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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Konsep dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Setiap daerah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menggali 

sumber-sumber keuangan nya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah 

daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang 

semakin baik demi kesejahteraan masyarakatnya. 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Keberhasilan pemerintah sebagai penyelenggara negara, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh 

kemampuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Sektor pendapatan 

daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini 

dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah 

dan pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah harus memikirkan 

bagaimana meningkatkan pendapatan asli negara atau pendapatan asli daerah 

(PAD) yang merupakan alat untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat 

(PAM). Tugas pemerintah dibidang ekonomi publik adalah meningkatkan 

dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sedangkan 
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tugas diluar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efiktivitas pelayanan 

kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat dan 

meningkatkan pendapatan asli negara atau derah melalui pengelolaan sumber 

daya ekonomi yang tergambar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

atau anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengatur Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu berupa sistem 

keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan 

tanggungjawab antar tingkat pemerintahan sesuai dengan pengaturan UU No. 

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi ruang lingkup 

pengaturan dari:  

a. Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintahan daerah.  

b. Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggungjawab daerah yang 

meliputi:  

1) Pendapatan Asli Daerah.  

2) Dana Perimbangan.  

3) Pinjaman. 

4) Pembiayaan pelaksanaan asas dekonsentrasi bagi provinsi.  

c.  Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

d.  Sistem informasi keuangan daerah.  



16 
 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 27, Jumlah DAU 

(Dana Alokasi Umum) ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari 

pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum 

untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. 

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal 

daerah, sedangkan yang dimaskud dengan alokasi dasar dihitung berdasarkan 

jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pendapatan daerah merupakan 

semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas 

dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang 

bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari: pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

a. Pajak Daerah 

Merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah 

ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pajak daerah yang 

ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan 

dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. 



17 
 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak 

daerah terdiri dari:  

1. Jenis Pajak Propinsi  

a. Pajak Kendaraan Bermotor.  

b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor.  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan, dan  

e. Pajak Rokok.  

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota  

a. Pajak Hotel  

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.  

b. Pajak Restoran  

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

c. Pajak Hiburan  

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. 

d. Pajak Reklame  

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas penyelenggaraan reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan  
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Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

 

Pajak mineral bukan logam dan Batuan adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

g. Pajak Parkir  

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan 

bermotor yang memungut biaya. 

h. Pajak Air Tanah  

Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet  

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah atas kegiatan pengembalian atau 

pengusahaan sarang burung walet. 
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j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah 

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

Pajak daerah yang ada diatas tidak semua pajak dipungut 

oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang 

memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah 

sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh 

Peraturan Daerah. 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 bagian yaitu retribusi jasa 

umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 

1) Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh     

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

2) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. 
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3) Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

c. Hasil Pengelolaan yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan yang dipisahkan merupakan perusahaan yang 

berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik 

daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba 

keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainya serta 

bagian laba atas pernyataan modal atau investasi kepada pihak ketiga. 

Dalam pasal 25 UU No. 25 tahun 1962 tercantum penggunaan laba 

bersih hasil perusahaan daerah yang perinciannya sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari 

kekayaan daerah yang dipisahkan: 

a. Untuk pembangunan daerah sebesar 30 persen. 

b. Untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25 persen. 
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c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, 

sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-

masing daerah berjumlah 45 persen. 

2. Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari 

kekayaan daerah dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang 

dipandang perlu: 

a. Untuk dana pembangunan sebesar 8 persen dan untuk anggaran 

sebesar 7 persen. 

b. Untuk pemegang saham 40 persen dibagi menurut perbandingan 

nilai nominal dari saham-saham. 

c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, 

sumbangan dana pensiun dan yang besarnya masing-masing 

ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45 persen. 

Pemerintah daerah di Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) atas dasar pertimbangan: 

1. Menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi 

daerah. 

2. Dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat. 

3. Untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah.  

BUMD mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, 

tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat 

daerah. Jenis dan kegiatan  BUMD yang ada diberbagai darah meliputi 

meliputi penyediaan air minum pengelolaan persampahan, rumah 
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pemotongan hewan, pengelolaan pasar, pengelolaan objek wisata, 

pengelolaan sarana wisata, perbankan dan perkreditan, penyediaan 

sarana transportasi, industri lainnya, dan jasa-jasa lainnya. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah 

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan asli daerah 

selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut 

UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2. Jasa giro. 

3. Pendapatan bunga. 

4. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing. 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan   

dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. 

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan 

a. Pengertian Pariwisata  

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata, pariwisata 

diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait 

dalam bidang tersebut. Wisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan secara 

suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik 

wisata, dengan demikian pariwisata meliputi:  
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(1) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata,  

(2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman 

rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni 

budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan 

alam, gunung berapi, danau, pantai.  

(3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro 

perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, 

perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, 

informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari 

akomodasi, rumah makan, angkutan wisata.   

Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang 

usaha dan kerja yang muncul karena adanya permintaan wisatawan yang 

berupa barang dan jasa, untuk mengukur pengaruh pariwisata terhadap 

perekonomian suatu wilayah dapat dilakukan melalui pendekatan 

pengeluaran wisatawan (tourist expenditure) dan pendekatan permintaan 

wisatawan (tourist demand)terhadap barang dan jasa. Pengeluaran 

wisatawan adalah peneluaran yang dilakukan wisatawan selama melakukan 

perjalanan wisata. Pengeluaran wisata dapat berupa akomodasi, konsumsi 

makan, angkutan wisata, atau jasa-jasa lainnya. 

b.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata  

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah 

DIY dari sektor pariwisata: 
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a. Jumlah Wisatawan  

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata 

(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009), semua orang yang melakukan 

perjalanan wisata dinamakan wisatawan, apapun tujuannya yang penting 

perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah 

ditempat yang dikunjungi. Pacific Area Travel Association memberi 

batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan 

perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam 

suatu Negeri yang bukan Negeri asalnya, wisatawan ini meliputi: 

1) Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-

senang, untuk keperluan pribadi, keperluan kesehatan dan sebagainya.  

2) Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, 

konfrensi, musyawarah atau sebagai utusan dari instasi atau 

organisasi.  

3) Orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk bisnis.  

4) Pejabat pemerintah dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan 

di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka 

mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan 

sebagai wisatawan (Pendit, 1994). 

b. Jumlah Obyek Wisata 

Menurut Mursid (dalam Lia, 2013), obyek wisata merupakan potensi 

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan 

wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek 
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wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara profesional 

sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu obyek 

wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok 

dengan daerah wisata tersebut. Obyek wisata umumnya berdasarkan pada: 

a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih.  

b) Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.  

c) Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.  

d) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena keindahan alam 

pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.  

e) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki 

nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, 

nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia 

pada masa lampau. 

3. Jumlah Penduduk  

Kependudukan dalam bahasa Yunani “Demos” yang artinya rakyat 

atau penduduk yang merupakan hal penting didalam pembangunan 

ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi disamping 

sebagai sumber tenaga kerja. Penduduk dalam suatu wilayah dapat dilihat 

dan dari aspek positif dan negatif. Aspek positif dimana penduduk yang 

besar akan mampu mendorong pembangunan itu sendiri, jumlah penduduk 

yang besar yang tidak diiringi dengan perluasan wilayah kesempatan kerja 

yang semakin besar, oleh karena itu jumlah penduduk disuatu wilayah 
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mempunyai arti yang sangat penting terutama  dengan membuat suatu 

perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih 

realistis. Dampak negatif pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya 

permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar 

mereka yang jumlahnya meningkat. Penduduk merupakan orang yang 

bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. 

