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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Data 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas memberikan arti bahwa terdapat perbedaan dari 

varian residual atas observasi dalam suatu model. Di dalam model yang 

baik maka tidak terdapat heteroskedastisitas apapun. Pada uji 

heteroskedastisitas, masalah yang muncul bersumber dari variasi dan cross 

section yang digunakan. Data cross sectional yang meliputi unit yang 

heterogen, heteroskedastisitas mungkin lebih merupakan kelaziman 

(aturan) daripada pengecualian (Gujarati, 2006). 

Pada uji Heteroskedastisitas, nilai probabilitas semua variabel 

independen tidak signifikan pada tingkat 5%, yang artinya terjadi 

homokedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan residual 

setiap variabel itu sendiri. Berikut uji heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini : 
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Tabel 5. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.818541 5.962.900 0.137272 0.8921 

LOG(JOW?) 0.047739 0.078866 0.605320 0.5515 

LOG(PDRB?) 0.072592 0.406565 0.178550 0.8600 

LOG(JH?) -0.361470 0.267124 -1.353.191 0.1904 

LOG(JR?) -0.044365 0.037977 -1.168.211 0.2558 

 Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

Keterangan:  

C  = Konstanta dari Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata 

JOW = Jumlah Obyek Wisata 

PDRB = PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

JH  = Jumlah Hotel 

JR  = Jumlah Restoran dan Rumah Makan 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antarvariabel bebas dalam penelitian.  
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Tabel 5. 2 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 
_YOGYAKARTA _SLEMAN _BANTUL _KULONPROGO _GUNUNGKIDUL 

_YOGYAKARTA 1.000.000 -0.744121 0.594537 -0.090389 -0.246813 

_SLEMAN -0.744121 1.000.000 -0.628921 -0.083509 0.677884 

_BANTUL 0.594537 -0.628921 1.000.000 -0.651532 0.034940 

_KULONPROGO -0.090389 -0.083509 -0.651532 1.000.000 -0.509248 

_GUNUNGKIDUL -0.246813 0.677884 0.034940 -0.509248 1.000.000 

Sumber : Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

Berdasarkan tabel 5.2,  dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antar 

variabel bebas < 0,9 yang berarti bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

pada masing-masing variabel. 

B. Analisis Pemilihan Model  

Dalam analisis model data panel dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan, antara lain model pooled Least Square (PLS), Fixed Effect 

Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk memilih model 

pertama kali dalam pengujian statistik adalah dengan melakukan uji Chow 

untuk  menentukan apakah metode pooled atau fixed yang sebaiknya 

digunakan dalam membuat regresi data panel. 

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh 

data sampel, Uji Chow dilakukan untuk memlilih metode pengujian data 

panel antara metode pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect Model 

(FEM). Jika nilai F statistik pada uji chow siginfikan, maka uji Hausman 

dilakukan untuk memilih antara metode Fixed Effect Model (FEM) atau 

metode Random Effect Model (REM). Jika pada uji Hausman nilai 

probabilitasnya signifikan atau kurang dari alpha maka dapat diartikan 
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bahwa metode Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih untuk mengolah 

data panel. 

1. Uji Chow (Uji Likehood) 

Uji chow bertujuan untuk menentukan model yang akan 

digunakan yaitu fixed effect atau common effect. 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Apabila probabilitas chi-square diperoleh kurang dari alpha 5% 

maka H0 ditolak  dan H1 diterima. Hasil dari estimasi menggunakan uji 

chow adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 3 Hasil Uji Chow 

 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 17.249613 (4,21) 0.0000 

Cross-section 

Chi-square 
43.658101 4 0.0000 

      Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

  

Berdasarkan tabel diatas nilai probabilitas cross-section F adalah 0.0000 

dan probabilitas cross section Chi-square adalah sebesar 0.0000 yang lebih 

kecil dari alpha 5% sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu 

diterima. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji 

chow, model yang terbaik untuk digunakan adalah model fixed effect. 
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2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan dengan bertujuan untuk memilih antara 

metode fixed effect atau random effect. Apabila hasil dari uji Hausman 

menunjukkan nilai probabilitas yang kurang dari alpha, maka metode  

fixed effect yang dipilih untuk mengolah data panel. 

