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ABSTRAK 

AWI MENTARI, TAHUN 2022. Kontribusi Pemungutan Pajak Pariwisata 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Karya Tulis Ilmiah 
(KTI) Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Rustam. dan 
Pembimbig II Bapak Muhaimin. 
 

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Kontribusi Pemungutan 
Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kab. Bulukumba. 
Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah “Kontribusi Pemungutan Pajak Pariwisata 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kab. Bulukumba.”.Teknik analisis  data 
yang digunakan adalah teknik kualitatif terapan dengan menggunakan metode 
Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, Verifikasi data, dan penarikan 
kesimpulan. 

 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pemungutan pajak 

pariwisata pada Kabupaten Bulukumba berpengaruh positif dan signifikan 
meningkat terhadap pendapatan Asli Daerah  

 
 
Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 
 

 

AWI MENTARI, 2022. Contribution of Tourism Tax Collection to the Regional 
Original Income of Bulukumba Regency. Scientific Writing (KTI) DIII Taxation 
Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Mr. Rustam. and Supervisor 
II Mr. Muhaimin. 
 

The purpose of this study is to determine the contribution of tourism tax 
collection to local revenue in the district. Bulukumba. The object of this final 
project is "the contribution of tourism tax collection to local revenue in the district. 
Bulukumba.” The data analysis technique used is an applied qualitative technique 
using the methods of data collection, data reduction, data display, data 
verification, and drawing conclusions. 

 
The results of this study indicate that the contribution of tourism tax 

collection in Bulukumba Regency has a positive and significant increase on 
Regional Original Income 

 
Keywords: Contribution, Tourism Tax, Local Revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar BeIakang 

 

Pajak salah satu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang sangat penting dalam 

peningkatan penyelenggaraan Daerah. Sumber penerimaan daerah berasal 

dari berbagai sektor baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu 

sumber penerimaan Daerah dari sektor internal adalah pajak, sedangkan 

sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman dari luar negeri. 

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber 

penerimaan eksternal, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan 

penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang 

terbesar dalam APBD. 

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat 

diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak 

diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 

2001. Dengan “adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari 

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran 

daerah.” 

Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
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pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi 

luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan 

kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam system Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya 

keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya 

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut 

selama ini. Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah 

menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana 

dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang 

mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah 

dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan 

retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari 

dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah. 

Salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau dapat 

dijadikan andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dari 

sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis 

dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah 

melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena 

sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan 

penyerapan tenaga kerja.  
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Pesatnya perkembangan industri pariwisata akan berimbas pada 

penerimaan yang diterima oleh daerah di sektor pariwisata. Penerimaan 

sektor pariwisata bersumber dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan 

retribusi objek wisata berupa karcis masuk ke obyek wisata. Penerimaan 

sektor pariwisata inilah yang nantinya menjadi salah satu penambah 

pendapatan asli daerah (PAD). objek wisata berupa karcis masuk ke obyek 

wisata. Penerimaan sektor pariwisata inilah yang nantinya menjadi salah satu 

penambah pendapatan asli daerah (PAD). 

Dan dalam hal ini, Kota Bulukumba dengan anugrah kekayaan alamnya 

beserta beberapa obyek wisata dan budaya ataupun fasilitas rekreasi yang 

telah dimiliki, akan mempunyai prospek yang cerah untuk dapat dioptimalkan 

dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor 

pariwisata kedepannya. 

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis mengajukan penelitian dengan Judul “Kontribusi Pemungutan 

Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bulukumba” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka diperoleh rumusan 

masalah, yaitu “Bagaimana Kontribusi Pemungutan Pajak Pariwisata 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bulukumba ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu Untuk 

mengetahui Kontribusi Pemnugutan Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kab. Bulukumba 

D. Manfaat PeneIitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Bagi Institusi 

 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Program Studi D3 

Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai refrensi 

untuk pembeIajaran serta dasar untuk meIakukan Iaporan tugas akhir. 

b. Bagi Peneliti 

 

Agar peneIiti menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan 

selama mengikuti pendidikan serta di harapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman penulis dan menerapkan ilmu secara 

langsung pada bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan 

antara teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan 

praktik lapangan untuk melakukan sebuah Tugas Akhir.  

