggaran

daerah

harus

menciptakan lapangan

diarahkan

untuk

kerja, mengurangi

pengangguran, dan pemborosan sumberdaya,
serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas
perekonomian daerah.
5.

Fungsi distribusi memiliki makna bahwa
kebijakan-kebijakan

dalam

penganggaran

daerah harus memperhatikan rasa keadilan,
dan kepatutan.
6.

Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa
anggaran

daerah

menjadi

alat

untuk

memelihara,

dan

keseimbangan

mengupayakan

fundamental

perekonomian

daerah.
d. Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan
pemerintah daerah (subnasional)
1. Retribusi (User Charges)
Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan,
tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan
efisiensi dengan menyediakan informasi atas
permintaan bagi penyedia layanan publik, dan
memastikan

apa

penyedialayanan

yang
publik

disediakan
minimal

oleh
sebesar

tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.
Terdapat tiga jenis retribusi, antara lain:
1. Retribusi Perizinan Tertentu (Service Fees)
seperti penerbitan surat izin (pernikahan,
bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai
macam

biaya

yangditerapkan

oleh

pemerintah daerah untuk meningkatkan
pelayanan.Pemberlakuan

biaya/tarif

kepada masyarakat atas sesuatu yang

diperlukanoleh

hukum

tidak

selalu

rasional.
2. Retribusi

Jasa

Umum (Public

Prices)

adalah penerimaan pemerintahdaerah atas
hasil penjualan barang-barang privat, dan
jasa.

Semua

disediakan

di

penjualan
daerah

jasa

yang

untuk

dapat

diidentifikasi secara pribadi dari biaya
manfaat publik untuk memberikan tarif
atas

fasilitashiburan/rekreasi.

Biaya

tersebut seharusnya diatur pada tingkat
kompetisiswasta, tanpa pajak, dan subsidi,
di

mana

itu

palingefisien

merupakan
dari

cara

yang

pencapaian

tujuan

kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi
jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.
3. Retribusi

Jasa

Usaha (Specific

Benefit

Charges) secara teori, merupakan cara
untuk

memperoleh

keuntungan

dari

pembayar pajak yang kontras, seperti
Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak
bumi dan bangunan.

2. Pajak bumi dan bangunan (Property Taxes). Pajak
Property (PBB) memiliki peranan yang penting
dalam

hal

pemerintah

keuangan
daerah

di

pemerintah

daerah,

kebanyakan

negara

berkembang akanmampu mengelola keuangannya
tapi

hak

milik

berhubungan

dengan

pajak

property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk
memerankan bagian penting dalam keuangan
sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan),
sebagaimanaseharusnya

mereka

akan

membutuhkan akses untuk sumber penerimaan
yanglebih elastis.
3. Pajak Cukai (Excise Taxes), Pajak cukai berpotensi
signifikan terhadap sumber penerimaan daerah,
terutama

alasan

administrasi

dan

efisiensi.

Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak
tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap
daripada yang biasanya terjadi disebagian besar
negara yaitu dari perspektif administratif berupa
pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak
bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan
efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan,
polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada
prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat,

didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin
kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar
biasanya memberikan kontribusi lebih kepada
polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota
menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan
(20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80
persen kecelakaan), dan terutama bobot roda
kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih
banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan
yang lebih mahal untuk membangun).
4. Pajak

Penghasilan (Personal

Income

Taxes),

Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub
nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan
sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara
Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada
dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada
tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama
sebagai

pajak

pendapatan

nasional

dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

dan

e. Kerangka Berpikir
Kesejahteraan

Halal Tourism

Masyarakat

Optimalisasi
APBD

Dari kerangka berpikir diatas, maka diperoleh hipotesis
penelitian sebagai berikut :
1. Ha:

Halal

tourism

berpengaruh

terhadap

optimalisasi APBD Kab.Ponorogo pada wisata
alam kabupaten Ponorogo
Ho: Halal tourism tidak berpengaruh terhadap
optimalisasi APBD Kab.Ponorogo pada wisata
alam kabupaten Ponorogo
2. Ha: Optimalisasi APBD Kab. Ponorogo terkait
halal tourism berpengaruh terhadap peningkatan
APBD Kab.Ponorogo pada wisata alam kabupaten
Ponorogo
Ho: Optimalisasi APBD Kab. Ponorogo terkait
halal

tourism

tidak

berpengaruh

terhadap

peningkatan APBD Kab.Ponorogo pada wisata
alam kabupaten Ponorogo

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Metodologi berasal dari kata metode yang artinya
cara yang tepat sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau
pengetahuan. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu
pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam
penelitian. (Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi: 1999).
Berdasarkan jenis datanya penelitian dibagi menjadi 2
yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian
kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian dilakukan
dengan mengumpulkan data berupa angka. Data yang
berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis
untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angkaangka tersebut (Nanang Martono: 2012; 20).
Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yakni
variabel eksogen (exogeneous variabel), dan variabel
endogen

(endogenous

(exogeneous

variabel)

variable).
merupakan

Variabel
variabel

eksogen
yang

mempengaruhi. Sedangkan variabel endogen (endogenous

variable) adalah variabel yang dipengaruhi. (Sambas Ali
Muhidin dan Maman Abdurahman: 2009; 221).
Variabel-variabel

yang

digunakan

dalam

penelitian ini adalah:
1.

Variabel Endogen
Variabel endogen dalam penelitian ini
adalah kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi
APBD sebagai variabel endogen dan sebagai
variabel perantara.

2.

Variabel Eksogen
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
eksogen adalah Halal Tourism
Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

variabel

Definisi

Indikator

Halal

Merupakan

bagian dari

Tourism

industri

(X)

ditujukan untuk wisatawan

pariwisata

Muslim.

yang

Pelayanan

wisatawan dalam pariwisata
halal merujuk pada aturanaturan Islam

1. Destinasi

Ramah

Keluarga
2. Keamanan
bagi

umum

wisatawan

Muslim
3. Jumlah kedatangan
wisatawan Muslim
yang cukup ramai

4. Layanan

dan

Fasilitas

di

Destinasi

yang

Ramah Muslim
5. Pilihan

makanan

dan

jaminan

halalnya
6. Akses ibadah yang
mudah dan baik
7. Fasilitas di bandara
yang

ramah

Muslim
8. Opsi

akomodasi

yang memadai
APBD

Suatu

rencana

keuangan

(Z)

tahunan pemerintah

bermakna bahwa

daerah di Indonesia yang

anggaran

daerah

disetujui

menjadi

dasar

oleh Dewan

1. Fungsi

otorisasi

Perwakilan Rakyat Daerah.

untuk merealisasi

APBD

pendapatan,

ditetapkan

dengan Peraturan Daerah

belanja

dan
pada

tahun
bersangkutan.
Tanpa

dianggarkan
dalam

APBD

sebuah

kegiatan

tidak

memiliki

kekuatan

untuk

dilaksanakan.
2. Fungsi
perencanaan
bermakna bahwa
anggaran

daerah

menjadi pedoman
bagi

manajemen

dalam
merencanakan
kegiatan

pada

tahun

yang

bersangkutan.
3. Fungsi
pengawasan
mengandung
makna

bahwa

anggaran

daerah

menjadi pedoman
untuk

menilai

keberhasilan atau
kegagalan
penyelenggaraan
pemerintah
daerah.
4. Fungsi

alokasi

mengandung
makna

bahwa

anggaran

daerah

harus

diarahkan

untuk
menciptakan
lapangan

kerja,

mengurangi
pengangguran,
dan

pemborosan

sumberdaya, serta
meningkatkan
efisiensi,

dan

efektivitas
perekonomian
daerah.
5. Fungsi distribusi
memiliki

makna

bahwa kebijakankebijakan

dalam

penganggaran
daerah

harus

memperhatikan
rasa keadilan, dan
kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi
memliki

makna

bahwa

anggaran

daerah

menjadi

alat

untuk

memelihara,

dan

mengupayakan
keseimbangan
fundamental
perekonomian
daerah.

B. Populasi dan sampel
1.

Populasi
Populasi merupakan keseluruhan objek atau
subjek yang berada pada suatu wilayah dan
memnuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan

dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit
atau individu dalam ruang lingkup yang akan
diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pengunjung dan masyarakat sekitar
wisata alam, yaitu sebanyak 177 responden dan
narasumber yang diwawancarai 6 orang.
2.

Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi
yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang
akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan
sebagian anggota populasi yang dipilih dengan
menggunakan

prosedur

tertentu

sehingga

diharapkan dapat mewakili populasi.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian
ini yaitu teknik probability sampling yang artinya
teknik sampling yang memberikan peluang yang
sama bagi seluruh popolasi untuk dipilih menjadi
anggota sampel. probability sampling memiliki
berbagai jenis, kemudian teknik yang sesuai
dengan penelitin ini adalah teknik simple random
sampling yaitu merupakan teknik pengambilan
sampel yang dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi
tersebut. Dengan demikian, penentuan sampel

dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus
Slovin sebagai berikut:

Keterangan:
n = Banyaknya sampel
N = Populasi
e = Standar error
Disebabkan karena tersedianya waktu, dana, dan
tenaga yang terbatas, peneliti membatasi jumlah subjek
penelitian yang diambil. (Suharsimi Arikunto: 2016; 94).
Sehingga dalam penelitian ini mengambil sampel 177
responden untuk angket kuisioner.