Todaro (2003) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk 

bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat 

pada dasarnya positif dan bermamfaat bagi pembangunan ekonomi, baik 

bagi negara-negara maju, maupun yang sedang berkembang. Semakin 

banyak orang, maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang 

mempunyai bakat dan kreativitas, semakin banyak tenaga ahli dan dengan 

demikian akan semakin berkembang teknologi, selanjutnya dalam jangka 

panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. 

Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa 

pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat meningkatkan output melalui 

penambahan tingkat dan ekspansi pasar. Penumbuhan penduduk yang 

diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga 

penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk 

merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, 

melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Besarnya penduduk dapat mempengaruhi 
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pendapatan, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat 

di tarik juga meningkat. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan 

seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar 

penghitungannya.  

Menurut Sukirno (2012) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan 

ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka 

panjang, dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu Negara 

untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung 

PDRB, yaitu: 

1. Pendekatan Produksi (production approach). 

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu 

wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. 
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Sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB atau output) dari 

barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan 

dalam proses produksi. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan 

menjadi sembilan lapangan usaha, yaitu: 

a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan 

b. Pertambangan dan Penggalian 

c. Industri Pengolahan 

d. Listriik, Gas, dan Air Minum 

e. Konstruksi/bangunan 

f. Perdagangan, Restoran dan Hotel 

g. Pengangkutan dan Komunikasi 

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. 

2. Pendekatan Pendapatan (income approach) 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh 

balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam 

proses produksi disuatu wilayah atau region dalam jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Nilai Tambah 

Bruto (NTB) adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, 

dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 

langsung lainnya, dalam pengertian PDRB ini termasuk pula komponen 

penyusutan dan pajak tak langsung neto. 
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3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh 

pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga 

dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, 

pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan 

ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), didalam 

suatu wilayah atau region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, 

dengan metode ini, penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) bertitik 

tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi. 

PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD, dengan 

meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak 

daerah, selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan 

mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang 

nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang 

akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu juga 

sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat 

untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Semakin tinggi pendapatan 

seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk 

membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, dalam konsep 

makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh 

maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Pengukuran 
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akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, 

beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain: 

a. Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan 

dinyatakan dalam harga pasar, baik PDB atau PDRB merupakan 

ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur 

pertumbuahan ekonomi yang tepat, karena belum dapat 

mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal 

sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di 

Negara atau daerah yang bersangkutan. 

b. Produk Domestik Bruto perkapita atau Pendapatan Perkapita, atau 

disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. Produk Domestik 

Bruto Perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada 

skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan 

kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang 

bersangkutan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, bahkan 

sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian 

ini. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan 

penelitian ini dengan kata kunci “Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan 

Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto 

terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Berikut beberapa penelitian terdahulu 

yang digunakan untuk membantu proses penyusunan penelitian ini: 

Chakim (2011) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan sli daerah Kabupaten Madiun tahun 1991-2010 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, 

produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap 

pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model regresi linear berganda dengan rentang waktu 1991-2010. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa semua variabel independent secara parsial 

dan simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah. 

Fiqih (2011) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang pada 

tahun 2004-2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pendapatan lain-lain yang sah 

terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Hasil 
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penelitian ini diperoleh bahwa variabel independent yaitu pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pendapatan lain-lain yang sah 

secara simultan mampu menjelaskan dan berpengaruh signifikan terhadap 

realisasi penerimaan PAD. 

Husna (2015) meneliti tentang Pengaruh PDRB, inflasi dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Kota se Jawa Tengah. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRB, 

inflasi, pengeluaran pemerintah. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian yang 

diperoleh variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, inflasi, 

pengeluaran pemerintah sebesar 66,9 persen. sehingga PAD dapat meningkat 

melalui penarikan pajak. 

Prabwa (2009) meneliti tentang analisis fakor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD), 

lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode anlisis linear berganda. 