 

2. Manfaat Praktis 

 

Dapat menjadi bahan masukan daIam upaya peningkatan Pendapatan 

Daerah melalui retribusi dan pajak pada sektor pariwisata di kabupaten 

Bulukumba
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Pengertian Pajak 

 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan 

umum tata cara perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Menurut Mardiasmo (2016:3) “pajak merupakan iuran yang di 

bayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang 

melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaanya dapat 

dipaksakan tanpa adanya balas jasa”. 

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku perpajakan edisi refisi 2013 

(2013:1) menjelaskan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Sedangkan menurut  P.J.A Andriani dalam buku perpajakan Indonesia 

(2014:3) “pajak adalah iuran kapada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
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dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 

yang gunanya untuk membiayai pengeluran- pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan dan melakukan penggalian sumber- sumber objek pajak atau 

menjaring wajib pajak baru” 

Pendapataan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah 

merupakan sumber sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan  

peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam mebiayai 

pembangunan daerah prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, 

dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang   

berhubungan dengan   tugas   Negara yang menyelenggarakan 

pemerintah. 

2. Fungsi Pajak 

 

a. Fungsi Anggaran (Butgeteir) 

 

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling tinggi yang 

memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

berkaitan dengan Negara. 

b. Fungsi Mengatur (Regulered) 

Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah dalam 

mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya fungsi mengatur ini 

pajak di harapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai ujuan 
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dalam pembangunan suatu daerah, salah satunya yaitu rakyatnya. 

 

c. Fungsi Stabilitas 

 

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitandengan 

kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal- hal yang 

berkaitan dengan inflansi dapat di kendalikan dengan baik. 

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

 

Pajak yang telah di pungut oleh pemerintah atau Negara, nantinya akan 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Pajak dipungut 

karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut 

peraturan perundang-undangan pajak dikenakan tarif pajak. 

3. Jenis Pajak 

 
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang di tanggungkan sendiri kepada wajib 

pajak yang bersangkutan dan tidak dapat di alihkan kewajibannya 

kepada pihak lain. Contohnya: pajak penghasilan 

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat di alihkan kewajiban 

perpajakannya kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai 

4. Retribusi 

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu 

membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari Pemerintah Pusat dan 

dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah 

yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah diatur 
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dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 

Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh 

pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini 

adalah retribusi daerah. 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa ciri yang 

melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang- 

Undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi ke kas pemerintah daerah. 

 

c. Pihak yang membayar retribusi tidak mendapat kontra prestasi (balas 

jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukan. 

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 

yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
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B. Kerangka Konseptual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 
Untuk memudahkan kegiatan penelitian serta memperjelas akar 

pemikirandalam penelitian, digambarkan suatu kerangka pemikiran yang 

skematis. Adapun kerangka fikir, yang dimaksud adalah gambar yang 

didalamnya terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian dan 

yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan pajak pariwisata dan retribusi 

pariwisata sebagai variabel yang mempengaruhi dan pendapatan asli daerah 

(PAD) Kabupaten Bulukumba sebagai variabel yang dipengaruhi. Kerangka 

yang dimaksud adalah untuk melihat secara kasar kontribusi antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan adapun kerangka fikir yang dimaksud 

adalah sebagaimana yang tergambar pada gambar diatas. 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Bulukumba  yang beralamat Jl. Jenderal Ahmad 

Kontribusi 

Pemungutan Pajak 
Pariwisata 

Retribusi Pajak 
Pariwisata 

Pendapatan Asli Daerah 
Kab. Bulukumba 
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Yani, Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 

92518. Waktu penelitian telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dimulai 

pada bulan Maret sampai Mei 2022. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

a. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara secara langsung 

kepada pihak kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bulukumba yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi 

pariwisata untuk memperoleh data.  

b. Metode Observasi (Pengamatan)  

Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan 

pengamatan terkait aktivitas dilapangan dalam hal ini kantor Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang dimiliki 

kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 

3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk 

menggunakan teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur 

yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis 
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dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik kualitatif terapan 

merupakan teknik dengan menggunakan metode yang sudah diterapkan 

oleh peneliti dimana jurnal-jurnal penelitiannya masuk dalam jurnal 

internasional bereputasi. Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91), 

mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data  

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan 

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian 

dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 

b. Reduksi Data  

 Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas. 

c.  Display Data  

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data 

atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami kejadian yang diteliti. 

d.  Verifikasi Data  
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 Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi yang 

diperoleh dari data yang sudah disusun dan atau dikelompokkan. 

e. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi 

yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik 

semenjak peneliti menyususn pencatatan, pola-pola, pernyataan-

pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi 

(Harsono, 2008: 169). 