C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang
digunakan untuk mengukur variabel yang akan
diteliti. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan
adalah kuesioner (angket) merupakan serangkaian
pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian
dikirim untuk diisi oleh responden (Burhan Bungin:
2009; 123) Dalam hal ini responden masyarakat dan
pengunjung wisata alam.

Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang
digunakan yaitu dengan menggunakan Skala Likert
(method of summated ratings). Skala ini terdiri atas
sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan
sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur,
untuk setiap pertanyaan akan disediakan sejumlah
alternatif yang berjenjang atau bertingkat (Irwan
Soehartono: 2004; 77). Nilai peringkat setiap jawaban
atau tanggapan dijumlah sehingga mendapatkan nilai
total. Dalam penelitian ini jawaban responden diberi
skor berdasarkan Skala Likert sebagai berikut:

1.

Sangat Setuju (SS)

=5

2.

Setuju (S)

=4

3.

Ragu/ Netral

=3

4.

Tidak Setuju (TS)

=2

5.

Sangat Tidak Setujuh (STS) = 1
Adapun cara yang digunakan untuk menguji

validitas dan reliabilitas instrumen

yang akan

digunakan dalam penelitian sebagai berikut:
1. Uji Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang
mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan

fungsi ukurannya. Selain itu validitas adalah
suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel
yang diukur memang benar-benar variabel yang
hendak diteliti oleh peneliti. Validitas dalam
penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur
penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur
(Danang Sunyoto: 2011; 108).
Uji validitas adalah alat untuk mengukur
sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner.
Kuesioner

dapat

pertanyaan

dikatakan

yang

valid

kuesioner

apabila
mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner itu. Kriteria uji validitas adalah:
a.

Apabila rhitung > rtabel, maka kuesioner valid,

b.

Apabila rhitung < rtabel, maka dapat dikatakn
kuesioner tidak valid.
Rumus yang akan digunakan oleh peneliti

adalah dengan mengggunakan korelasi product
moment.
∑

rxy =
√[ ∑

∑

∑

∑

][ ∑

∑

]

Dimana:
rxy = koefisien (korelasi antara X dan Y)
N = jumlah subjek
X = Jumlah skor item

Y = Jumlah skor total
Untuk mempermudah perhitungan peneliti
menggunakan bantuan program SPSS 16.0 untuk
menguji validitas instrumen dengan melihat nilai
corrected item-total correlation dibandingkan
dengan nilai r kritik pada tabel harus lebih besar.
2. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabel adalah berkaitan dengan
masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen.
Suatu

instrumen

dapat

memiliki

tingkat

kepercayaan tinggi (konsisten) jika hasil dari
pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil
yang tetap. Adapun untuk menguji reliabilitas
instrumen

rumus

yang

digunakan

adalah

koefisien Alpha Cronbach, berikut:
R11= [

∑

].[

]

Dimana:
Rumus Varians =

=

∑

∑

Keterangan:
r11

= Nilai reliabilitas

k

= Banyaknya bulir soal

∑

= Jumlah varians skor tiap-tiap bulir
= Varians total

N

= Jumlah responden
Dengan bantuan SPSS 16.0. instrumen

penelitian

bisa

dikatakan

reliabel

jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan
data yang digunakan yaitu:
1.

Kuesioner (Angket)
Kuesinoner adalah suatu teknik pengumpulan
informasi dengan jalan mengajukan pertanyaan
tertulis (Dudung Abdurahman: 2003; 45). Teknik
ini digunakan untuk pengambilan data mengenai
halal tourism. Dalam penelitian ini menggunakan
skala Likert yang artinya skala yang dapat
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang tentang suatu objek atau
fenomena tertentu (Syofian Siregar: 2014; 50).

2.

Dokumentasi
Dokumentasi ditujukkan untuk memperoleh data
langsung dari tempat penelitiaan, meliputi buku
buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan
kegiatan, foto foto, film dokumenter, data yang
relevan

penelitian

(Sugiyono:

2013;

137).

Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap
guna memperoleh data sebagai bahan informasi
yang berupa laporan keuangan dari Dinas
Pendapatan, data pengunjung wisata alam dari
dinas pariwisata serta data lain yang mendukung.

E. Teknik Analisis Data
1.

Uji Korelasi
a. Korelasi sederhana
Analisis korelasi atau korelasi bivarate
digunakan untuk mengetahui hubungan antar
dua variabel. Dalam perhitungan korelasi
akan didapatkan koefesien korelasi yang
menunjukkan keeratan hubungan antar dua
variabel

tersebut.

Nilai

koefesiennya

mendekati 1 atau -1 sampai 0 atau 0 sampai
1. Jika nilai koefeisennya mendekati 1 atau 1, maka hubungan antara dua variabelnya
akan semakin erat. Tetapi jika mendekati 0,
maka hubungannya semakin lemah (Duwi
Prayitno: 2012; 59).
Rumus
menghitung

yang

digunakan

koefeisen

korelasi

Product Moment, yaitu:

untuk
Pearson

∑

Rxy =
√{ ∑

∑
∑

∑

}{ ∑

∑

}

Keterangan:
Rxy

= Korelasi produk moment

X

= Skor dari tiap item

Y

= Skor dari semua item

N

= jumlah sampel
Korelasi Pearson Product Moment

dilambangkan (r) dengan ketentuan (r) tidak
lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ 1). Apabila nilai r =
-1 artinya korelasinya negatif sempurna, dan
jika r = 1, artinya korelasinya sangat kuat
(Iqhal Hasan: 1999; 230-231).
b. Metode Korelasi berganda
Korelasi pada (Multype correlation)
merupakan angka yang menunjukkan arah
dan kuatnya hubungan antara dua variabel
secara bersama-sama atau lebih dengan
variabel yang lain (Ridwan dan Sunarto:
2007; 80).
Analisis korelasi ganda digunakan
untuk mengetahui besar hubungan dan
konstribusi dua variabel bebas (X) atau lebih
secara simultan atau bersama-sama dengan

variabel terikat (Y). Dengan rumus korelasi
ganda sebagai berikut:
Rx1x2y = √
Keterangan:
Rx1x2y

= korelasi ganda antara variabel X1

dan X2 bersama-sama
dengan variabel Y
rx1.y

= korelasi Product Moment antara

X1 dengan Y
rx2.y

= korelasi Product Moment antara

X1 dengan Y
rx1.x2

= korelasi Product Moment antara

X1 dengan X2
Jadi untuk dapat menghitung korelasi
ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu
korelasi sederhananya dulu melalui korelasi
Product Moment dari Pearson.

2.

Uji Pengaruh Mediasi (Intervening)
a. Analisis Jalur (Path Analysis)
Analisis
merupakan

Jalur

(Path

pengembangan

dari

Analysis)
analisis

regresi, sehingga analisis regresi dapat
dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis

jalur. Oleh karena itu, sebelum mempelajari
analisis jalur, maka terlebih dulu harus
difahami konsep dasar analisis regresi dan
kolerasi.
Penggunaan

analisis

jalur

dalam

analisis data penelitian didasarkan pada
beberapa asumsi sebagai berikut:
1) Hubungan antar variabel yang akan
dianalisis berbentuk linier, aditif dan
kausal.
2) Variabel-variabel
berkorelasi

residual

dengan

mendahuluinya,

dan

tidak

variabel

yang

tidak

juga

berkorelasi dengan variabel yang lain.
3) Dalam model hubungan variabel hanya
terdapat jalur kausal/sebab-akibat searah.
4) Data setiap variabel yang dianalisis
adalah data interval dan berasal dari
sumber yang sama (Sugiyono: 2013;
297).
b. Koefesien Jalur
Koefesien jalur adalah standardized
koefesien regresi. Koefesien jalur dihitung
dengan membuat dua persamaan struktural

yaitu persamaan regresi yang menunjukkan
hubungan

yang

dihipotesiskan

Ghozali

(2011).
Standardized koefesien untuk produk pada
persamaan (1) akan memberikan nilai Ь2.
Sedangkan koefesien untuk Halal Tourism
dan

kesejahteraan

masyarakat

pada

persamaan (2) akan memberikan nilai Ь1 dan
Ь3 (Cindi Novika Yanti: 2017; 44).
3.

Koefesien Determinasi (R2)
Koefesien

Determinasi

pada

intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Koefesien

determinasi

bertujuan

untuk

mengetahui seberapa besar kemapuan variabel
independen

menjelaskan

variabel

dependen

dengan bentuk presentase.
4.