H0 : Random Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Jika probabilitas Chi-square yang diperoleh kurang dari alpha 

5%, maka H1 diterima dan apabila alpha lebih besar dari 5% maka yang 

digunakan adalah H0. Berikut adalah hasil estimasi menggunakan Uji 

Hausman yaitu : 

Tabel 5. 4 Hasil Uji Hausman 

 

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

Cross-section 

random 
68.998453 4 0.0000 

      Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-

section random adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 5% yang 

artinya hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima, sehingga model 

yang terbaik untuk digunakan pada penelitian ini berdasarkan uji hausman 

adalah model fixed effect. 
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C. Analisis Model Terbaik 

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik 

selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 5. 5 Hasil Estimasi Common Effect, Fixed Effect,  

dan Random Effect 

 

Variabel dependen :PAD 

Model 

Common 

Effect 
Fixed Effect 

Random 

Effect 

Konstanta 6.084112 -42.39734 6.084112 

Std Error 12.71660 11.46566 6.702294 

Prob 0.6365 0.0013 0.3727 

Jumlah Obyek Wisata 0.403529 0.145483 0.403529 

Std Error 0.203663 0.151647 0.107341 

Prob 0.0587 0.3483 0.0009 

PDRB 0.766866 3.373928 0.766866 

Std Error 0.916048 0.781756 0.482804 

Prob 0.4104 0.0003 0.1248 

Jumlah Hotel 0.427348 1.867232 0.427348 

Std Error 0.342715 0.513635 0.180628 

Prob 0.2240 0.0015 0.0260 

Jumlah Restoran 0.325030 0.192891 0.325030 

Std Error 0.116071 0.073024 0.061176 

Prob 0.0097 0.0153 0.0000 

R
2 0.912335 0.979544 0.912335 

F-Statistik 65.04397 125.7019 65.04397 

Prob 0.000000 0.000000 0.000000 

Durbin-Watson stat 0.640299 1.625903 0.640299 

    Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 
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Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis 

baik dengan menggunkan uji chow dan uji hausman keduanya 

menyarankan untuk menggunakan fixed effect model, dan dari 

perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan 

adalah fixed effect model. 

D. Hasil Estimasi Model Data Panel 

Berdasarkan dari uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta 

dari perbandingan nilai terbaik, maka model regresi data panel yang 

digunakan adalah fixed effect model (FEM). Pada pengujian sebelumnya, 

model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil yang didapatkan 

setelah estiasi konsisten dan tidak bias. Dengan menggunakan model fixed 

effect, terdapat tiga variabel independen yang berpengarauh signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu, variabel PDRB dengan probabilitas 

0.0003, variabel jumlah hotel dengan probabilitas 0.0015 dan variabel 

jumlah rumah makan dan restoran dengan probabilitas 0.0153. Berikut 

adalah hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak lima 

kabupaten/kota di DIY selama 6 tahun (2010-2015). 
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Tabel 5. 6 Hasil Estimasi Model Fixed Effect 

 

Variabel Nilai 

C 

Koefisien -42.39734 

Standar Error 11.46566 

t-statistik -3.697768 

Probabilitas 0.0013 

JOW 

Koefisien 0.145483 

Standar Error 0.151647 

t-statistik 0.959354 

Probabilitas 0.3483 

PDRB 

Koefisien 3.373928 

Standar Error 0.781756 

t-statistik 4.315833 

Probabilitas 0.0003 

JH 

Koefisien 1.867232 

Standar Error 0.513635 

t-statistik 3.635328 

Probabilitas 0.0015 

JR 

Koefisien 0.192891 

Standar Error 0.073024 

t-statistik 2.641474 

Probabilitas 0.0153 

  
Nilai Koefisien 

Fixed Effect 

Yogyakarta -1.863644 

Sleman -3.036005 

Bantul -1.510463 

Kulonprogo 4.615237 

Gunungkidul 1.794875 

Fixed  Effect (Lampiran) 
  