 

 

 

 

 

 

13  

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota 

Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan 

berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). 

Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 

desa (Sulsel, 2021). 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulukumba dibentuk untuk 

meningkatkan pendapatan daerah, antara lain, melalui penguatan taxing power 

yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi 

perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintahan 

daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bapenda Kabupaten 

Bulukumba terletak di kompleks Kantor Daerah, jalan Kenari, Kelurahan 

Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 

(kode pos 92574). Bapenda di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulukumba Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah 
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B. Struktur Organisasi dan Job Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi BAPENDA Kab. Bulukumba 
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1.) Struktur Organisasi 

 

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah 

KabupatenBulukumba adalah sebagai berikut: 

a. Kepala badan. 

 

b. Sekretariat membawahi: 

 

1) Sub bagian perencanaan. 

 

2) Sub bagian umum dan kepegawaian. 

 

3) Sub bagian pendaftaran dan pendapatan. 

 

c. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, membawahi: 

1) Sub bidang kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah. 

2) Sub bidang pengelolaan data dan pelayanan informasi  pendapatan. 

3) Sub bidang pendaftaran dan pendapatan. 

 

d. Bidang pengelolaan pendapatan daerah, membawahi: 

 

1) Sub bidang penilaian dan penetapan. 

 

2) Sub bidang penagihan. 

 

3) Sub bidang penerimaan  dana transfer dan penerimaan lain- lain. 

e. Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, membawahi: 

1) Sub bidang pengendlian dan pengawasan. 

2) Sub bidang pembukuan dan evaluasi. 

 

3) Sub bidang pemeriksaan, keberatan dan banding. 
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2.) Job Description 

a. Kepala Badan 

Adapun Tugas pokok dari Kepala badan ialah memimpin, 

mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang 

pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah. Adapun Fungsi dari Kepala Badan yaitu: 

1. Menyelenggarakan penyusunan dan menetapkan rencana kerja, dan 

anggaran berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi 

pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

rencana dan program kerja lingkungan badan pendapatan. 

3. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan. 

4. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang meliputi sekretariat, bidang, sub bagian 

dan sub bidang. 

5. Mengarahkan tugas dan mendelegasikan tugas kepada bawahan 

berdasarkan arah kebijakan umum Kepala Daerah agar dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan 

sasaran. 

6. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup badan 
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pendapatan. 

7. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan. 

 

8. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya. 

9. Menyelenggarakan program dan teknis bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah dengan berpedoman pada 

kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. 

10. Menyelenggarakan program dan kegiatan teknis bidang pengelolaan 

pendapatan daerah dengan pedoman pada kebijakan pembangunan 

daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

11. Menyelenggarakan program dan kegiatan teknis bidang pengendalian 

dan evaluasi pendapatan daerah dengan berpedoman pada kebijakan 

pembangunan daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

12. Melaksanakan    pengawasan,     pengendalian,     monitoring, valuasi 

dan pelaporan lingkup badan pendapatan. 

13. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

b.  Sekretaris Bapenda 

 

Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab 

kepada kepala badan pendapatan dalam pengelolan kesekretariatan badan. 

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi, yaitu 
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menyusun rencana kerja, program kerja, anggaran secretariat, 

pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran 

berdasarkan kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

mengarahkan, menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai 

tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas sekretariat. 

1. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktifitas kerja dan pengembangan karir bawahan lingkup 

sekretariat. 

2. Membuat telahaan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup 

sekretariat. 

3. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya. 

4. Melaksanakan    pengawasan,     pengendalian,     monitoring, evaluasi 

dan pelaporan lingkup sekretariat. 

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup 

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data 

dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. 

6. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah 

dinas lingkup sekretariat. 

7. Melaksanaan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang- 
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undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat 

di lingkungan sekretariatan dan badan pendapatan. Melaksanakan 

tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasdan fungsinya. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah  

Kepala badan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah 

membantu kepala badan pendapatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di 

bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan 

merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian 

visi, misi organisasi. Adapun fungsi dari bidang perencanaan dan pengembangan 

pendapatan daerah yaitu: 

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang 

pengembangan pendapatan daerah. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan 

tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotifasi untuk 

meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan 

lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah. 

4. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya. 

