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ABSTRAK 

Ika Purnama Sari, NIM 3142111006. Peran Dinas Pariwisata dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Potensi Pariwisata di 

Kabupaten Mandailing Natal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009 Tentang Kepariwisataan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam 

mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal dengan 

tujuan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di 

Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Jl. Merdeka 

No. 2 Panyabungan Mandailing Natal. Untuk memperoleh data penelitian yaitu 

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan model analisis interaktif, dimana data yang telah 

terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

menarik simpulan. Varibel dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu peran 

pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi 

pariwisata Kabupaten Mandaling Natal. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan 

bahwa perkembangan pariwisata di daerah Kabupaten Mandailing Natal belum 

dapat dikembangkan dengan baik, berhubung karena adanya beberapa hambatan-

hambatan, diantaranya adalah masalah anggaran yang masih kurang untuk 

melakukan pembangunan terhadap potensi pariwisata. Selain itu pembangunan 

tidak dapat dilakukan juga disebabkan karena Dinas pariwisata Kabupaten 

mandailing Natal masih baru berdiri sendiri pada tahun 2017. Dinas Pariwisata 

saat ini dalam proses mempersiapkan diri untuk dapat membangun potensi-

potensi pariwisata yang ada, hal ini disebabkan karena Dinas Pariwisata 

kabupaten Mandailing Natal masih baru memisahkan diri dari Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata, menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten 

Mandailing Natal, sehingga Dinas Pariwisata saat ini masih memfokuskan diri 

untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan pembangunan terhadap potensi-

potensi pariwisata khususnya potensi pantai yang ada di Kecamatan Natal yang 

ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan harapan dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Namun meskipun begitu Dinas Pariwisata juga telah 

memiliki rencana dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam hal 

mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Mandailing Natal. 
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