R
2 

 

0.979544 

Adj R
2 

0.971752 

Prob F-statistik 0.000000 

Durbin Watson 1.625903 

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

 

Dari tabel diatas, maka dibuat model analisis data panel mengenai 

pengaruh jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel dan jumlah restoran 
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dan rumah makan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di 

setiap kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang di 

interpretasikan sebagai berikut : 

 PAD Yogyakarta = -1.863644 (efek wilayah) - 42.39734 + 0.145483* 

JOW Yogyakarta + 3.373928*PDRB Yogyakarta 

+ 1.867232* JH Yogyakarta + 0.192891* JR 

Yogyakarta 

PAD Sleman  = -3.036005 (efek wilayah) - 42.39734 + 0.145483* 

JOW Sleman + 3.373928*PDRB Sleman + 

1.867232* JH Sleman + 0.192891* JR Sleman 

PAD Bantul  = -1.510463 (efek wilayah) - 42.39734 + 0.145483* 

JOW Bantul + 3.373928*PDRB Bantul + 

1.867232* JH Bantul + 0.192891* JR Bantul 

PAD Kulonprogo = 4.615237 (efek wilayah) - 42.39734 + 0.145483* 

JOW Kulonprogo + 3.373928*PDRB 

Kulonprogo + 1.867232* JH Kulonprogo + 

0.192891* JR Kulonprogo 

PAD Gunungkidul = 1.794875 (efek wilayah) - 42.39734 + 0.145483* 

JOW Gunungkidul + 3.373928*PDRB 

Gunungkidul + 1.867232* JH Gunungidul + 

0.192891* JR Gunungkidul 
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Berdasarkan model estimasi diatas, terlihat bahwa terdapat 

pengaruh variabel cross-section yang berbeda-beda di setiap kabupaten 

dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap variabel dependen yaitu 

pendapatan asli daerah sektor pariwisata di empat kabupaten dan kota 

yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulonprogo dan 

Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya pengaruh cross section 

yang positif, dimana nilai koefisen masing-masing adalah 4.615237 untuk 

Kabupaten Kulonprogo dan 1.794875 untuk kabupaten Gunungkidul. 

Sedangkan pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul 

memiliki efek cross section yang negatif yaitu pada Kota Yogyakarta 

sebesar - 1.863644, pada kabupaten sleman sebesar -3.036005 dan pada 

Kabupaten Bantul sebesar -1.510463. 

Nilai cross section ini menentukan pengaruh atau efek wilayah 

terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Apabila diurutkan, 

wilayah yang memberikan pengaruh paling besar adalah Kabupaten 

Kulonprogo yaitu sebesar 4.615237 dan yang memberikan pengaruh 

paling kecil yaitu Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar -3.036005. 

E. Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi, uji signifikansi bersama-

sama ( Uji statistik F), uji signifikasi parameter individual ( Uji Statistik t) 

dan koefisien determinasi (R
2
). 
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1. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh 

bersama-sama yaitu jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel, jumlah 

restoran dan rumah makan terhadap pendapatan asli daerah sektor 

pariwisata di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 

2010-2015 dengan menggunakan fixed effect model nilai probabilitasnya 

sebesar 0.000000, yang artinya nilai probabilitas lebih kecil daripada 

tingkat kepercayaan 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa uji F 

signifikan dan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2. Uji T 

Uji statistik t digunakan dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu variabel jumlah 

obyek wisata, PDRB, jumlah hotel dan jumlah restoran dan rumah makan 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut 

adalah hasil t-statistik dari masing-masing variabel independen. 