5. Menyusun bahan kebijakan lingkup bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
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6. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

7. Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah. 

 

8. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur  pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

9. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah. 

10. Merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi 

pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat. 

11. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang 

berbasis teknologi informasi. 

12. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan 

kebijakan pendapatan daerah. 

13. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah 

berdasarkan target dan sasaran yang telah di tetapkan. 

14. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 
 

Kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah membantu kepala badan 

pendapatan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah yaitu: 

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakandi bidang 

pengelolaan pendapatan daerah. 
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2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotifasi 

4. untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karir 

bawahan. 

5. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup 

bidang pengelolaan pendapatan daerah. 

6. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, 

pemrintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait tugas dan 

fungsinya. 

7. Menyusun bahan kebijakan lingkup bidang pengelolaan pendapatan 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kesesuaian 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

8. Melaksanakan koordinasi penilaian, penetapan, pelayanan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan dana 

transfer dan dana bagi hasil. 

9. Melakukan koordinasi penyiapan data realisasi penerimaan pajak, 

retribusi, dana transfer dan dana bagi hasil. 

10. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data realisasi 

penerimaan pajak, retribusi, dana treansferdan dana bagi hasil. 

11. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan 

kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. 

12. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan target 

dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja. 

13.  Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

e.  Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah 

 

Secara umum, kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan 

daerah membantu kepala badan pendapatan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi di bidang pengendalian dan evalasi pendapatan daerah yaitu: 

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang 

pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotifasi untuk 

meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karir bawahan 

lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. 

4. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup 

bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. 

5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas 

dan fungsinya. 

6. Menyusun bahan kebijkan lingkup bidang pengendalian dan evalasi 

pendapatan daerahsesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
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7. Melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan, pembukuan dan 

evaluasiserta pemeriksaan kebertan dan banding. 

8. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan 

evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah. 

9. Melakukan koordinasi pengadilan dan evaluasi pendapatan strategi 

penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi 

daerah kepada masyarakat. 

10. Melakukan koordinasi monitoring dan sinkronisasi regulasi 

pendapatan daerah. 

C.  Hasil Penelitian 
 

1. Pajak Pariwisata 

 

Salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk meningkatkan PAD ini 

adalah melalui pajak dari sektor pariwisata. Seperti halnya dalam pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah di pariwisata. Pajak pariwisata 

merupakan pajak yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dimana 

berasal dari pajak hotel (termasuk wisma pariwisata, losmen, 

pesanggrahan, rumahpenginapan, rumah kost), pajak restoran (rumah 

makan, kafe, kantin, warung, dan katering), pajak hiburan (pergelaran 

seni,musik, tari, pargelaran busana,pameran dan karaoke). 
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Tabel 3.1 

Realisai Penerimaan Pajak Pariwisata Kabupaten Bulukumba Tahun  

2020-2021 (Dalam Rupiah) 
 

URAIAN 
TAHUN  2020 TAHUN 2021 

TARGET REALISASI % Ket. TARGET REALISASI % Ket 

Pajak 

Hotel 
1.035.363.628 322.656.590 31,16% 

Tidak 

Efektif 
1.617.365.570 943.638.912 58,34% 

Tidak 

Efektif 

Pajak 

Restoran 
2.209.958.245 1.731.616.120 78,36% 

Kurang 

Efektif 
3.185.773.005 2.139.740.298 67,17% 

Kurang 

Efektif 

Pajak 

Hiburan 
22.180.000 4.800.000 21,64% 

Tidak 

Efektif 
14.863.295 12.807.000 86,17% 

Cukup 

Efektif 

JUMLAH 3.267.501.873 2.059.072.710 63% 
Kurang 

Efektif 
4.818.001.870 3.096.186.210 64,26% Kurang 

Efektif 

Sumber :Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan pada tabel 3.1 dapat kita lihat dan bandingkan realisasi 

penerimaan pajak pariwisata pada Kabupaten Bulukumba, terdapat tiga sumber 

penerimaan pada pajak pariwisata yaitu pajak penginapan, pajak rumah makan 

dan pajak hiburan. Penerimaan pajak hotel dari tahun 2020-2021 dapat dikatakan 

cukup baik karena mengalami peningkatan dari Rp. 322.656.590 dengan 

persentasi 31,16% pada tahun 2020, dan ditahun 2021 meningkat dengan jumlah 

Rp. 943.638.912 dengan persentase 58,43%. Sedangkan penerimaan pajak 

restoran dan hiburan yang juga turut mengalami peningkatan walaupun pada pajak 

restoran jumlah persentasi penerimaan tahun 2021 lebih kecil dari 2020 hal ini 

disebabkan tingginya target yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2021, 

akan tetapi jumlah penerimaan tetap mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya, artinya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

pajak pariwisata tahun 2020-2021 dapa dikatakan baik karena terus mengalami 
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peningkatan. 