Hasil penelitian ini yang diperoleh dari variabel pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah baik baik secara bersama-

sama/serentak maupun secara parsial memberikan pengaruh yang sangat 

signifikan positif terhadap PAD. 
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Kusrini (2015) meneliti tentang analisis pengaruh belanja langsung, 

PDRB dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus 

Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2014). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode data panel. Hasil 

penelitian menyatakan variabel belanja langsung dan PDRB berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD. 

Susanto (2013) meneliti tentang analisis pengaruh PDRB, penduduk, 

dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus Kota Malang tahun 

1998-2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode Analisis linear berganda. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan variabel PDRB, penduduk, dan inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang. 

(Gitaningtyas dan Kurrohman 2014) meneliti tentang pengaruh PDRB, 

jumlah penduduk dan investasi swasta terhadap realisasi pendapatan asli 

daerah pada Kabupaten/ Kotta di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis 

menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

semua variabel independen PDRB, jumlah penduduk dan investasi swasta 

berpengaruh positiv dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Metode Kesimpulan 

Chakim 

Ali, 2011  

Analisis 

Faktor- faktor 

yang 

Merpengaruhi 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten 

Madiun Tahun 

1991-2010 

jumlah 

penduduk, 

PDRB dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Regresi 

Linier 

Berganda  

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa semua 

variabel 

indepedent secara 

parsial dan 

simultan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap PAD 

Fiqih 

Abdul, 

2011 

Analisis 

Faktor-faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Realisasi 

Penerimaan 

Pendapatan 

Asli 

Daerah(PAD) 

Kota 

Tangerang 

Pada Tahun 

2004-2008 

Pajak daerah, 

Retribusi 

Daerah, 

Hasil 

Perusahaan 

Milik 

Daerah, 

Pendapatan 

lain-lain 

yang sah 

Dengan 

mengguna

kan 

analisis 

linear 

berganda 

Hasil penelitian 

yaitu Pajak 

daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil 

Perusahaan Milik 

Daerah, 

Pendapatan lain-

lain yang sah 

secara simultan 

mampu 

menjelaskan dan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap realisasi 

penerimaan PAD 

Gitaningt

yas dan 

Kurrohm

an, 2014 

Pengaruh 

PDRB, Jumlah 

Penduduk dan 

Investasi 

swasta terhadap 

Realisasi 

Pendapatan 

Asli Daerah 

pada 

Kabupaten/ 

Kotta di 

Provinsi Jawa 

Timur. 

PDRB, 

Jumlah 

Penduduk, 

Investasi 

swasta, 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Metode 

purposive 

sampling. 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa semua 

variabel 

independen 

PDRB, jumlah 

penduduk dan 

investasi swasta 

berpengaruh 

positiv dan 

signifikan 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Husna 

Umdatul, 

2015 

Pengaruh 

PDRB, inflasi 

dan 

pengeluaran 

pemerintah 

terhadap 

pendapatan 

asli daerah 

kota se Jawa 

Tengah 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD). 

PDRB, 

Inflasi, 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Metode 

analisis 

ordinary 

least 

squares/ 

OLS 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

variabel PAD 

dapat dijelaskan 

oleh variabel 

PDRB, Inflasi, 

Pengeluaran 

Pemerintah 

sebesar 66,9 

persen. sehingga 

PAD dapat 

meningkat 

melalui penarikan 

pajak 

Prabwa 

Agus, 

2009 

Analisis 

Fakor-faktor 

Yang 

Mempengaru

hi Tingkat 

pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Kabupaten 

Banyumas 

Pajak Daerah 

Retribusi 

Daerah, 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

(Bagian 

Laba 

BUMD), 

Lain-Lain 

Pendapatan 

Asli Daerah 

yang Sah 

Metode 

anlisis 

linear 

berganda 

Hasil penelitian 

ini yang diperoleh 

dari variabel 

pajak daerah, 

hasil retribusi 

daerah, hasil 

perusahaan milik 

daerah dan hasil 

pengelolaan milik 

daerah yang 

dipisahkan, dan 

lain-lain PAD 

yang sah baik 

secara bersama-

sama/serentak 

maupun secara 

parsial 

memberikan 

pengaruh yang 

sangat signifikan 

positif terhadap 

PAD 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Kusrini 

Diyah, 

2015 

Analisis 

Pengaruh 

Belanja 

Langsung, 

PDRB dan 

Jumlah 

Penduduk 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Studi Kasus 

Kabupaten/ 

Kota Provinsi 

Sematera 

Selatan Tahun 

2010-2014) 