Uji Hipotesis
Secara bahasa hipotesis berasal dari kata
hypo yang berarti di bawah, dan thesa yang
berarti kebenaran. Hipotesis merupakan suatu
pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan
saja terhadap suatu masalah penelitian yang

kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji
secara empiris (Iqbal Hasan: 2006; 31).
Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang
digunakan adalah uji signifikansi secara bersamasama (Uji statistik F) dan Uji signifikan
parameter individu (Uji statistik t) (Sunyoto:
2012; 125).
a. Uji statistik t
Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh
variabel independen secara individu terhadap
variabel dependen dengan mengannggap
variabel

lain

pengambilan
dengan

bersifat

konstan.

kesimpulannya

melihat

nilai

Untuk

dinyatakan

signifikansi

dan

membandingkan dengan taraf kesalahan
(signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai
probabilitas < nilai alpha (α), maka variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.
Adapun

dasar

pengambilan

keputusan

adalah:
Jika thitung > ttabel artinya variabel bebas
mempunyai pengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.

Jika thitung < ttabel artinya variabel bebas tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
Dan pengambilan kesimpulan:
Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan
Ha ditolak.
Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan
Ha diterima.
b. Uji statistik F
Uji F dipakai untuk melihat pengaruh
variabel-variabel
keeluruhan
Untuk

independen

terhadap

melihat

variabel

pengaruh

secara
dependen.

yang

terjadi

dilakukan dengan membandingkan nilai sig
dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05.
Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat
kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat
hubungan yang signifikan antara semua
variabel

independen

terhadap

variabel

dependen. Pengajuan hipotesisnya adalah:
Ho: β1 = β2 = ....βn = 0, berarti variabel bebas
secara serentak tidak memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap variabel terikat.

Ha minimal ada β1 yang ≠ 0, berarti variabel
bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
Adapun dasar pengambilan keputusan
adalah:
Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima

artinya

variabel

bebas

secara

serentak berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha
ditolak artinya variabel bebas secara serentak
tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

variabel terikat.
Dan pengambilan kesimpulan:
Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan
Ha ditolak. Nilai signifikan < 0,05 maka Ho
ditolak dan Ha diterima.

Penelitian ini menggunakan metode Mixed Method
dengan

teknik

pengambilan

sampel nonprobability

sampling serta sampling kuota yang dipakai dalam
pembatasan jumlah populasinya. Peneliti telah melakukan
studi awal pra penelitian dengan jumlah responden sekitar
202 orang. Penelitian ini memakai instrumen kuesioner

(angket) yang berisi serangkaian pertanyaan yang disusun
sistematis, kemudian diisi oleh responden, dimana
respondennya adalah masyarakat sekitar wisata alam dan
wisatawan yang berkunjung ke salah satu dari 10 tempat
wisata alam yang terletak pada Kabupaten Ponorogo.
Adapun teknik pengukuran menggunakan Skala
Likert (method of summated ratings), dan jawaban
responden diberi skor berdasarkan Skala Likert sebagai
berikut:
a) Sangat Setuju (SS)

=5

b) Setuju (S)

=4

c) Ragu/ Netral

=3

d) Tidak Setuju (TS)

=2

e) Sangat Tidak Setujuh (STS) = 1

C. Teknik Penggalian Data,
Dalam penelitian ini instrumen penggalian data yang
digunakan yaitu:
1. Data Primer berupa angket kuesioner dalam bentuk
pertanyaan tertulis, yang dimanfaatkan sebagai
data mengenai presepsi masyarakat/ wisatawan
optimalisasi Halal Tourism terhadap peningkatan
Anggaran
Kabupaten

Pendapatan
Ponorogo.

dan
Skala

Belanja
Likert

Daerah
dapat

bermanfaat guna pengukuran persepsi, sikap serta
pendapat seseorang tentang suatu objek dan atau
fenomena tertentu.
2. Data Sekunder, Dokumentasi ditujukkan untuk
memperoleh data langsung dari tempat penelitian,
meliputi, laporan keuangan, peraturan-peraturan,
foto foto atau data yang relevan penelitian.
Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap
guna memperoleh data sebagai bahan analisis yang
berupa laporan keuangan pemerintah daerah,
jumlah penginapan, fasilitas pendukung, retribusi
masuk serta data lain yang mendukung.

D. Rencana Pembahasan
Berikut ini adalah teknis serta rencana penelitian
dalam beberapa bulan mendatang:
1. Penentuan tempat wisata alam pada kabupaten
Ponorogo

sebagai

lokasi

penelitian

guna

memperoleh data primer
2. Melakukan observasi awal/ terjun ke lapangan
3. Penyebaran angket kuisioner/ Mengambil data
primer
4. Melakukan kunjungan formal guna penggalian
data sekunder dengan Dinas Pariwisata Kabupaten

Ponorogo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten
Ponorogo
5. Menyebarkan angket kuisioner pada pengunjung
wisata alam di Kabupaten Ponorogo
6. Tabulasi data primer serta pengolahan data
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BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Halal Tourism di Indonesia
1.

Tourism di Indonesia
Salah satu sektor penting di Indonesia
adalah pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata
menduduki peringkat ketiga pada tahun 2009,
terkait penerimaan devisa setelah komoditi
minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit
yang menempati peringkat pertama. Berdasarkan
data tahun 2016, jumlah tourist asing yang
mengunjungi ke Indonesia lebih dari 11.525.963
wisatawan atau dibandingkan tahun sebelumnya
tumbuh sebesar 10,79%.
Komponen penting dalam pariwisata di
Indonesia adalah kekayaan alam dimana alam
Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau
yang tersebar di antara Samudera Pasifik dan
Samudera Hindia serta lebih dari 200 suku
budaya dengan 719 bahasa daerah, setelah
Kanada dan Uni Eropa, Indonesia menduduki
peringkat ketiga pada garis pantai terpanjang
ketiga di dunia. Selain itu pada beberapa tempat
wisata di Indonesia didukung dengan peninggalan

warisan budaya yang kaya yang mencerminkan
sejarah dan keberagaman etnis yang dituturkan di
seluruh kepulauan tersebut. Banyaknya wisata
alam ini akan menjadi keuntungan dan tantangan
bagi pertumbuhan usaha islami. Mengingat
terbatasnya penelitian mengenai pertumbuhan
bisnis Islam, halal tourism dan kecepatan
pertumbuhan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat.

2.

Visi dan Misi Tourism di Indonesia
a.

Visi
Berdasarkan
Perencanaan

Peraturan

Pembangunan

Menteri
Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman

Penyusunan

dan

Penelaahan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) 2015-2019, visi merupakan
rumusan umum mengeni keadaan yang
ingin dicapai melalui perencanaan pada
akhir periode. Periode perencanaan yang
dimaksud yaitu tahun 2018-2019. Visi
Kementerian Pariwisata 2018-2019 yaitu:

"Indonesia

Menjadi

Negara

Tujuan

Pariwisata Kelas Dunia". Berdasarkan
visi tersebut, terdapat kata kunci visi yaitu
negara tujuan pariwisata kelas dunia.
Definisi dari negara tujuan pariwisata kelas
dunia yaitu Indonesia menjadi salah satu
pilihan utama Wisatawan mancanegara dan
Wisatawan

nusantara

untuk

berwisata

dengan destinasi yang didukung oleh
atraksi yang menarik, aksesibilitas yang
mudah, dan amenitas yang berkualitas.

b.

Misi
Berdasarkan Permen PPN Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
dan

Penelaahan

Rencana

Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 20152019,

misi

adalah

rumusan

umum

mengenai langkah dan tindakan kongkrit
yang dilakukan dalam mewujudkan visi.
Ketepatan dalam perumusan misi akan
menentukan capaian visi. Berdasarkan visi
yang

telah

ditetapkan

Kementerian

Pariwisata,

maka

dirumuskan

misi

Kementerian Pariwisata, yaitu:
1) Mengembangkan destinasi pariwisata

kelas dunia
2) Melakukan

pemasaran

dengan

berorientasi kepada wisatawa
3) Mengembangkan

kapasitas

industri

lingkungan

dan

pariwisata

yang

berdaya saing tinggi
4) Meningkatkan

kapabilitas

kapasitas

kelembagaan

dan

pariwisata

nasional
5) Meningkatkan

birokrasi

profesionalisme

kementerian

melalui reformasi birokrasi

pariwisata

3. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata

Gambar 4.1:
Stuktur Organisasi Kementerian Pariwisata

1.

Kepala

Dinas

Kebudayaan

Dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur : Dr. H.
Jarianto, M.Si

2.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Ponorogo: drh. H. Sapto Djatmiko TR,
MM

4.

Lokasi Tempat Wisata Di Ponorogo
a.

Telaga Ngebel, terletak di Kecamatan Ngebel
berjarak 24 KM ke arah timur laut dari pusat
kota Ponorogo.

b.

Gunung Bedes, terletak di
Desa

Ngadirojo,

Dusun Buyut,

Kecamatan

Sooko,

Kabupaten Ponorogo.
c.

Gunung Beruk, terletak di Desa Karang
Patihan,

Kecamatan

Balong,

Kabupaten

Ponorogo, kurang lebih 5 KM ke arah selatan
dari pusat kota Ponorogo.
d.