 

 

2. Retribusi Pariwisata 

 

Retribusi objek wisata merupakan sumber penerimaan objek 

pariwisata yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi 

tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan retribusi tempat rekreasi 

dan olahraga, penyelaman dasar laut dan pendapatan lain-lain yang sah 

yang berasal dari obyek pariwisata tersebut. 

Tabel 3.2 

Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Bulukumba Tahun  

2020-2021 (Dalam Rupiah) 

 

 

URAIAN 
TAHUN  2020 TAHUN 2021 

TARGET REALISASI % Ket TARGET REALISASI % Ket 

Retribusi 

Pemakaian 

Kekayaan Daerah 

- Penyewaan 

Tanah dan 

Bangunan 

15.500.000 5.260.000 34% 
Tidak 

Efektif 
39.150.000 4.090.000 10,45% 

Tidak 

Efektif 

Retribusi Tempat 

Khusus Parkir 
250.000.000 492.390.000 196,96% 

Sangat 

Efektif 
725.050.000 777.520.000 107,24% 

Sangat 

Efektif 

Retribusi Tempat 

Rekreasi 
2.309.200.000 3.259.965.000 141,17% 

Sangat 

Efektif 
5.235.800.000 5.187.260.000 99,07% 

Efektif 

JUMLAH 2.574.700.000 3.757.615.000 146% 
Sangat 

Efektif 
6.000.000.000 5.968.870.000 99,48% Efektif 

Sumber :Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan Tabel 3.2  dapat kita lihat realisasi penerimaan melalui retribusi 

wisata secara total dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dengan Jumlah Rp. 

3.757.615.000 ditahun 2020 meningkat menjadi Rp. 5.968.870.000 ditahun 2021, adapun 

rincian penerimaan dari retribusi wisata ialah untuk jenis retribusi pemakaian kekayaan 



 

 

 

 

26 

 

 

daerah- penyewaan tanah dan bangunan pada tahun 2020 terealisasi dengan jumlah 

Rp.5.260.000 dan pada tahun 2021 menurun dengan jumlah Rp.4.090.000, kemudian 

jenis retribusi tempat khusus parkir terus mengalami peningkatan yang dimana ditahun 

2020 sejumlah Rp. 492.390.000 dan ditahun 2021 sejumlah Rp,777.520.000, dan terakhir 

jenis retribusi tempat rekreasi, juga mengalami peningkatan seperti dengan retribusi 

khusus parkir, yang dimana pada tahun 2020 realisasi penerimaan sejumlah 

Rp.3.259.965.000 dan meningkat di tahun 2021 dengan jumlah penerimaan sebesar 

Rp.5.187.260.000. 

 

3. Kontribusi Pemungutan Pajak dan Retribusi Pariwisata Kabupaten 

Bulukumba 
 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Pariwisata Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2020-2021 (Dalam Rupiah) 

 

Tahun 
Jumlah Pajak Pariwisata Jumlah Retribusi Pariwisata 

Target Realisasi % Ket Target Realisasi % Ket 

2020 3.267.501.873 2.059.072.710 
63 % Kurang 

Efektif 
2.574.700.000 3.757.615.000 

100,46 % Efektif 

2021 4.818.001.870 3.096.186.210 
64,26% Kurang 

Efektif 
6.000.000.000 5.968.870.000 

99 % Efektif 

Sumber :Data diolah, 2022 
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Gambar 3.2 Grafik Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi 

Pariwisata Kabupaten Bulukumba Periode 2020-2021 

 

Dari data Rekapitulasi penerimaan pajak dan retribusi pariwisata 

kabupaten Bulukumba tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa jumlah 

penerimaan dari sector pariwisata terus meningkat baik itu dari pajak 

pariwisata maupun retribusi pariwisata walapun belum mencapai target 

yang ditentukan, artinya penerimaan ini memiliki pengaruh positif 

terhadap pendapatan Asli daerah khususnya Kabupaten Bulukumba 

E.  Pembahasan 

Dalam penelitian ini Kontibusi Pemungutan pajak Pariwisata diperoleh 

dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan seperti yang dapat kita lihat 

pada table 3.1 yang menunjukkan jumlah penerimaan dari ketiga sumber 

penerimaan tersebut, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak 

pariwisata belum pernah mencapai target disebabkan tingginya target yang 

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba, akan tetapi jumlah dari 

penerimaan pajak pariwisata dari tahun 2020 ke tahun 2021 terus mengalami 

peningkatan, dengan jumlah realisasi pada tahun 2020 sebesar 2.059.072 dan 

mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp.3.096.186.210. 

