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BAB V 

      HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dilakukan analisis model Fixed Effectbeserta pengujian 

hipotesisnya yang meliputi uji srempak (uji-F), Uji signifikansi parameter 

individual (Uji T), dan koefisien determinasi (R
2
).  Sebelum menentukan apakah 

model terbaik yang digunakan Fixed Effect atau Random Effect terlebih dahulu di 

uji dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. 

A. Uji Kualitas Data 

1. Uji Heteroskedastisitas  

Heterokedasitas memberikan artinya bahwa dalam suatu model 

terdapat perbedaan dari varian residual atau observasi. Di dalam model yang 

baik tidak terdapat heterokedastisitas apapun. Dalam uji heterokedastisitas, 

masalah yanh muncul bersumber dari variasi data cross section yang 

digunakan. Pada kenyataanya, dalam data cross sectional yang meliputi unit 

yang heterogen, heterokedastisitas mungkin lebih merupakan kelaziman 

(aturan) dari pada pengecualian (Gujarati, 2006). 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model  yang apabila 

tidak terjadi homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data cross section 

(Ghozali, 2005). 

Berdasarkan uji park, nilai probabilitas dari semua variabel 

independen tidak singnifikan pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Keadaan ini 

menunjukan bahwa adanya varian yang sama atau terjadi homokedastisitas 

antara nilai-nilai variabel independen dengan residual setiap variabel itu 

sendiri (Var Ui= ). Berikut ini output hasil uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji park yang ditunjukan pada table di bawah ini: 

Tabel 5.1 

Uji Heterokedaktisitas dengan Uji Park 

 

Variabel Prob. 

C 0.4562 

LOGJW 0.4154 

JOW 0.0893 

JUW 0.8397 

LOGPUW 0.8227 
        Keterangan :Variabel Dependen: Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata 

        *** = signifikan pada level 1%    ** = 5%   * =10% 

 

   Dari tabel 5.1, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas dengan 

menggunakan derajat  kepercayaan 5% untuk melihat apakah data tersebut 

terdapat heterokedastisitas, kita dapat melihat data tersebut terbebas dari 

asumsi klasik heterokedastisitas atau tidak yaitu dengan membandingkan 

nilai R-squared, F-statistik, dan prob (F-statistik) pada variabel dependen 

RESID dengan variabel dependen LOGPDSP (fixed effect unweighed). 
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Tabel 5.2 

Uji Heterokedastisitas Menggunakan Perbandingan Antara Variabel 

Dependen RESID Dengan LOGPDSP 

 

Indikator Variabel Dependen 

RESID LOGPDSP 

R-squared  0.401387 0.919887 

F-statistic 2.235091 44.49389 

Prob(F-statistic) 0.047718 0.000000 

 

   Dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai R-squared RESID lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai R-squared LOGPDSP. Hal ini menunjukkan 

pada variabel depende RESID dengan nilai sebesar 0.401387, menunjukkan 

bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang sangat kecil yaitu 

sebesar 40,1% terhadap variabel dependen sedangkan pada LOGPDSP 

sebesar 0.919887, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki 

pengaruh yang sangat besar yaitu sebesar 91,9% terhadap variabel 

dependen. Pada LOGPDSP menunjukkan bahwa kemampuan variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan sempurna. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana antara varaibel-

variabel bebas-bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya 

korelasi (hubungan) antara satu dengan yang lain. Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ini ditemukan adanya 

korelasi tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi 

dari variabel bebas akan tidak signifikan dan mempunyai standarr error 



89 
 

 
 

yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi 

akan semakin baik (Santoso, 2005). 

Multikolinearitas menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara 

dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terdapat multikolinearitas apapun. 

Dalam uji penyimpangan asumsi klasik untuk pendekatan 

multikolinearitas dilakukan dengan pendekatan atas nilai R
2
 dan signifikansi 

dari variabel yang digunakan. Pembahasannya adalah dengan memganalisis 

data yang digunakan oleh setiap variabel dan hasil dari olah data yang ada, 

data yang digunakan diantaranya data time series dan data cross section. 

Namun multikolinearitas terjadi biasanya pada data runtut waktu (time 

series) pada variabel yang digunakan. Rule of Thumb juga mengatakan 

apabila didapatkan R
2
yang tinggi sementara terdapat sebagian besar atau 

semua variabel secara parsial tidak signifikan.maka diduga terjadi 

multikolinearitas pada model tersebut (Gujarati, 2006). 