Belanja 

Langsung, 

PDRB, 

Jumlah, 

Penduduk 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Metode 

data panel 

Hasil penelitian 

menyatakan 

variabel belanja 

langsung dan 

PDRB 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap PAD. 

Sedangkan 

jumlah penduduk 

tidak mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap PAD 

Susanto 

Iwan, 

2013 

Analisis 

Pengaruh 

PDRB, 

Penduduk, 

dan Inflasi 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Studi kasus 

Kota Malang 

Tahun 1998-

2012)  

PDRB, 

Penduduk, 

Inflasi, 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Metode 

anlisis 

linear 

berganda 

Hasil penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa secara 

simultan variabel 

PDRB, penduduk, 

dan inflasi 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap PAD 

kota Malang. 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan variabel independen yaitu jumlah kunjungan wisatawan, 

jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto, selain itu penelitian 

ini juga menggunakan periode tahun yang berbeda yaitu pada kurun waktu 



37 
 

tujuh tahun 2009-2015, dengan menggunakan analisis data panel serta objek 

dan lokasi yang diteliti juga berbeda yaitu Kabupaten/ Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, karena potensi lokal yang dimiliki sangat memadai 

untuk digali dan lebih dikembangkan pengelolaanya, selain itu dilakukan 

objek penelitian dikarenakan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki berbagai macam budaya dan ciri khas tersendiri baik 

dari kawasan wisata, maupun sumber daya, sehingga berpotensi 

menghasilkan penerimaan daerah yang cukup besar, kemudian penulis 

menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variabel independen 

(Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional 

Bruto) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) masing-masing 

Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

1. Hubungan antara Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Sektor pariwisata memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah 

dalam meningkatkan pembangunan daerah, semakin banyaknya jumlah 

kunjungan wisatawan akan meningkatkan pendapatan daerah melalui 

konsumsi dan hunian tempat tinggal bagi para wisatawan yang 

berkunjung. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di 

Indonesia yang memiliki potensi wisata yang berlimpah, terdapat berbagai 

jenis obyek wisata di Kota ini, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata 

sejarah dan wisata pendidikan, selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta 

memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun 
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mancanegara, jika jumlah kunjungan wisatawan meningkat maka akan 

menaikan pendapatan daerah sekitar. 

Secara teoritis (Apriori dalam Nasrul, 2010), semakin lama wisatawan 

tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang 

yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk 

keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah 

tersebut. 

2. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah  

Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa 

pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat meningkatkan output melalui 

penambahan tingkat dan ekspansi pasar. Penambahan penduduk 

merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah, 

melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Besarnya penduduk dapat mempengaruhi 

pendapatan. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang 

dapat ditarik juga meningkat, seperti halnya yang telah dilakukan 

penelitian oleh (Gitaningtyas dan Kurrohman 2014) semakin banyaknya 

jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah akan semakin meningkat 

dari banyaknya iuran dari penduduk seperti pajak daerah atau retribusi 

daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013) berpengaruh 

signifikan karena terdapat penduduk yang bekerja atau penduduk yang 

produktif yaitu mulai bekerja seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, 
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keuangan, jasa-jasa dan lain sebagainya, semua itu jumlah penduduk yang 

sudah mempunyai pendapatan sendiri atau bisa dikatan jumlah penduduk 

mampu untuk menyumbang pendapatannya ke pemerintah daerah, 

penarikan pajak.  