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

pendapatan asli daerah, retribusi menjadi salah satu pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan 



 

 

 

 

28 

 

 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi mempunyai peranan 

yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan 

pendapatan asli daerah.” Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah 

maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.” 

Sedangkan kontribusi Retribusi Pariwisata pada Kabupaten Bulukumba 

diperoleh dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah atau penyewaan tanah dan 

bangunan, kemudian retribusi tempat khusus parkir dan terakhir rebtribusi 

tempat rekreasi, dan kabupaten bulukumba dikenal dengan wisatanya yang 

indah. Objek-objek wisata yang terdapat di kabupaten bulukumba ialah seperti 

pantai bira, makam dato tiro, permandian hilla-hilla, puncak pus janggo, 

lolisang, samboang, pulau lemo-lemo, alam kahayya dan terakhir alam bravo 

45. 

Penerimaan pendapatan asli daerah yang melalui retribusi pariwisata 

terus juga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021 dengan persentasi 

yang cukup tinggi yaitu 146% dan 99,48 % sehingga dapat dikatakan bahwa 

retribusi pariwisata sudah bisa memberikan pengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak daerah kabupaten bulukumba dengan meningkatnya jumlah 

realisasi dari tahun 2020-2021, tahun 2020 sebesar Rp.2.059.0725.710 dan 

mengalami peningkatan ditahun 2021 sebesar 3.757.615.000, dan jika 

dibandingkan yang paling besar pengaruhnya terhadap pendapatan Asli Daerah 

pada Kabupaten Bulukumba adalah melalui kontribusi retribusi pariwisata. 

Sebesar Rp. 3.757.615.000 pada tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 5.968.870.000 pada tahun 2021, seperti yang dikatan oleh Ibu 
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Sagita Yuda Lestari, ST.Par selaku Sekretariat Subbagian Keuangan 

Disparpora) pada saat wawancara, beliau mengatakan bahwa : 

” Sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat berperan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena pariwisata di 

Bulukumba dari waktu ke waktu selalu berkembang dapat dilihat dari jumlah 

penerimaan yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dalam 

hal ini retribusi pariwisata juga akan selalu meningkat pendapatannya, 

ditambah juga bidang pariwisata di Bulukumba yang selalu berkembang pesat 

seiring berjalannya waktu.” 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Pajak pariwisata merupakan pajak yang berasal dari pemerintah 

Kabupaten/Kota dimana berasal dari pajak hotel (termasuk wisma pariwisata, 

losmen, pesanggrahan, rumahpenginapan, rumah kost), pajak restoran 

(rumah makan, kafe, kantin, warung, dan katering), pajak hiburan (pergelaran 

seni,musik, tari, pargelaran busana,pameran dan karaoke). Dan, Retribusi 

objek wisata merupakan sumber penerimaan objek pariwisata yang berasal 

dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, 

retribusi tempat penginapan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, 

penyelaman dasar laut dan pendapatan lain-lain yang sah yang berasal dari 

obyek pariwisata tersebut. Dan kontribusi pajak  pariwisata terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba periode 2020 sampai 2021 

berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

kontribusi penerimaan pajak  pada tahun 2020 sebesar 2.059.072.710 

mengalami peningkatan sebesar 3.096.186.210 pada tahun 2021. Dan 

kontribusi retribusi pariwisata jugat turut memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah kabupaten bulukumba, hal ini 

dapat dilihat dari jumlah kontribusi retribusi pariwisata pada tahun 2020 

sebesar Rp. 3.757.615.000 dan mengalami peninngkatan sebesar Rp. 