Dengan mengkombinasikan data time series dan cross section 

mengakibatkan masalah multikolinearitas dapat dikurangi, dalam pengertian 

satu varian yang tidak ada hubungannya atau informasi apriori yang 

disarankan sebelumnya adalah kombinasi dari cross section dan time series. 

Di kenal dengan penggambungan data (pooling data), jadi sebenarnya secara 

teknis sudap dapat dikatakan masalah multikolinearitas sudah tidak ada. 

 

 

 

 



90 
 

 
 

 

 

 

 

Tabel 5.3 

Uji Multikolinearitas (Correlation Matrix) 

 

 

        LOG(JOW)         JUW       JW   LOG(PUW) 

       LOG(JOW)  1.000000 -0.032935  0.836934  0.836312 

       JUW -0.032935  1.000000 -0.136387  0.225342 

     JW  0.836934 -0.136387  1.000000  0.746823 

       LOG(PUW)  0.836312  0.225342  0.746823  1.000000 

 

  Dari Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya antar 

variabel independen tidak lebih dari 0,9 dengan demikian data dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah terjadi masalah multikolinearitas. 

B. Analisis Model Terbaik 

Dalam analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan 

yang digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (ordinary/pooled least 

square), pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pebdekatan efek acak 

(random effect). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali 

adalah dengan menggunakan uji chow menentukan apakah metode  Pooled 

least square atau Fixed effect yang sebaiknya digunakan dalam membuat 

regresi data panel. 

Pemilihan ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya 

dijelaskan dalam tabel berikut: 
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            Tabel 5.4 

Hasil Estimasi Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah   Usaha 

Wisata dan Pajak Usaha Wisata terhadap Penerimaan Daerah Sektor    

Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat 

 

Variabel Dependen: 

Penerimaan Daerah 

Sektor Pariwisata 

Model 

Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 27.70624 29.07049 

Standar Error 0.384543 0.024779 

Probabilitas 0.0000
 

0.000 

Jumlah Wisatawan 0.093384 -0.036369 

Standar Error 0.041745 0.024779
 

Probabilitas 0.0326
 

0.1511
 

Jumlah Objek Wisata 0.161947 -0.10704 

Standar Error 0.023261 0.004008 

Probabilitas 0.0000
 

0.0114
 

Jumlah Usaha Wisata 0.001066 -0.001339 

Standar Error 0.000395 0.000300 

Probabilitas 0.0111
 

0.0001
 

Pajak Usaha Wisata 0.150572 0.221516 

Standar Error 0.028619 0.023395 

Probabilitas 0.0000
 

0.0000 

R
2
 0.919887 0.070364 

Fstatistik 44.49389 5.1466912 

Probabilitas 0.000000 0.002281 

Durbin-Waston stat 1.520204 0.270722 

 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua 

analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Uji Likehood  dan 

Hausman Test keduanya menyarankan untuk menggunakan  Fixed Effect, 

dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang 
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digunakan dalam mengestimasikan pengaruh jumlah wisatawan, jumlah 

objek wisata, jumlah usaha wisata dan pajak usaha wisata terhadap 

penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat adalah  

Fixed Effect Model. Dipilihnya Fixed Effect Model karena memiliki 

probabilitas masing masing variabel independen dari Fixed Effect lebih 

signigfikan dibanding Random Effect Model atau Common Effect Model 

yang masing masing variabel independenya tidak signifikan serta nilai R
2
 

yang menunjukkan bahwa Fixed Effect Model adalah model terbaik yang 

digunakan. 

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh 

data sample, uji chow dilakukan untuk memilih metode pengujian data 

panel antara Pooled least square atau Fixed Effect. Jika nilai F statistik 

pada uji chow signifikan, artinya metode Fixed Effect yang dipilih untuk 

mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan 

menggunakan pilihan Fixed Effect dan Random Effect serta 

mengkombinasikan, baik cross-section, period, maupun gabungan cross-

section/period. 

C. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel 

1. Uji Chow (Uji likelihood) 

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara 

Fixed Effect Model dengan Common/Pool Effect Model. Jika hasilnya 

menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk 

digunakan adalah Common Effect Moedel. Akan tetapi, jika hasilnya 
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menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan 

adalah Fixed Effect Model, dan pengujian akan berlanjut ke uji hausman. 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Chow Test 

 

 Effect Test Statistic d.f. Prob. 