Tabel 5. 7 Hasil Uji T Statistik 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
T-Statitik Prob Standart Prob 

Jumlah Obyek 

Wisata 
0.145483 0.959354 0.3483 5% 

PDRB 3.373928 4.315833 0.0003 5% 

Jumlah Hotel 1.867232 3.635328 0.0015 5% 

Jumlah Restoran 

dan Rumah 

Makan 

0.192891 2.641474 0.0153 5% 

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 
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Pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa setiap variabel independen 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel dependen. 

a. Pengaruh Jumlah Obyek  Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

sektor pariwisata di DIY 

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah obyek wisata 

memiliki t-statistik sebesar 0.959354 dengan memiliki probabilitas 

sebesar 0.3483 dan koefisien regresi sebesar 0.145483, yang dapat 

diartikan bahwa dalam penelitian ini variabel jumlah obyek wisata 

berpengaruh positif dan tidak signifikan pada α = 5% terhadap 

pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

b. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di 

DIY 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB 

memiliki t-statistik sebesar 4.315833 dan memiliki probabilitas 0.0003 

dan koefisien regresi sebesar 3.373928, yang artinya dalam penelitian 

ini variabel PDRB secara individu berpengaruh signifikan pada α = 5% 

terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

c. Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor 

pariwisata di DIY 

T-statistik pada variabel jumlah hotel adalah sebesar 3.635328  

dengan nilai probabilitas 0.0015 dan koefisien regresi sebesar 
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1.867232, yang artinya bahwa pada penelitian ini variabel jumlah hotel 

secara individu berpengaruh signifikan pada α = 5% terhadap 

pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

d. Pengaruh Jumlah Restoran dan Rumah Makan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah sektor pariwisata di DIY 

Variabel jumlah restoran dan rumah makan memiliki t-statistik 

sebesar 2.641474 dengan probabilitas 0.0153 dan koefisien regresi 

sebesar 0.192891. Tidak jauh berbeda dengan variabel PDRB dan 

variabel jumlah hotel, variabel jumlah restoran dan rumah makan juga 

berpengaruh secara individu dan signifikan pada α = 5% terhadap 

pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel 

5.6 menunjukkan nilai R
2 

sebesar 0.979544, yang artinya bahwa 

Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di kabupaten/kota Daerah 

Istimewa Yogyakarta 97,9 persen dipengaruhi oleh jumlah obyek wisata, 

PDRB, jumlah hotel dan jumlah restoran dan rumah makan. Sedangkan 

sisanya 2,1 persen dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian ini. 
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F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan model diatas 

maka dapat dibuat satu analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel dan jumlah restoran dan rumah 

makan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang di interpretasikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Pariwisata  

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, variabel jumlah 

obyek wisata memiliki koefisien sebesar 0.145483 dan probabilitas 

sebesar 0.3483, yang berarti bahwa variabel jumlah obyek wisata 

memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis di 

tolak. 

Hasil dari penelitian ini memberikan indikasi bahwa 

peningkatan jumlah obyek wisata tidak mempengaruhi naik turunnya 

pendapatan asli daerah sektor pariwisata di 5 kabupaten/kota Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Artinya dalam rangka peningkatan PAD sektor 

pariwisata, jumlah obyek wisata tidak menjadi penghambat atau 

masalah dalam meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

sektor pariwisata di DIY. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsul 

Huda (2009) yang menyatakan bahwa jumlah obyek wisata tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan devisa sektor 

pariwisata dikarenakan tidak semua obyek wisata yang berada di Jawa 

Timur di senangi dan dikunjungi oleh para wisatawan. Semakin 

banyak obyek wisata dan daya tarik yang ditawarkan maka akan 

memberikan peluang untuk menarik para wisatawan berkunjung dan 

tinggal lebih lama di suatu tempat. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Eko Saputro (2015) yang menyatakan bahwa jumlah obyek wisata 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Penelitian ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zelvian Shella et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa jumlah obyek wisata tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh. Hasil 

regresi dari penelitian ini menunjukkan nilai thitung sebesar 0,787 

dengan probabilitas 0,448. Dalam penelitian ini  menyebutkan bahwa 

obyek wisata merupakan daya tarik utama untuk menarik wisatawan 

agar berkunjung ke daerah tujuan wisata, dengan demikian maka 

obyek wisata harus dijaga tingkat keaslian dan kelestariannya karena 

apabila kelestarian dari obyek wisata yang ada tidak terjaga tingkat 

kelestariannya hal tersebut akan memberikan dampak terhadap 

penurunan keindahan obyek wisata itu sendiri, selain itu minat para 
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wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata juga akan mengalami 

penurunan. 