5.968.870.000 
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B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut yaitu diharapkan kepada Pemerintah 

Kabupaten Bone hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi 

penerimaan telah terkumpul dan tercatat di dalam sistem akuntansi 

Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki Sistem 

pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan 

kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dan juga Diharapkan kepada 

seluruh elemen yang terlibat agar berperan aktif dalam mengembangkan 

potensi pariwisata agar tercipta kemandirian daerah. 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Wawancara Kepada Ibu Sagita Yuda Lestari, ST.Par  

(Sekretariat Subbagian Keuangan Disparpora) 

 

No Pertanyaan Wawancara 

1. 

 

 

Bagaimana potensi pariwisata 

di Kabupaten Bulukumba dan 

apa kelebihannya bila 

dibandingkan dengan 

pariwisata di daerah lain? 

Potensi pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat 

besar dan kelebihannya bila dibandingkan dengan 

pariwisata di daerah lain yaitu Kabupaten 

Bulukumba memiliki banyak obyek wisata yang 

sangat beragam, serta memiliki keunikan dan ciri 

khas tersendiri. Karena Kabupaten Bulukumba 

memiliki obyek wisata pantai yang sangat indah dan 

terkenal seperti pantai bira, makam dato tiro, 

permandian hilla-hilla, puncak pus janggo, 

lolisang, samboang, pulau lemo-lemo, alam 

kahayya dan terakhir alam bravo 45.. 

2. 

Apakah penerimaan yang 

berasal dari objek wisata yang 

ada di Bulukumba selalu 

mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun? 

Jumlah penerimaan dari objek wisata yang ada di 

Bulukumba mengalami peningkatan dari tahun 

2020-2021. Pada tahun 2020 sebesar 

2.059.072.710,dan pada tahun 2021 sebesar 

3.757.615.000  

3. 

Apakah sektor pariwisata di 

Bulukumba sangat berperan 

dalam hal meningkatkan 

pendapatan asli daerah 

Kabupaten Bulukumba? 

Sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat 

berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Karena pariwisata di Bulukumba 

dari waktu ke waktu selalu berkembang dapat dilihat 

dari jumlah penerimaan yang dari tahun ke tahun 

selalu mengalami peningkatan. Dalam hal ini 

retribusi pariwisata juga akan selalu meningkat 

pendapatannya, ditambah juga bidang pariwisata di 

Bulukumba yang selalu berkembang pesat seiring 

berjalannya waktu. 

4. 

Bagaimana proses pengelolaan 

keuangan dari pendapatan 

retribusi obyek wisata? 

Dari petugas pos pemungutan retribusi lalu 

dikumpulkan oleh bendahara dari Dinas Pariwisata 

lalu setorkan ke kas daerah melalui Bank. 
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Wawancara Bersama Ibu Mulyati, SE  

(Bidang Pemasaran dan pengembangan sumber daya kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif) 

 

 

No Pertanyaan Wawancara 

1. 

 

 

Bagaimana potensi pariwisata di 

Kabupaten Bulukumba dan apa 

kelebihannya bila dibandingkan 

dengan pariwisata di daerah lain? 

Pariwisata dikabupaten bulukumba bisa dibilang 

sangat berpotensi untukpendapatan asli daerah, 

karena banyak wisatawan baik dalam maupun 

luar negeri yang sering mengunjungi objek 

wisata yang di Bulukumba, pantai Bira termasuk 

yang paling banyak pengunjungnya 

2. 

Apakah penerimaan yang berasal 

dari objek wisata yang ada di 

Bulukumba selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun? 

Alhamdulillah tahun kemarin sampai tahun 

sekarang itu terus mengalami peningkatan 

3. 

Apakah sektor pariwisata di 

Bulukumba sangat berperan 

dalam hal meningkatkan 

pendapatan asli daerah 

Kabupaten Bulukumba? 

Ya sangat berperan, retribusi pariwisata yang 

bisa dibilang paling tinggi penerimaannya 

4. 

Bagaimana proses pengelolaan 

keuangan dari pendapatan 

retribusi obyek wisata? 

Di tempat wisata itu ada petugas pos untuk 

pemungutan retribusinya misalnya retribusi parkir, 

kemudian dikumpul ke bendara dari dinas 

pariwisata. 
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Keterangan Gambar 1. 

Wawancara bersama Ibu Sagita Yuda Lestari, ST.Par  

(Sekretariat Subbagian Keuangan Disparpora) 

 

Keterangan Gambar 2. 

Wawancara bersama Ibu Mulyati, SE  

(Bidang Pemasaran dan pengembangan sumber daya kepariwisataan 

dan ekonomi kreatif) 
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