 Cross-section F  53,159620 (4,31)  0,0000 

 Cross-section Chi-square  84,467931 4  0,0000 

   

Berdasarkan uji chow diatas, kedua nilai probabilitas Cross section 

F dan Chi Square yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak uji 

hipotesis nol. Jadi menurut uji chow, model yang terbaik digunakan adalah 

model dengan menggunakan metode Fixed effect. Berdasarkan hasil Uji 

Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji 

Hausman. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan 

metode antara Random Effect dan Fixed Effect. Jika dari hasil uji hausman 

tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik 

untuk digunakan adalah Random Effect. Akan tetapi, jika hasilnya 

menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan 

adalah model Fixed Effect. 

Tabel 5.6 

Hasil Uji Hausman 

 

Test Summary  Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f Prob. 

 Cross-section random 212.638480 4  0.0000 
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Berdasarkan Tabel uji Hausman, nilai cross-section random adalah 

0.0000 yang lebih kecil dari Alpha 0.05 sehingga menolak hipotesis nol. 

Jadi menurut uji Hausman, model yang terbaik digunakan adalah 

menggunakan metode Fixed Effect. 

D. Hasil Estimasi Midel Data Panel 

1. Fixed Effect Model (FEM) 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari 

perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan adalah 

Fixed Effect model. Fixed Effect model adalah teknik estimasi data panel 

dengan menggunakan cross section. Berikut tabel yang menunjukan hasil 

estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 kecamatan selama 

periode 2008 – 2015. 

Tabel 5.7 

Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

 

Variabel Dependen : Penerimaan 

Daerah Sektor Pariwisata 

Model Fixed  

Effect 

Konstanta 
27.70642 

(0.384)
** 

LOGJW 
0.093384

 

(0.041)
** 

JOW 
0.161947

 

(0.023)
** 

JUW 
0.001066

 

(0.000)
*** 

LOGPUW 
0.150572

 

(0.028)
** 

R
2 

= 0.919887     Fstatistik = 44.49389    Probabilitas = 0.0000000 
               Keterangan : ( ) Menunjukkan Koefisien Standar Error ; 

***
Signifikansi pada level 1% ; 

** 

Singnifikan pada level 5% ; 
*
Signifikan pada level 10%; 
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  Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah sektor 

pariwisata di setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. 

 LOG (PDSP) = β0 + β1LOGJW + β2JOW + β3JUW + β4LOGPUW + et 

   Keterangan: 

   LOGPDSP = Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata 

   LOGJW = Jumlah Wisatawan 

   JOW  = Jumlah Objek Wisata 

   JUW  = Jumlah Usaha Wisata 

   LOGPUW = Pajak Usaha Wisata  

   β0  = Konstanta 

   β1 –β4  = Koefisien Parameter 

   et  = Disturbance Error 

  Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut: 

  LOGPDSP = β0 + β1LOGJW + β2JOW + β3JUW + β4LOGPUW + et 

LOGPDSP = 27.70642 + 0.093384LOGJW + 0.161947JOW + 

0.001066JUW + 0.150572LOGPUW + et  

β0 = Nilai 27.70642 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel 

independen (jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah usaha wisata 

dan pajak usaha wisata) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan 

maka penerimaan daerah sektor pariwisata sebesar 27.70642% atau 

Rp.5.086.511.144 rupiah. 
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β1 = Nilai 0.093384 dapat diartikan bahwa ketika jumlah wisatawan 

naik sebesar 1%, maka penerimaan daerah sektor pariwisata mengalami 

kenaikan sebesar 0.093384% dengan asumsi penerimaan daerah sektor 

pariwisata tetap. 

β2 = Nilai 0.161947 dapat diartikan bahwa ketika jumlah objek wisata 

naik atau bertambah 1 unit, maka penerimaan daerah sektor pariwisata 

mengalami kenaikan sebesar 0.161947% dengan asumsi penerimaan 

daerah sektor pariwisata tetap. 

β3 = Nilai 0.001066 dapat diartikan bahwa ketika jumlah usaha wisata 

naik 1 unit, maka penerimaan daerah sektor pariwisata mengalami 

kenaikan sebesar 0.001066% dengan asumsi penerimaan daerah sektor 

pariwisata tetap. 