Menurut (Yoeti, 1997) obyek pariwisata dan segala atraksi 

yang diperlihatkan merupakan daya tarik utama yang menyebabkan 

seseorang berkunjung ke suatu tempat, sehingga perlu diciptakannya 

variasi obyek dan atraksi yang akan dijual, karena banyaknya obyek 

dan atraksi yang akan dijual sangat memberikan pengaruh yang besar 

untuk memperpanjang lamanya tinggal wisatawan, dan selanjutnya 

lamanya tinggal wisatawan yang lama relatif akan memperbanyak 

devisa masuk yang akan meningkatkan penghasilan daerah. 

Pada dasarnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memliki 

potensi yang cukup baik untuk meningkatkan pendapatan daerah 

melalui pemanfaatan obyek wisata yang dimilikinya. Provinsi DIY 

memliliki obyek wisata yang banyak untuk menarik wisatawan agar 

berkunjung di obyek wisata tersebut. Namun pada kenyataannya hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah obyek wisata 

berpengaruh positif tetapi belum signifikan dalam mendorong 

peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata di DIY. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang belum cukup, 

terutama akses di berbagai obyek wisata yang berpotensi menarik 

pengunjung. Dengan demikian sarana dan prasarana serta akses 

diberbagai obyek wisata perlu dikembangkan karena memiliki peran 
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yang sangat penting dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke 

obyek wisata yang ada.  

Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015, 

diperlukan strategi untuk mendongkrak lama tinggal wisatawan yang 

mengujungi DIY, salah satunya adalah pada kalangan swasta agar 

lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru agar wisatawan 

aka lebih lama lagi tinggal di Yogyakarta. Selain itu peran dari travel 

agent juga dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan lama 

tinggal wisatawan di DIY. Paket-paket yang dijual para agen 

perjalanan masih menjual destinasi-destinasi  wisata yang sudah cukup 

dikenal luas, namun tidak memasukkan destinasi-destinasi wisata baru, 

sehingga wisatawan yang berkunjung di DIY sudah cukup 

mengunjungi wisata yang dikenal sehingga belum mampu membuat 

para wisatawan lebih lama di DIY. 

2. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata  

Pada variabel PDRB, hasil yang diperoleh adalah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah sektor 

pariwisata dengan koefisien sebesar 3.373928, yang berarti bahwa 

pada saat terjadi kenaikan dari variabel PDRB sebesar 1 persen, maka 

akan meningkatkan pula tingkat pendapatan asli daerah sektor 

pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3,37 persen dengan 

asumsi tidak ada perubahan dalam jumlah variabel bebas. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko 

Saputro (2015) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif 

terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Jawa 

Tengah. Selain itu dalam penelitian Denny Cessario (2013) juga 

menyatakan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

retribusi pariwisata kabupaten/kota Jawa Tengah.  

PDRB merupakan salah faktor yang dapat mempengaruhi 

PAD. PDRB yang meningkat  maka juga akan meningkatkan 

penerimaan pemerintah melalui pajak daerah. Selanjutnya, dengan 

penerimaan pemerintah yang selalu bertambah maka cenderung akan 

mendorong peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat 

yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. 

Begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

perkapita masyarakat yang terus meningkat akan mendorong 

kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya. 

(Ema, 2013). 

Pada PDRB yang tinggi  maka cenderung akan mendorong 

meningkatnya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya 

menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (ketika 

pendapatan meningkat, maka permintaan akan barang dan jasa akan 

lebih cepat meningkat dibandingan pada produksi pertanian) (Todaro, 

2000). 
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3. Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor 

Pariwisata  

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dalam penelitian, 

variabel jumlah hotel menunjukkan hasil yang positif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Koefisien jumlah hotel mempunyai nilai sebesar 0.427348 

yang dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan jumlah hotel maka 

pendapatan daerah sektor pariwisata akan meningkat sebesar 0,42 

persen dengan asumsi tidak ada perubahan dalam jumlah variabel 

bebas. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel 

jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga 

hipotesis diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zelvian 

Shella et al. (2014) yang menyatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di 

kabupaten/kota Sumatera Utara, dimana  variabel jumlah hotel 

memiliki nilai thitung sebesar 3,513 dan probabilitas sebesar 0,005. 