Tubing Mendak, berlokasi di Desa Wagir
Kidul,

Kecamatan

Pulung,

Kabupaten

Ponorogo. Berjarak kurang lebih 25 KM ke
arah timur dari pusat kota Ponorogo.
e.

Taman Kota, terletak persis di depan
Padepokan Reyog Ponorogo atau sebelah
timur Gelora Olahraga Singodimejo di Jl.
Pramuka Ponorogo.

f.

Taman Ngembag, terletak di Jl. Halim
Perdana Kusuma Ponorogo, sekitar 3 KM ke
arah timur dari Aloon-aloon Ponorogo.

g.

Air Terjun Juruk Klenteng, terletak di Desa
Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten
Ponorogo.

h.

Air terjun Toyomerto, terletak di Dusun
Toyomerto, Desa Pupus, Kec. Ngebel, sekitar
35 KM dari pusat pemerintahan Kab.
Ponorogo.

i.

Air Terjun Setapak, berada di Desa Banaran,
Kec. Pulung, Kabupaten Ponorogo.

j.

Air Terjun Widodaren, berlokasi di Desa
Bulu yang termasuk dalam wilayah Kec.
Jambon, Kabupaten Ponorogo.

k.

Air Terjun Sunggah, Terletak di Desa Selur,
Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo.

l.

Air Terjun Coban Lawe, berlokasi di Desa
Krisik, Kec. Pudak, Kab. Ponorogo.

m. Goa Lowo, Terletak di Kec. Sampung,
sekitar 20 KM dari pusat pemerintahan
Ponorogo.

n.

Hutan Wisata Kucur, terletak di Kec.
Badegan, sekitar 20 KM ke barat dari pusat
kota Ponorogo.

o.

Gunung Pringgitan, terletak di Desa Caluk,
Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

p.

Gunung Gajah, terletak di Kec. Sambit,
Kabupaten Ponorogo.

q.

Watu Semahur, terletak di pinggir jalan
Ngrayun-Jajar yang berada di Desa Selur,
Kec. Ngrayun Ponorogo.

r.

Bukit Pare, terletak di Desa Cepoko, Kec.
Ngrayun Ponorogo.

s.

Watu Putih, terletak di tengah hutan pinus
yang lebat tepatnya berada di Desa Tanjung,
Kec. Ngrayun Ponorogo.

t.

Air Di Kedung Gamping, berada di Desa
Temon,

Kec.

Ngrayun,

tepatnya

dari

POLSEK Ngrayun berjalan ke arah selatan
u.

Air

Terjun

Pletuk,

terletak

di

Dusun

Kranggan, Desa Jurug, Kec. Sooko, sebelah
tenggara dari pusat pemerintahan Ponorogo
atau sebelah selatan Kec. Pulung.
v.

Gunung

Bayangkaki,

terletak

Temon, Kec. Sawoo Ponorogo.

di

Desa

w. Tanah Goyang, terletak di Desa Pudak
Wetan, Kec. Pudak, berjarak sekitar 45 KM
dari pusat pemerintahan Ponorogo.
x.

Kedung

Kenthus,

Jenangan,

Kec.

berlokasi
Sampung,

di
di

Desa
pinggir

pegunungan.

5. Produk-produk

Pariwisata

di

Kabupaten

Ponorogo
a. Telaga Ngebel berada di lereng gunung wilis
dengan ketinggian 734 M (DPL) dan suhu 2223 derajat celcius, dengan luas permukaan
sekitar 1,5 KM2. Telaga Ngebel dikelilingi
oleh jalan sepanjang 5 KM. Kawasan ini
memiliki

panorama

yang

menakjubkan,

dengan kondisi alam yang masih perawan
yang menyimpan sejuta potensi untuk digali.
Disini bisa dijumpai aneka jenis buah-buahan
seperti durian, manggis, pundung, pisang ulin,
dan lain sebagainya. Bagi yang berkeinginan
menikmati indahnya panorama telaga ngebel
dan bermaksud untuk bermalam disediakan
penginapan

baik

yang

dikelola

Pemerintah Daerah maupun pihak swasta.

oleh

b. Gunung

Bedes,

merupakan

suatu

lokasi

pegunungan dimana kita dapat memandang
luas hamparan pepohonan hijau dan panaroma
alam yang menakjubkan. Gunung bedes
menyimpan keunikan tersendiri dimana pada
setiap bongkahan batu memiliki ciri khas
masing-masing, seperti batu jago, batu kursi,
batu selfie, dan batuan unik lainnya.
c. Gunung Beruk, merupakan tempat yang tepat
bagi penggemar out bond dan pecinta alam.
Rumah pohon yang menjadi gardu pandang
disini siap memanjakan mata pengunjung
dengan sajian pemandangan alam yang luar
biasa. Hamparan pohon pinus yang tertata rapi
menambah kesejukan dan kenyamanan tempat
ini.
d. Air

Terjun

Juruk

Klenteng,

memiliki

ketinggian 45 M, pada ujung bawah air terjun
terdapat sendang yang airnya terlihat hijau
yang disebut kedung. Kedung tersebut bisa
jadi merupakan tembusan ke laut selatan.
Dinamakan juruk klenteng karena lokasinya
yang menjuruk ke dalam dihimpit dua tebing
bebatuan.

e. Air Terjun Toyomerto, air terjun ini terdiri dari
dua tingkat air dalam satu aliran yang jatuh
dari tebing batu. Masing-masing tingkatan
memiliki ketinggian 25 hingga 30 meter.
Untuk tingkat pertama dikenal dengan nama
air terjun selorejo atas dengan ukuran yang
lebih besar dibandingkan dengan tingkat
kedua. Untuk tingkat kedua dikenal dengan
nama air terjun selorejo bawah. Pada selorejo
atas dindingnya dapat dipanjat.
f. Air Terjun Setapak, air terjun ini mempunyai
tinggi sekitar 13 meter dengan debit air yang
banyak dan dingin. Karena melewati hutan
hujan tropis yang sangat lebat maka aksesnya
cukup sulit guna menuju air terjun setapak.
Lokasinya berada di sekitar pegunungan wilis
selatan, tepatnya di utara bukit Wolan.
g. Air Terjun Widodaren, merupakan air terjun
yang indah dan alami. Akses jalan yang baik
dapat dimaksimalkan untuk sampai ke tempat
ini. Wisatawan dapat mengendarai sepeda
motor sampai lokasi parkir objek wisata dan
kemudian ditempuh dengan jalan kaki, apabila
mengunjungi di musim hujan maka akan lebih

maksimal sebab debet air pada musim
kemarau tergolong kecil, sehingga keindahan
air terjun ini terasa minimal dinikmati. Apabila
melihat pemandangan dari atas air terjun ini
wisatawan
pesona

dapat

panorama

menyaksikan

keindahan

pegunungan

Ponorogo

sembari bersantai guna menenangkan pikiran
dan merefresh kembali pikiran yang jenuh dari
kesibukan.
h. Air Terjun Sunggah, merupakan air terjun
yang memiliki latar belakang pesona bebatuan
yang masih alami. Dengan panaroma alam
yang menyejukkan dan asri serta memiliki
ketinggian sekitar 50 meter ini menyajikan
eksotisme

keindahan

alam.

Kejernihan,

kebersihan, dan desiran air yang deras serta air
pegunungan yang dingin menambah daya tarik
tersendiri.
i. Air Terjun Coban Lawe, dengan lokasi yang
berada dalam hutan maka menjadikan air
terjun ini alami dan masih belum terjamah
banyak orang. Airnya yang bersih dan dingin
dikarenakan sumber air berasal dari gunung
wilis. Selain itu masih ada beberapa ait terjun

disekitar air terjun lawe yang jarang dijamah
manusia.
j. Goa Lowo, dengan dikelilingi pepohonan dan
batu-batuan menjadikan lingkungan sekitar
goa ini alami. Asal mula dinamakan goa lowo
disebabkan banyak kelelawar yang menghuni
goa tersebut. Kelelawar yang hidup di goa ini
bebas dan jarang mengganggu masyarakat
sekitar. Dalam goa ini juga ditemukan situs
arkeologi yang memiliki nilai arkeologis
tinggi.
k. Tubing Mendak, menyajikan pemandangan
alamnya yang luar biasa indah dan udaranya
yang sejuk, air sungai disini sangat jernih dan
bersih. Bagi pecinta adventure, tubing mendak
menjadi pilihan yang tepat karena di tempat ini
menawarkan tantangan untuk ditaklukkan.
l. Taman

Kota,

menyajikan

suasana

yang

rindang ditumbuhi pepohonan besar, taman
yang indah serta dilengkapi dengan arena
bermain

anak-anak.