β4 = Nilai 0.150572 dapat diartikan bahwa ketika pajak usaha wisata 

naik 1%, maka penerimaan daerah sektor pariwisata mengalami kenaikan 

sebesar 0.150572% dengan asumsi penerimaan daerah sektor pariwisata 

tetap. 

Dari tabel 5.4, maka dapat dibuat model analisis panel terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata (PDSP) di 5 

(lima) Kecamatan di daerah Kabupaten Lombok Barat yang interpretasi sebagai 

berikut: 

LOG(PDSP_SEKOTONG) = -1.72489390063 + 27.7064171402 + 

0.0933837676328*LOG(JW_SEKOTONG) + 

0.16194650445*JOW_SEKOTONG + 
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0.00106593277993*JUW_SEKOTONG + 

0.150571912124*LOG(PUW_SEKOTONG) 

 

LOG(PDSP_KEDIRI) = 0.923450599719 + 27.7064171402 + 

0.0933837676328*LOG(JW_KEDIRI) + 

0.16194650445*JOW_KEDIRI + 

0.00106593277993*JUW_KEDIRI + 

0.150571912124*LOG(PUW_KEDIRI) 

 

LOG(PDSP_NARMADA) = 0.33938179869 + 27.7064171402 + 

0.0933837676328*LOG(JW_NARMADA) + 

0.16194650445*JOW_NARMADA + 

0.00106593277993*JUW_NARMADA + 

0.150571912124*LOG(PUW_NARMADA) 

 

LOG(PDSP_LINGSAR) = 1.04819279219 + 27.7064171402 + 

0.0933837676328*LOG(JW_LINGSAR) + 

0.16194650445*JOW_LINGSAR + 

0.00106593277993*JUW_LINGSAR + 

0.150571912124*LOG(PUW_LINGSAR) 

 

LOG(PDSP_BATULAYAR) = -0.586131289963 + 27.7064171402 + 

0.0933837676328*LOG(JW_BATULAYAR) + 
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0.16194650445*JOW_BATULAYAR + 

0.00106593277993*JUW_BATULAYAR + 

0.150571912124*LOG(PUW_BATULAYAR) 

 

 Pada model estimasi diatas, terlihat bahwa adanya pengaruh cross-

section di setiap kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Lombok Barat 

terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di setiap kecamatan di Daerah 

Kabupaten Lombok Barat. Dimana Kecamatan Lingsar, Kecamatan Kediri 

dan Kecamatan Naramada memilki pengaruh efek cross-section (efek wilayah 

operasional) yang bernilai positif, yaitu masing masing wilayah memiliki nilai 

koefisien sebesar 1.04819279219  di Kecamatan lingsar, 0.923450599719 di 

Kecamatan Kediri,  dan 0.33938179869 di Kecamaran Narmada. Sedangkan 

dua kecamatan yaitu  Kecamatan Batulayar -0.586131289963 dan Kecamatan 

Sekotong -1.72489390063 yang memiliki efek cross-section (efek wilayah 

operasional) yang bernilai negatif. 

 Dari masing-masing daerah kecamatan di Daerah Kabupaten Lombok 

Barat, daerah tersebut yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

penerimaan daerah sektor pariwisata adalah Kecematan Lingsar. Hal ini 

terjadi Karena kecamatan Lingsar merupakan kecamatan yang terus 

mengalami perkembangan bahkan di katakana maju dari sisi pariwisata untuk 

objek wisatanya yang memilki banyak keindahan dan tempat-tempat yang 

masih baru berkembang serta kecamtan lingsar juga memiliki jumlah usaha 

wisata yang semakin berkembang dan semakin banyak baik itu jenis usaha 
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berupa tempat penginapan dan usaha-usaha kecil menengah yang mulai 

memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di 

Daerah Kabupaten Lombok Barat. Industri kecil banyak tersebar di wilayah 

kecamatan lingsar seperti kerajinan tangan yang berupa kerajian tangan dari 

anyaman bambu maupun rotan serta kerajinan tangan kayu, kerajinan topeng, 

kerajinan sapu ijuk dan kerajinan ukiran.  