Berdasarkan hasil penelitan ini maka jumlah hotel perlu ditingkatkan 

lagi karena mengingat untuk prospek di masa yang akan datang  

berdirinya hotel masih menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari 
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jumlah hotel yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di 

Banda Aceh. 

Roerkaesrt dan Savat dalam (Spillane, 1987) menjelaskan 

bahwa sektor pariwisata dapat memberikan manfaat untuk 

meningkatkan pendapatan atau pemasukan bagi masyarakat maupun 

pemerintah daerah. Peningkatan ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatannya. 

Usaha tersebut meliputi usaha hotel/penginapan, restoran, usaha 

perjalanan wisata, dan penyediaan cinderamata yang dapat dijadikan 

sebagai potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah bagi daerah itu 

sendiri. 

Dalam industri pariwisata, kegiatan yang berkaitan dengan 

peninapan seperti hotel, baik hotel bintang maupun hotel non bintang 

akan memberikan pendapatan yang tinggi apabila para wisatawan 

menginap lebih lama dihotel tersebut. (Handayani, 2013). Dengan 

demikian hotel di Provinsi DIY harus dikelola dengan baik agar 

memberikan kualitas yang bagus pula sehingga wisatawan akan senang 

dan betah untuk tinggal di hotel tersebut. 

4. Pengaruh Jumlah Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor 

Pariwisata  

Koefisien  jumlah restoran dan rumah makan mempunyai nilai 

koefisien regresi sebesar 0.192891, yang dapat diartikan bahwa apabila 

terjadi peningkatan tingkat jumlah restoran dan rumah makan sebesar 
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1 persen maka akan meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah 

sektor pariwisata di DIY sebesar 0,19 persen dengan asumsi tidak ada 

perubahan dalam jumlah variabel bebas. Berdasasrkan penelitian diatas 

variabel jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah sektor pariwisata di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian maka hipotesis 

diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Qorina et 

al. (2014) yang menyatakan bahwa variabel restoran dan rumah makan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata 

di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 

Ardiwijaja (2008) menyatakan bahwa dalam uapaya 

peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan berbagai strategi 

diantaranya dapat melalui peningkatan berbagai jenis pajak dan 

retribusi dari dunia usaha yang terkait dengan pariwisata. 

D.I.Yogyakarta merupakan provinsi di Indonesia yang terkenal 

dengan selain kota perjuangan, kebudayaan, pendidikan, juga terkenal 

dengan pesona alam yang dimilikinya. Banyak obyek wisata yang 

dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata DIY. 

Namun banyaknya jumlah obyek wisata apabila tidak dibarengi 

dengan tersedianya restoran dan rumah makan yang memadai akan 

menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung kedaerah tujuan 

wisata. Oleh karena itu, restoran dan rumah makan berpengaruh positif 
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terhadap PAD sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tingginya minat wisatawan yang ingin berkunjung ke DIY 

memerlukan makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar 

wisatawan yang harus dipenuhi, sehingga keberadaan restoran dan 

rumah makan memang harus disediakan di setiap obyek wisata guna 

memenuhi kebutuhan wisatawan dan menunjang PAD sektor 

pariwisata di DIY. 

Tersedianya restoran dan rumah makan di wilayah obyek 

wisata memberikan peluang bagi pengusaha wisata kuliner untuk 

memperkenalkan makanan khas daerah. (Kurniawan, 2010) Makanan 

khas dapat menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata jika 

dikelola dan dikembangkan secara terpadu, profesional serta tertata 

bahkan mungkin dapat menjadi daya tarik tersendiri yang akan 

menarik wisatawan untuk berkunjung yang pada akhirnya juga 

memberikan kontribusi positif terhadap devisa sektor pariwisata. 

 