Di

taman

ini

juga

dilengkapi fasilitas olahraga seperti arena
skate board, joging track, dan wall climbing.

m. Taman Ngembag, merupakan tempat rekreasi
keluarga yang murah meriah yang sudah
dilengkapi

dengan tempat outbond, kolam

renang, play group, kantin dan fasilitas
pendukung lainnya. Tempat ini merupakan
sendang atau sumber air yang ditumbuhi
pepohonan yang sudah berusia ratusan tahun.
n. Watu Semaur, merupakan pemandangan batu
yang indah, berupa tebing batu yang tinggi di
tengah-tengah padang rumput. Obyek wisata
ini

sering

digunakan

pengunjung

untuk

berolahraga wall climbing. Dinamakan watu
semaur karena apabila terdapat getaran suara
teriakan maka dari arah tebing batu suara itu
akan menggema.
o. Bukit

Pare,

menyuguhkan

merupakan
panorama

wisata
alam

yang

dari

atas

ketinggian. Tempat ini diminati generasi
milenial yang suka selfie dan fotografi. Selain
itu

para

trackers

berpetualang

di

yang

alam

suka

bebas.

survival
Kealamian

keindahan alam akan memanjakan mata
wisatawan. Pengunjung bisa sampai ke tempat
ini dengan menempuh jarak 15 KM dengan

waktu sekitar 15 menit yang dibutuhkan dari
kantor kecamatan Ngrayun.
p. Watu Putih merupakan obyek wisata baru
yang menawarkan pemandangan bebatuan
yang ukurannya besar dan warnanya putih.
Terletak di tengah lebatnya hutan pinus.
q. Wisata Air Di Kedung Gamping, bila ingin
wisata keluarga yang menarik maka wisata ini
menjadi salah satu pilihan, mengingat tempat
wisata air ini berada di alam terbuka yang
masih alami, maka tempat ini cocok sebagai
pilihan.
r. Air Terjun Pletuk, pada kawasan air terjun
pletuk

dikelilingi

oleh

perbukitan

yang

menjulang tinggi dan ditumbuhi oleh sejumlah
tanaman dengan ketinggian sekitar 30 meter
dan berada 450 meter dari atas laut, maka
lokasi ini sejuk, asri dan segar.
s. Gunung Bayangkaki, adalah gunung yang
sudah tidak aktif yang memiliki empat puncak,
yakni puncak ijo, puncak tuo, puncak tumpuk,
dan puncak gentong. Bayangkaki memiliki
beberapa keunikan yang dibalik indahnya alam

dan

kokohnya

batu-batu

besar

yang

menjulang.
t. Gunung Pringgitan, dari sini wisatawan dapat
menikmati

sensasi

panaroma

kabupaten

Ponorogo pada malam hari. Gemerlap cahaya
lampu-lampu

yang

bertaburan

terlihat

menawan dari puncak gunung. Bila wisatawan
ingin berkunjung ke tempat ini maka perlu
menyiapkan

jaket/

baju

tebal

guna

menghangatkan tubuh mengingat tempat ini
memiliki suhu yang dingin.
u. Gunung Gajah, memiliki ketinggian 1000 M
dpl dengan trek pendakian yang cukup mudah.
Pemandangan

hamparan

hijau

nan

luas,

matahari yang terbenam dan awan ketika mata
memandang keatas merupakan ciri khas dalam
aktivitas mendaki gunung.
v. Tanah Goyang, sebagaimana lapangan sepak
bola pada permukaan tanah goyang ditumbuhi
rumput

terletak

di

tengah

hutan

yang

sekelilingnya merupakan bukit dan pohon
pinus.

Secara

geografis

tanah

goyang

lokasinya berada di lereng gunung wilis
dengan iklim dingin dan hawa yang sejuk.

w. Kedung Kenthus, merupakan sebuah kedung
yang tidak pernah kering walaupun di musim
kemarau. Di kedung ini terdapat aliran sungai
yang cantik dan unik dari ketinggian terlihat
kecil dan sempit namun sebenarnya sungai ini
besar dan luas sehingga menyerupai gentong
dengan panjang sekitar 20 meter. Dengan air
berwarna

kehijauan

semakin

menambah

keelokan ditambah pula dengan dinding batu
di sekeliling kedung maka semakin menambah
keindahan

panaroma

alam

ini

karena

berbentuk tidak beraturan.

B. Pembahasan Hasil Kuesioner
Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui
pembagian angket kuesioner secara langsung kepada
responden yang ditemui. Kuesioner dibagikan dengan
cara bertemu responden langsung sekaligus diisi oleh
responden yang juga merupakan salah satu wisatawan
pada wisata alam Kabupaten Ponorogo, dengan
harapan

agar

penjelasan

secara

langsung

tiap

pertanyaan di dalam kuesioner dapat diraih secara
efektif dan efisien. Dari data pengolahan kuesioner
diperoleh data sebagai berikut:

1. Data Sampel Penelitian
Tabel 4.1
Penyebaran Kuesioner

Jumlah kuesioner
Keterangan

Lain lain

Total

Prosentase

156

21

177

100%

128

21

149

84%

149

-

6

-

Tempat
Wisata

Kuesioner
disebar
Kuesioner
kembali
Kuesioner

84%

diolah
Wawancara

6

3%

Sumber: data primer yang diolah 2019.
Dari table diatas maka deperoleh data bahwa
kuesioner disebar pada penelitian ini sebanyak 177
responden dan kuesioner kembali sebesar 149 responden
(84%). Kemudian kuesioner yang dapat diolah sebesar 149

responden

(84%) dan data lain dalam kualitatif yaitu

wawancara pada 6 orang responden (3%)
2. Karateristik Profil Responden
Objek

dalam

penelitian

ini

adalah

pengunjung tempat wisata alam pada kabupaten
Ponorogo serta masyarakat sekitar wisata alam
kabupaten Ponorogo, adapun jumlah sampel yang
digunakan dan dapat diolah berjumlah 149
responden. Karateristik- karateristik responden
pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Responden Berdasar Jenis Kelamin
Data terkait dengan jenis kelamin pengunjung
objek wisata alam pada kabupaten Ponorogo
sebagai berikut:
Tabel 4.2
Jenis_Kelamin
Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulati

Percent

ve
Percent

Valid

Laki-Laki

129

86.6

86.6

Perempua

20

13.4

13.4

149

100.0

100.0

n
Total

86.6
100.0

Sumber: data primer yang diolah 2019.
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan
bahwa responden Halal tourism berjumlah 149
orang. Responden dengan jenis kelamin lakilaki sebanyak 20 orang. Adapun dengan jenis
kelamin perempuan sebanyak 129 orang. Jenis
kelamin terbanyak yang menjadi responden
Halal tourism pada wisata alam Kabupaten
Ponorogo merupakan perempuan.

Gambar 4.2
Responden Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Data primer yang diolah 2019

b. Responden Menurut Usia
Data terkait usia responden Halal tourism pada
wisata alam kabupaten Ponorogo sebagaimana
berikut ini:
Tabel 4.3
Usia
Frequenc

Percent

y

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

1

.7

.7

.7

2

144

96.6

96.6

97.3

3

3

2.0

2.0

99.3

4

1

.7

.7

100.0

149

100.0

100.0

Tota
l

Sumber data: Data primer yang diolah 2019.
Berdasarkan tabel tersebut, responden
pada Halal tourism pada wisata alam kabupaten
Ponorogo

berjumlah

149

orang.

Adapun

pengelompokkan responden dibagi dalam empat
katagori antara lain pada usia mereka <20
Tahun, 20-25 Tahun, >25 tahun serta usia
lainnya yang dapat disesuaikan dengan usia

responden itu sendiri. Usia responden antara
<20tahun ada 1 orang. Usia responden antara
20-25

tahun

sebanyak

144

orang.

Usia

responden antara >25 tahun sebanyak 3 orang
dan usia responden lainnya sebanyak 1 orang.
Usia terbanyak yang menjadi responden halal
tourism di Ponorogo adalah diatas usia 20-25
tahun.
Gambar 4.3
Responden Menurut Usia

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

c. Responden Berdasarkan Pendidikan
Pada data terkait pendidikan terakhir
responden Halal tourism pada wisata alam
Kabupaten Ponorogo diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pendidikan Terakhir
Frequency Percen
t

Valid

Cumulativ

Percent

e Percent

1.00

70

47.0

47.0

47.0

2.00

7

4.7

4.7

51.7

Valid 3.00

51

34.2

34.2

85.9

4.00

21

14.1

14.1

100.0

Total

149

100.0

100.0

Sumber: data primer yang diolah 2019.
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden
Halal tourism pada wisata alam Kabupaten Ponorogo
yang berjumlah 149 orang pendidikan terakhirnya
dikategorikan menjadi empat yaitu SMA/SMK, Ponpes,
Aliyah, dan lainnya. Pendidikan terakhir SMA/SMK
responden halal tourism di Ponorogo sebanyak 70 orang.
Pendidikan terakhir Pondok Pesantren responden halal
tourism di Ponorogo sebanyak 7 orang. Pendidikan
terakhir Aliyah responden halal tourism di Ponorogo
sebanyak 51 orang. Pendidikan terakhir selain SMA/SMK,
Ponpes, dan Aliyah responden Halal tourism pada wisata
alam Kabupaten Ponorogo sebanyak 21 orang. Pendidikan
terakhir terbanyak yang menjadi responden Halal tourism

pada wisata alam Kabupaten Ponorogo adalah SMA/SMK
yaitu sebanyak 70 orang.
Gambar 4.4
Responden Menurut Pendidikan

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

d. Responden Menurut Pekerjaan Orang Tua
Adapun data mengenai pekerjaan responden
Halal tourism pada wisata alam kabupaten
Ponorogo sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pekerjaan Orang Tua
Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

11

7.4

7.4

7.4

2

45

30.2

30.2

37.6

Valid 3

63

42.3

42.3

79.9

4

30

20.1

20.1

100.0

149

100.0

100.0

Total

Sumber: data primer yang diolah 2019.
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan
bahwa responden dengan pekerjaan orang tua
PNS/Guru sebanyak 11 orang, wiraswasta
sebanyak 45 orang, petani sebanyak 63 orang
dan pekerjaan lainnya sebanyak 30 orang.
Sehingga pekerjaan orang tua responden Halal
tourism pada wisata alam Kabupaten Ponorogo
mayoritas adalah petani sebanyak 42,3%.