 Sedangkan untuk daerah Kecamatan Sekotong memiliki pengaruh 

yang negatif dalam penerimaan daerah sektor pariwisata yaitu sebesar -

1.72489390063. Hal itu terjadi karena Kecamatan Sekotong merupakan salah 

satu pusat dari pariwisata Lombok barat yang saat ini sudah mulai maju dan 

serta memiliki objek-objek wisata andalan yang banyak dan juga memiliki 

jumlah usaha wisata yang baik dan maju baik itu jenis usaha wisata besar, 

menengah maupun jenis usaha kecil lainnya tetapi memiliki pengaruh yang 

konstan atau tetap terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata kerana itulah 

walaupun Kecamatan Sekotong merupakan salah satu pusat pariwisata tetapi 

perkembangannya konstan. Objek wisata yang berkembang di wilayah 

Kecamatan Sekotong itu seperti gili atau pulau kecil serta pantai-pantai yang 

indah, dan untuk jenis usaha wisata yang berkembang dan banyak terdapat di 

wilayah Kecamatan Sekotong itu seperti usaha villa, hotel, restoran dan jenis 

usaha kecil tempat penyewaan perahu atau alat-alat untuk menyelam dan juga  

pusat sentral kerajinan mutiara Lombok yang merupakan komoditas unggulan 

yang telah di ekspor ke berbagai negara. 

E. Uji Statistik 
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Uji statistic dalam penelitian ini meliputi determinasi (R
2
), uji 

signifikansi bersama-sama (Uji Statistik F) dan uji signifikansi parameter 

individual (Uji Statistik t). 

1. Koefisien Determinasi (R
2
)  

 Koefisien determinasi berguna untuk mengukur kemampuan model 

dalam menerangkan hinmpunan variabel dependen. Nilai koefiensi 

determinasi ditunjukkan dengan angka antara nol sampai satu.  Nilai 

koefiensi determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam variasi variabel dependen yang terbatas. Sedangkan 

nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen tersebut 

memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel independen. 

 Dari hasil olah data jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, 

jumlah usaha wisata dan pajak usaha wisata terhadap penerimaa daerah 

sektor pariwisata perkecamatan, di Lombok Barat periode tahun 2008-

2015 diperoleh nilai R
2
 sebesar 0.919887. Hasil ini menunjukan secara 

statistik 91.98% dipengaruhi didalam penelitian dan dan sisanya sebesar 

8,01% diluar penelitian. 

2. Uji Signifikasi Variabel Secara Serempak (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-

variable bebas secara keseluruhan dengan yang diperoleh, yaitu jumlah 

wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah usaha wisata, dan pajak usaha 

wisata terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata per kecamatan di 
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Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil olah data diketahui nilai 

probabilitas F-statistik sebesar 0,000 (signifikan pada 5%), artinya 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variansi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji kemaknaan 

parsial, dengan menggunakan uji t, apabila nilai probabilitas ˂ ɑ = 5% 

maka H0 = ditolak, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan 

variabel terikat yang ada dalam model. Sebaliknya apabila nilai 

probabilitas > ɑ = 5%  maka H0= diterima, dengan demikian variabel 

bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain 

tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji. 

Tabel 5.8 

Uji Statistik t 

 

Variabel  t-hitung Probabilitas Standar 

Prob. 

Jumlah Wisatawan  2.236995 0.0326 0.05 

Jumlah Objek Wisata 6.962173 0.0000 0.05 

Jumlah Usaha Wisata 2.701650 0.0111 0.05 

Pajak Usaha Wisata  5.261323 0.0000 0.05 

 

 Berdasarkan tabel 5.8 dapat diperoleh bahwa keempat variabel 

independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah usaha 

wisata dan pajak usaha wisata berpengaruh positif pada alpha 0.05 atau 
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5% terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok 

Barat periode tahun 2008-2015. 