Todaro (2003) juga mencatat bahwa pertumbuhan penduduk juga 

merangsang pertumbuhan ekonomi, semakin besar jumlah penduduk akan 

mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang 

konsumsi, selanjutnya akan mendorong economic of scale dalam 

berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, dengan 

meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap 

barang-barang konsumsi, hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan 

produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian 

usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah 

angkatan kerja yang bekerja, sehingga pendapatan masyarakat akan 

cenderung meningkat, dengan adanya kecenderungan pertambahan 

penduduk pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(Sukirno, 2003). 

3. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan 

Asli Daerah. 

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagai 

pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada suatu 
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tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Pendapatan 

perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar 

pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa, semakin besar 

tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif 

dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan 

salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu 

wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita 

merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan 

perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi 

perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur 

produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang 

manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada 

permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006) 

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula 

permintaan barang dan jasa, hal ini mengakibatkan semakin besar pula 

kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan 

retribusi yang ditarik pemerintah daerah, maka dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula 

potensi sumber penerimaan daerah tersebut.  

Keynes dalam teori konsumsinya mengatakan bahwa besar kecilnya 

pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat 

pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran 

konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat dan 
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pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan, 

secara teori apabila terjadi kenaikan pendapatan individu maka akan 

mendorong kenaikan konsumsi dari individu tersebut. Naiknya konsumsi 

masyarakat menyebabkan bertambahnya pembayaran pajak dan retribusi 

sehingga nantinya hal tersebut akan mampu meningkat pendapatan asli 

daerah. Penelitian ini sesuai dengan (Gitaningtyas dan Kurrohman 2014) 

yang menunjukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap realisasi pendapatan asli daerah, seiring dengan peningkatan 

PDRB, berkembangnya usaha perdagangan, hotel dan restoran juga akan 

meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya 

akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 

C. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan yang berifat sementara, dari 

permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan yang hendak dicapai serta 

berlandaskan pada teori-teori yang tersedia dalam penelitian ini. 

 Adapun Hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. H1: Jumlah Kunjungan Wisatawan diduga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap PAD. 

Yogyakarta sebagai salah satu tujuan destinasi wisata yang banyak 

dikunjungi baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Parawisatawan umumnya tertarik pada wisata budaya dan sejarah serta 

keindahan alam Daerah Istimewa Yogyakarta, dari jumlah kunjungan 

wisatawan, dalam hal ini pemerintah daerah mengenakan pajak atau 
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retribusi pada obyek-obyek wisata, adanya pengenaan ratribusi dan pajak 

akan memebrikan keuntungan terhadap penerimaan pendapatan daerah. 

Semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan menginap dihotel, semakin tinggi pula 

penerimaan dari retribusi obyek wisata dan pajak hotel di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ho : α2 = 0 Artinya, Jumlah Kunjungan Wisatawan  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap PAD Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Ha : α2 ≠ 0 Artinya, Kunjungan Wisatawan berpengaruh 

signifikan terhadap PAD Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. H2: Jumlah Penduduk diduga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PAD. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu 

adanya disparitas pendapatan antar daerah. Meningkatnya jumlah 

penduduk akan meningkatkan PAD Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Ho : α2 = 0 Artinya, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap PAD Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Ha : α2 ≠ 0 

3. H3: Produk Domestik Regional Broto diduga berpengaruh positif 

dan signifikan  terhadap PAD. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang 

dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu.  
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Ho : α2 = 0 Artinya, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD 

Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ha : α2 ≠ 0 Artinya, 

PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pembahasan ini kerangka pemikiran di buat untuk 

mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian dalam 

penelitian ini, dengan harapan agar pembaca lebih mudah memahami isi 

penelitian ini maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

Dalam Perekonomian suatu daerah ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya pendapatan asli daerah, salah satu faktor yang 

mempengaruhi pendapatan alsi daerah dalam penelitian ini adalah jumlah 

kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto. 

Jumlah Kunjungan 

Wisatawan (+) 

PDRB (+) 

Jumlah Penduduk 

(+) 

PAD 