Gambar 4.5
Data Responden Menurut Pekerjaan Orang Tua

Sumber: Data primer yang diolah 2019.
e. Responden Menurut Hobby
Adapun data mengenai hobby responden Halal
tourism pada wisata alam kabupaten Ponorogo
sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hobby
Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

19

12.8

12.8

12.8

2

8

5.4

5.4

18.1

3

45

30.2

30.2

48.3

4

40

26.8

26.8

75.2

5

11

7.4

7.4

82.6

6

1

.7

.7

83.2

7

25

16.8

16.8

100.0

149

100.0

100.0

Valid

Total

Sumber: data primer yang diolah 2019.
Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa yang
diambil sebagai responden halal tourims di Ponorogo
berjumlah 149 orang. dengan hobby membaca sebanyak
19 orang, nongkrong 8 orang, kuliner 45 orang, jalan-jalan
40 orang, nonton 11 orang, swa foto/ selfie 1 orang, dan
yang lainnya sebanyak 25 orang. Dari data ini dapat
diketahui bahwa rekreasi/ jalan-jalan adalah mayoritas
hobby yang dipilih responden Halal tourism pad wisata
alam kabupaten Ponorogo.

Gambar 4.6
Data Responden Berdasarkan Hobby

Sumber: Data primer yang diolah 2019.
f. Responden Menurut Jumlah Kunjungan Obyek
Wisata
Adapun data mengenai jumlah kunjungan obyek
wisata responden Halal tourism pada wisata
alam kabupaten Ponorogo berikut ini:

Tabel 4.7
Kunjungan Wisata

Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

2

50

33.6

33.6

33.6

3

89

59.7

59.7

93.3

4

10

6.7

6.7

100.0

149

100.0

100.0

Valid
Total

Sumber: data primer diolah 2019.
Dari tabel tersebut menunjukan bahwa responden Halal
tourism pada wisata alam kabupaten Ponorogo yang
berjumlah 149 orang, responden yang belum pernah
melakukan kunjungan ke obyek wisata alam Kabupaten
Ponorogo sebanyak 0 orang, responden dengan kunjungan
ke obyek wisata alam Kabupaten Ponorogo antara 1-5 kali
sebanyak 50 orang, lebih dari 5 kali sebanyak 89 orang,
dan lainnya sebanyak 10 orang. Mayoritas responden
melakukan kunjungan wisata sebanyak 1-5 kali dengan
presentase 59,7%.

Gambar 4.7
Data Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan Ke
Obyek Wisata

Sumber: Data primer diolah 2019.
g.

Responden Menurut Informasi Kunjungan Obyek
Wisata
Adapun data mengenai informasi terkait obyek
wisata yang dikunjungi responden Halal tourism pada
wisata alam kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Tabel 4.8
Informasi
Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

54

36.2

36.2

36.2

2

88

59.1

59.1

95.3

4

7

4.7

4.7

100.0

149

100.0

100.0

Valid
Total

Sumber: data primer yang diolah 2019.
Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan
bahwa responden memperoleh informasi terkait
kunjungan ke obyek wisata melalui rekomendasi
teman/ saudara sebanyak 54 orang, dari media sosial
sebanyak 88 orang, melalui brosur/katalog 0 orang,
dan sumber lainnya sebanyak 7 orang. Mayoritas
responden memperoleh informasi terkait dengan
kunjungan pada obyek wisata melalui media sosial
sebanyak 88 orang dengan presentase 59,1%.

Gambar 4.8
Data Responden Berdasarkan Informasi Terkait
Obyek Wisata

Sumber: Data primer diolah 2019
Tabel 4.9
Senang Rekreasi Ke Wisata Alam
F1
Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

2

1.3

1.3

1.3

2

25

16.8

16.8

18.1

3

25

16.8

16.8

34.9

4

66

44.3

44.3

79.2

5

31

20.8

20.8

100.0

149

100.0

100.0

Valid

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Berdasarkan

pada

tabel

tersebut

diperoleh

keterangan bahwa 2 responden memilih sangat tidak
setuju, 25 responden mengatakan tidak setuju, 25
responden mengatakan netral, 66 responden mengatakan
setuju dan 31 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa responden senang berjalan-jalan ke wisata
alam.

Tabel 4.10
Pengetahuan Mengenai Wisata Alam Di Ponorogo

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

3

2.0

2.0

2.0

2

18

12.1

12.1

14.1

3

40

26.8

26.8

40.9

4

73

49.0

49.0

89.9

5

15

10.1

10.1

100.0

149

100.0

100.0

Valid

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dengan tabel diatas diketahui bahwa 3
responden menyampaikan sangat tidak setuju, 18
responden mengatakan tidak setuju, 40 responden
mengatakan netral, 73 responden mengatakan
setuju dan 15 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa responden mengetahui banyak
wisata alam di Kabupaten Ponorogo selain telaga
Ngebel dan Gunung Beruk.

Tabel 4.11
Mencari Spot Bagus Swa Foto Di Lokasi Wisata Alam

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

3

2.0

2.0

2.0

2

9

6.0

6.0

8.1

3

27

18.1

18.1

26.2

4

50

33.6

33.6

59.7

5

60

40.3

40.3

100.0

149

100.0

100.0

Valid

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari
responden

tabel

diatas

memilih

diketahui

sangat

tidak

bahwa

3

setuju,

9

responden mengatakan tidak setuju, 27 responden
mengatakan netral, 50 responden mengatakan
setuju dan 60 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa responden merasa wajib mencari
spot yang bagus untuk selfie di lokasi wisata alam.

Tabel 4.12
Pengenaan Karcis Retribusi

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

22

14.8

14.8

14.8

2

42

28.2

28.2

43.0

3

35

23.5

23.5

66.4

4

38

25.5

25.5

91.9

5

12

8.1

8.1

100.0

149

100.0

100.0

Valid

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 22
responden menyatakan sangat tidak setuju, 42
responden mengatakan tidak setuju, 35 responden

mengatakan netral, 38 responden mengatakan
setuju dan 12 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa responden setuju apabila wisata
alam di Ponorogo mengenakan karcis retribusi
untuk masuknya.

Tabel 4.13
Fasilitas/Sarana Prasarana Lengkap

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

3

4

2.7

2.7

2.7

4

35

23.5

23.5

26.2

5

110

73.8

73.8

100.0

Total

149

100.0

100.0

Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 0
responden menyatakan sangat tidak setuju, 0
responden mengatakan tidak setuju, 4 responden

mengatakan netral, 35 responden mengatakan
setuju dan 110 responden mengatakan sangat
setuju. Artinya bahwa responden senang bila
wisata alam memiliki fasilitas/sarana dan prasarana
lengkap.
Tabel 4.14
Mushola Penting Di Lokasi Wisata Alam

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

3

2

1.3

1.3

1.3

4

22

14.8

14.8

16.1

5

125

83.9

83.9

100.0

Total

149

100.0

100.0

Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 0
responden menyatakan sangat tidak setuju, 0
responden mengatakan tidak setuju, 2 responden
mengatakan netral, 22 responden mengatakan
setuju dan 125 responden mengatakan sangat
setuju. Artinya bahwa pengunjung setuju bila

musholla merupakan hal penting di lokasi wisata
alam.

Tabel 4.15
Kemudahan Kuliner

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

2

9

6.0

6.0

6.0

3

32

21.5

21.5

27.5

Valid 4

85

57.0

57.0

84.6

5

23

15.4

15.4

100.0

149

100.0

100.0

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 0
responden menyatakan sangat tidak setuju, 9
responden mengatakan tidak setuju, 32 responden
mengatakan netral, 85 responden mengatakan
setuju dan 23 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa pengunjung mudah menemukan
pedagang makanan di setiap lokasi wisata alam.

Tabel 4.16
Keramahan Penduduk Sekitar Wisata Alam

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

2

9

6.0

6.0

6.0

3

72

48.3

48.3

54.4

Valid 4

59

39.6

39.6

94.0

5

9

6.0

6.0

100.0

149

100.0

100.0

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 0
responden menyatakan sangat tidak setuju, 9
responden mengatakan tidak setuju, 72 responden
mengatakan netral, 59 responden mengatakan
setuju dan 9 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa pengunjung mersakan keramahan
penduduk sekitar lokasi wisata alam.