F. Pembahasan/Interprestasi 

Berdasarkan hasil penelitian atau estimasi model di atas maka dapat dibuat 

suatu analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (jumlah 

wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah usaha wisata, dan pajak usaha wisata ) 

terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Kabupaten Lombok 

Barat yang di interpretasikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Perimaan Daerah Sektor 

Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat 

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah wisatawan (X1) menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan secara statistik derajat kepercayaan 5% di 

Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

Koefisien jumlah wisatawan mempunyai nilai sebesar 0.093384, 

yang berarti apabila peningkatan jumlah wisatawan sebesar 1% sedangkan 

variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel bebas yaitu 

penerimaan daerah sektor pariwisata (Y) akan meningkat sebesar 

0.093384%. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya pengaruh 

positif antara jumlah wisatawan dengan penerimaan daerah sektor 

pariwisata  di wilayah Kabupaten Lombok Barat. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel jumlah wisatan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di 

daerah kabupaten Lombok barat. Apabila jumlah wisatawan meningkat 
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berarti telah terjadi kenaikan dalam penerimaan daerah sektor pariwisata, 

karena semakin banyak nya jumlah wisatawan akan mempengaruhi 

kenaikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata karena salah salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah sektor pariwisata 

adalah jumlah wisatawan. 

2. Pengaruh Jumlah Objek Wisata terhadap Penerimaan Daerah Sektor 

Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat di jelaskan bahwa variabel 

jumlah objek wisata (X2) menunjukan pengaruh positif dan signifikan 

secara statistik pada derajat kepercayaaan 5% di wilayah  Kabupaten 

Lombok Barat. 

Nilai koefisien untuk jumlah objek wisata sebesar 0.161947 yang 

mempunyai arti apabila ada peningkatan atau penambahan jumlah objek 

wisata sebanyak 1 unit sedangkan variabel bebas yang lain dianggap 

konstan, maka ada penggaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penerimaan daerah sektor pariwisata pada setiap kecamatan  di wilayah 

kabupaten Lombok barat. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel jumlah objek wisata 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor 

pariwisata di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah objek wisata 

terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di kabupaten Lombok barat 

mengindikasikan bahwasanya bertambahnya jumlah objek wisata baik itu 

objek wisata alam, wisata budaya, wisata religius dapat digunakan untuk 
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meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di wilayah Kabupaten 

Lombok Barat serta objek wisata yang dilengakapi sarana dan prasarana 

akan memberikan kontribusi juga bagi suatu daerah khusunya di sektor 

pariwisata. Hal ini sesuai dengan teori bahwa retribusi dan pajak 

berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. 

3. Pengaruh Jumlah Usaha Wisata terhadap Penerimaan Daerah Sektor 

Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat di jelaskan bahwa variabel 

jumlah usaha wisata  (X3) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 

secara statistik pada derajat kepercayaan 5% di wilayah Kabupaten 

Lombok Barat. 

Nilai koefisien untuk jumlah usaha wisata sebesar 0.001066, yang 

berarti apabila peningkatan jumlah usaha wisata sebesar 1 unit sedangkan 

variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel bebas yaitu 

penerimaan daerah sektor pariwisata (Y) akan meningkat 0.001066%. 

Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

jumlah usaha wisata terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di 

Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel jumlah usaha 

wisata berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata 

di Daerah Kabupaten Lombok Barat. Karena sesuai teori yang saya 

ketahui jumlah hotel dan jenis usaha wisata seperti tempat hiburan dan 

sarana serta prasarana pendukung wisata  tersebut bisa memberikan 
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kontribusi yang besar di dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor 

pariwisata baik dari segi jenis usaha wisata yang meliputi tempat hiburan, 

café, pondok wisata, maupun villa juga akan memberikan pemasukan bagi 

penerimaan daerah sektor pariwisata. 

4. Pengaruh Pajak Usaha Wisata terhadap Penerimaan Daerah Sektor 

Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa variabel 

pajak usaha wisata (X4) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 

secara statistik pada derajat kepercayaan 5% di wilayah Kabupaten 

Lombok Barat. 

Nilai koefisien pajak usaha wisata sebesar 0.150572 yang berarti 

apabila peningkatan pajak usaha wisata sebesar 1% sedangkan variabel 

lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel bebas yaitu 

penerimaan daerah sektor pariwisata (Y) akan meningkat 0.150572%. 

Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

pajak usaha wisata terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di 

Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel pajak usaha wisata 

berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di 

Daerah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian saya ini ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan 

sarana prasana pendukung untuk kegiatan wisata itu bisa memberikan 

kontribusi bagi penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Kabupaten 
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Lombok Barat dan juga seperti kita ketahui pajak merupakan pemasukan 

terpenting dari suatu daerah seperti halnya dengan pajak di sektor wisata. 

 