Tabel 4.17
Berpetualang Ketika Jalanan Wisata Alam Rusak

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

4

2.7

2.7

2.7

2

25

16.8

16.8

19.5

3

33

22.1

22.1

41.6

4

55

36.9

36.9

78.5

5

32

21.5

21.5

100.0

149

100.0

100.0

Valid

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 4
responden menyatakan sangat tidak setuju, 25
responden mengatakan tidak setuju, 33 responden
mengatakan netral, 55 responden mengatakan
setuju dan 32 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa pengunjung merasa berpetualang
ketika kualitas jalan menuju lokasi wisata alam
rusak.

Tabel 4.18
Berencana Mengunjungi Wisata Alam

Frequenc

Percent

y

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

7

4.7

4.7

4.7

2

30

20.1

20.1

24.8

3

58

38.9

38.9

63.8

4

36

24.2

24.2

87.9

5

18

12.1

12.1

100.0

149

100.0

100.0

Valid

Total

Sumber: Data primer yang diolah 2019.
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 7
responden menyatakan sangat tidak setuju, 30
responden mengatakan tidak setuju, 58 responden
mengatakan netral, 36 responden mengatakan
setuju dan 18 responden mengatakan sangat setuju.
Artinya bahwa responden berencana mengunjungi
wisata alam di Ponorogo dalam waktu dekat.

C. Hasil Instrumen Penelitian
1.

Uji Validitas
Asal kata Validitas yaitu validity artinya
sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat
ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Disisi
lain validitas merupakan suatu ukuran yang
menunjukkan bahwa variabel yang diukur benar
variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam
penelitian, derajat ketepatan alat ukur penelitian
terhadap isi sebenarnya yang diukur, dinyatakan
dalam

validitas.

Guna

pengujian

validitas

instrumen, dapat dilihat melalui nilai pearson
correlation dibandingkan dengan nilai r kritik
(rhitung) pada tabel harus lebih besar. (Danang,
2011: 108).

Tabel 4.19
Hasil Uji Validitas Halal Tourism
Nomor

Koefesien

Butir

Korelasi

pertanyaan

(rhitung)

F1

rtabel

Keterangan

0,333**

0,361

Tidak Valid

F2

0,452**

0,361

Valid

F3

0,464**

0,361

Valid

F4

0,146**

0,361

Tidak Valid

F5

0,300**

0,361

Tidak Valid

F6

0,047**

0,361

Tidak Valid

F7

0,329**

0,361

Tidak Valid

F8

0,470**

0,361

Valid

F9

0,390**

0,361

Valid

F10

0,494**

0,361

Valid

Sumber: Data primer diolah 2019.
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa
variabel Halal tourism mempunyai kriteria tidak
valid untuk variabel F1, F4, F5, F6, dan F7 item
pertanyaan dengan nilai koefesien korelasi lebih
kecil dari pada rtabel, dan kriteria valid untuk
variabel item pertanyaan F2, F3, F8, F9, dan F10
dengan nilai koefesien korelasi lebih besar dari
pada rtabel

2.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dipakai guna mengetahui
sejauh mana konsistensi hasil pengukuran bila
dilaksanakan lebih dari dua kali terhadap gejala
yang sama dengan memakai alat ukur yang sama.
Jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha lebih
dari 0,06 maka atu data dapat dikatakan reliabel.
Tabel dibawah ini

menunjukkan hasil uji

reliabilitas untuk variabel yang digunakan dalam
penelitian ini.
Tabel 4.20
Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach’s

Variabel

Alpha

Halal Tourism

0,165

rtabel

Keterangan

0,6

Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah 2019.
Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai
Cronbach’s Alpha variabel Halal tourism adalah
0,165. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel
karena mempunyai Cronbach’s Alpha lebih besar
dari 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item
mampu mendapatkan konsistensi data artinya bila
pertanyaan itu diajukan kembali akan diperoleh

jawaban yang relatif sama dengan jawaban
sebelumnya.
3.

Hasil Uji Korelasi Berganda
Tabel 4.21
Model Summary

Mod

R

R

el

Adjusted

Std. Error of

Squ R Square the Estimate
are

1.000 1.00
1

a

1.000

0

.000

Change Statistics
R

F Change df1

df2

Square

Chang

Change

e

1.000 31074837

10

42885640
8.000

a. Predictors: (Constant), F10, F9, F5, F7, F1, F2, F6, F4, F8, F3
Sumber: Data primer yang diolah 2019.

Dari output ini dijelaskan bahwa R merupakan
korelasi berganda yaitu korelasi antara dua atau lebih
variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R
berkisar antara 0 sampai 1, jika mendekati 1 maka
hubungan semakin erat tetapi jika mendekati 0 maka
hubungan semakin lemah. Angka R didapatkan 1.000,
artinya korelasi sebesar 1.000. Hal ini artinya hubungan
erat yang terjadi.

Sig. F

138

.000

4.

Koefesien determinasi (R2)
Variabel mediasi adalah variabel perantara
yang letaknya antara variabel eksogen dengan
variabel

endogen.

Variabel

mediasi

dalam

penelitian ini adalah APBD (Z), guna pembuktian
terdapat variabel mediasi dalam penelitian ini
maka dilakukan pengujian menggunakan SPSS.

a.

Koefesien Determinasi (R2)
Model Summary
Mode

R

R Square

l
1

1.000a

1.000

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

1.000

.000

a. Predictors: (Constant), F10, F9, F5, F7, F1, F2, F6, F4,
F8, F3
Sumber: Data primer yang diolah 2019.
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh
nilai adjusted R Square (R2) atau koefesien
determinasi sebesar 1.000 artinya hubungan
Halal

tourism

terhadap

kesejahteraan

masyarakat sebesar 1 dijelaskan oleh hal lain
di luar model yang diamati oleh penelitian
ini.

5.

Hipotesis
a.

Uji statistik t
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardi

Coefficients

zed

t

Sig.

Coefficie
nts
B
(Const.

Std. Error

Beta

-1.016E-013

.000

.000 1.000

F1

1.000

.000

.334

169429503.879

.000

F2

1.000

.000

.293

148056182.257

.000

F3

1.000

.000

.326

157065886.628

.000

F4

1.000

.000

.388

190865583.822

.000

F5

1.000

.000

.166

84136335.863

.000

F6

1.000

.000

.134

68221107.789

.000

F7

1.000

.000

.247

123270744.872

.000

F8

1.000

.000

.228

112390127.091

.000

F9

1.000

.000

.352

177686380.515

.000

F10

1.000

.000

.338

162692686.446

.000

)

1

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data primer yang diolah 2019.
Dengan melihat tabel di atas maka diperoleh hasil
pengujian uji hitung yang akan dibandingkan dengan nilai
t tabel kepercayaan 95% (α= 0,05) dengan nilai t tabel (α=
df) atau (0,05) adalah 1,984 dan berikut adalah hasil
pengujian hipotesis melalui uji t (parsial) Halal tourism
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat
diketahui bahwa kolom t hitung dan kolom signifikan pada
tabel coeffecients, nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak
berarti Halal tourism berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Uji statistik F
ANOVAa
Model

Sum of

df

Mean

Squares
Regression
1

Total

Sig.

Square

1407.852

10

140.785

.000

138

.000

1407.852

148

Residual

F

a. Dependent Variable: Total
b. Predictors: (Constant), F10, F9, F5, F7, F1, F2, F6, F4, F8, F3

Sumber: data primer yang diolah, 2019

.

.b

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian secara
serempak diperoleh hasil

hitung sebesar dan F tabel

sebesar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F
hitung > F tabel yang berarti variabel halal tourism
berpengaruh

terhadap

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.
D. Pembahasan
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa
Halal

tourism

berpengaruh

terhadap

kesejahteraan

masyarakat. Item pertanyaan dalam penelitian ini “sesuai”
dengan teori Kees Bertens 2006; 12, dimana prinsip
kesenangan secara psikis jiwa berkecenderungan untuk
menghindarkan ketidaksenangan dan sebanyak mungkin
memperoleh kesenangan. Salah satu aspek tersebut adalah
aspek psikis, dimana setiap individu membutuhkan
kebahagiaan untuk dirinya sendiri, sehingga salah satu
jalan yang ingin ditempuh melalui rekreasi, selain itu hasil
dari penelitian ini sejalan dengan teori kebutuhan dasar
manusia yang secara psikologis tidak ingin merasa susah,
penat, lelah, dan perasaaan tidak nyaman lainnya, maka
ditengarai bahwa mengunjungi tempat wisata alam
merupakan solusi jalan keluar sementara atas perasaanperasaan yang tidak menyenangkan tersebut (Calista Roy,
2018).

Selain kedua hal tersebut, juga terdapat hal
penting dalam penelitian ini terkait Halal tourism
bahwa responden merasa bila ada wisatawan yang
membawa pengaruh negatif maka akan berdampak
pada lingkungan sekitar wisata alam, responden
juga ingin ada komitmen bersama di tingkat
pemangku kepentingan dan masyarakat, dalam hal
ini adalah pemerintah, karena hal ini berdampak
pada mata pencaharian mereka dalam berdagang
dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat. Bagian tak terpisahkan
lainnya dari wisata halal ini adalah fasilitas dan
sarana prasarana guna beribadah sudah seharusnya
diutamakan, sehingga responden merasa senang
(tidak keberatan) bila harus membayar retribusi
karcis masuk wisata alam yang secara langsung
dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini
penting guna mengoptimalkan alokasi APBD bagi
kesejahteraan masyarakat. Pertama, mendorong
pertumbuhan
kemiskinan

ekonomi,
di

daerah

dan
sekitar

mengurangi
wisata

alam

Kabupaten Ponorogo. Sarana prasarana yang
memadai guna pendongkrak jumlah wisatawan
juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan,

dengan
besarnya

cara

mengundang

dalam

rangka

Investasi
membuka

sebesarlapangan

pekerjaan sehingga jaminan optimalisasi APBD
yang fokus dan tepat sasaran dapat tercapai. Dalam
rangka

meningkatkan

pemanfaatan,

kapasitas

anggaran, governance, akuntabilitas, serta yang
integritas maka pemerintah daerah berupaya untuk
fokus pada belanja yang produktif seperti belanja
infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang
lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat di
bidang kesehatan, pendidikan, dukungan bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan
program-program pengentasan kemiskinan lainnya.
APBD bukan merupakan produk yang dihasilkan
melalui proses yang instan. APBD disusun dengan
perencanaan yang sistematis dan terukur dengan
melibatkan peran serta masyarakat sebagai tujuan
pembangunan

dan

pembangunan itu sendiri.

juga

sebagai

pelaku

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Halal tourism menjadi trend di banyak kajiankajian ekonomi. Upaya untuk optimalisasi pengunjung
wisata setidaknya dapat dilakukan dengan mencermati
aspek-aspek penting yang menjadi hajat dan kebutuhan
masyarakat pecinta wisata. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bebereapa poin sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara halal tourism
terhadap optimalisasi APBD Kab.Ponorogo pada wisata
alam kabupaten Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dengan
angka
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan
APBD Kabupaten Ponorogo terhadap kesejahteraan
masyarakat pada wisata alam kabupaten Ponorogo. Hal
ini ditunjukkan dengan

nilai tabel di atas maka

diperoleh hasil pengujian uji hitung yang akan
dibandingkan dengan nilai t tabel kepercayaan 95% (α=
0,05) dengan nilai t tabel (α= df) atau (0,05) adalah
1,984 dan berikut adalah hasil pengujian hipotesis
melalui

uji

t

(parsial)

Halal

tourism

terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat diketahui

bahwa kolom t hitung dan kolom signifikan pada tabel
coeffecients, nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak berarti
Halal tourism berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

B. Saran
Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan
saran kepada bebefapa pihak, diantaranya adalah:
1. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan
dapat

memberikan

kontribusi

dalam

upaya

pemikiran halal tourism yang berkaitan sesuai
dengan kajian tentang pariwisata dan juga sebagai
bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut
dalam penelitian mendatang.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo,
penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan
manfaat guna optimalisasi APBD dan sebagai
bahan pertimbangan untuk mengetahui kebutuhan
dan keinginan masyarakat secara luas terutama
terkait dengan pariwisata halal.
3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai
sarana belajar guna melatih daya nalar, analisis

dan

mengasah

intelektualitas

peneliti

serta

pengimplementasian ilmu yang didapatkan.
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TRANSKIP WAWANCARA
DI WISATA ALAM NGEMBAK

Nama

: Siti Nurjanah

Jenis Kelamin : Perempuan
Usia

: 42

Pendidikan

: SD

A : Berapa lama membuka usaha?
B : Mulai tahun 2005
A : Berapa omset penjualan setiap harinya?
B : Mulai Rp 10.000 sampai Rp 100.000 lebih
A : Apakah kalau ada acara/even ramai sekali?
Penjualannya meningkat?
B : Kalau ada rombongan dan hari minggu ramai dan hari
biasa sepi.

Nama

: Tasmuati

Usia

: 54

Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan

: SD

A : Berapa lama membuka usaha?
B : Sudah 15 tahun
A : Berapa omset penjualan setiap harinya?
B : Pas rame Rp 300.000 kalau sepi tidk sampai Rp
100.000

A : Apakah kalau ada acara/even ramai sekali?
Penjualannya meningkat?
B : Kalau ada even kadang rame kadang tidak

Nama

: Siti Munawarah

Usia

: 53 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan

: SMA

A : Berapa lama membuka usaha?
B : Sudah lama sejak berdirinya wisata, namun sekarang
pindah ke depan sudaah 2
Bulan.
A : Berapa omset penjualan setiap harinya?
B : Rp 200.000
A : Apakah kalau ada acara/even ramai sekali?
Penjualannya meningkat?
B : Kalau ada eeven dan hari minggu ramai dan hari biasa
sepi.
A : Apakah setiap hari jualan?
B : Jualan hanya hari Minggu atau pas ada acara.

Fasilitas:

TRANSKIP WAWANCARA
DI TELAGA NGEBEL KABUPATEN PONOROGO
Nama

: Yatini

Usia

: 45 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan

: SMP

A : Berapa lama membuka usaha?
B : Sudah 17 tahun
A : Berapa omset penjualan setiap harinya?
B : Kalau rame 2juta dan hari biasa Rp 500.000
A : Apakah kalau ada acara/even ramai sekali?
Penjualannya meningkat?
B : Rame pas hari libur, tanggal merah, dan kalau ada
acara penjualan juga
Meningkat
A : Bagaimana pendapatnya dengan adanya tempat wisata
telaga ngebel apakah

membawa dampak positif atau negatif?
B : Dampak positif, karena dengan banyaknya wisatawan
masuk akan
Meningkatkan pendapatan masyarakat.
A : Bagaimana dengan kesehatan? Apakah memadai?
B : terjangkau karena lokasi wisata dekat dengan kantor
desa, puskesmas dan
keamanan juga terjaga karena dekat dengan koramil.
A

:

Bagaiamana

dengan

dampak

pencemaran

lingkungan/adanya sampah yang
dibawa pengunjung?
B : Petugas kebersihan sudah ada, para pedagang
membantu membersihkan
lingkungan dan ada petugas yang mengangkut sampah
yang dibayar setiap satu
minggu sekali.
A : Apakah sarana pendidikan atau sekolah jauh?
B : Sekolahnya dekat SMA juga ada MA.

Nama

: Arif

Usia

: 32 tahun

Pendidikan

: SMA

Jenis Kelamin : laki-laki
A : Berapa lama membuka usaha?
B : Sudah 3 tahunan
A : Berapa omset penjualan setiap harinya?
B : Gak pasti kadang Rp 400.000 sampai 500.000
A : Apakah kalau ada acara/even ramai sekali?
Penjualannya meningkat?

B : Sabtu, Minggu, dan tanggal merah ramai.
A : Bagaimana pendapatnya dengan adanya tempat wisata
telaga ngebel apakah
membawa dampak positif atau negatif?
B : Dampak bagus, karena memenuhi mata pencaharian
masyarakat.

Nama

: Hasan

Usia

: 66 Tahun

Pendidikan

: SD

Jenis Kelamin : laki-laki

A : Berapa lama membuka usaha?
B : Mulai tahun 2002
A : Apakah setiap hari membuka stand mainan anak ini?
B : Hanya hari Minggu dan Hari libur saja.
A : Berapa omset penjualan setiap harinya?
B : Pendapatan setiap bulan Rp 1.500.000 sampai
2.000.000
A : Apakah kalau ada acara/even ramai sekali?
Penjualannya meningkat?
B : Hari libur ramai.
A : Bagaimana pendapatnya dengan adanya tempat wisata
telaga ngebel apakah
membawa dampak positif atau negatif?
B : Dampak positif karena sangat membantu ekonomi
masyarakat dan yang jualan

disini

dikhususkan

untuk

masyarakat

setempat,

warung-warung, dan perahu
juga milik warga setempat.
A : Berapa tarif masuk menyewa permainan?
B : Tarif Rp 10.000 per anak dan main sepuasnya.

Nama

: Suyati

Usia

: 43 tahun

Pendidikan

: SMP

Jenis Kelamin : Perempuan

A : Berapa lama membuka usaha?
B : Mulai tahun 1996 sudah 24 tahun.
A : Berapa omset penjualan setiap harinya?
B : Omset tidak pasti kadang sepi kadang ramai, kalau
rame Rp 1.500.000 sampai
2.000.000
A : Apakah kalau ada acara/even ramai sekali?
Penjualannya meningkat?
B : Kalau rame penjualan meningkatkan
A : Bagaimana pendapatnya dengan adanya tempat wisata
telaga ngebel apakah
membawa dampak positif atau negatif?
B : Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya
dengan adanya wisatawan
akan meningkatkan penghasilan masyarakat kalau
dampak negatif dengan
adanya wisatawan dari beberapa daerah dengan
penampilan yang berbeda-beda

akan mempengaruhi masyarakat setempat untuk ikutikutan.

FASILITAS

