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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 Penelitian-penelitian terdahulu sangat penting bagi penulis sebagai 

referensi untuk membantu dalam memahami mengenai teori-teori yang terkait 

serta menghindari plagiasi, serta menggali informasi mengenai dasar 

permasalahan yang sedang dikaji. Berikut beberapa penelitian yang terdahulu 

yang berkaitan tentang topik dan metode yang digunakan. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Rani Ulhusna pada tahun 2017 untuk mengetahui hubungan dan pengaruh 

jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap PAD di 

Kota Bukittinggi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel 

jumlah objek wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota 

Bukittinggi, variabel jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap PAD Kota Bukittinggi, variabel tingkat hunian hotel berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap PAD Kota Bukittinggi [6]. 

Pada penelitian yang dilakukan Febrian Sari Anastasia dan Rokhedi Priyo 

Santoso pada tahun 2015 untuk menghitung tingkat efisiensi dan sumber-sumber 

efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pariwisata di lima 

wilayah kota dan kabupaten di Yogyakarta. Analisa yang digunakan adalah teknik 

Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dari 5 

Kabupaten/Kota di DIY terdapat 2 daerah yang mencapai nilai efisiensi yaitu 

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sedangkan Kabupaten Bantul, 

Kulonprogo dan Gunung Kidul belum mencapai nilai efisiensi (inefisiensi). Nilai 

efisiensi tersebut didominasi oleh variabel input jumlah jasa perjalanan wisata 

sedangkan jumlah sarana pendukung menjadi sumber inefisiensi penerimaan PAD 

sub sektor pariwisata [7]. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Candriyani Sulistiyowati pada tahun 

2017 untuk menganalisis jumlah kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata, 
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pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 

Karanganyar. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan bahwa  jumlah kunjungan 

wisatawan berpengaruh dengan arah negative terhadap pendapatan asli daerah, 

retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak hotel 

berpengaruh dengan arah negative terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak 

restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah [8]. 

Pada penelitian yang dilakukan Sulistiana pada tahun 2017 untuk 

mengetahui pengaruh jumlah objek wisata dan jumlah hotel terhadap tenaga kerja, 

dan pengaruh jumlah objek wisata, jumlah hotel dan tenaga kerja terhadap 

pendapatan asli daerah Lombok secara langsung maupun tidak langsung. Metode 

yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysist) yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

model pertama yaitu jumlah objek wisata dan jumlah hotel berpengaruh secara 

langsung terhadap tenaga kerja, dan variabel jumlah objek wisata mempunyai 

pengaruh tidak langsung terhadap tenaga kerja. Model kedua jumlah objek wisata, 

jumlah hotel dan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli 

daerah Lombok, sementra jumlah objek wisata dan jumlah hotel berpengaruh 

tidak langsung terhadap pendapatan asli daerah Lombok [9]. 

Selanjutnya penelitian mengenai metode analisis Regresi Data Panel. 

Referensi pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saiful Ghozi pada tahun 

2018 untuk menerapkan analisis regresi data panel perbankan, yaitu analisis untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank BPD, sehingga 

didapatkan model yang sesuai. Adapun kasus yang diambil adalah analisis 

pengaruh rasio Loan to Deposit Rasio (LDR) dan Non Performin Loan (NPL) 

terhadap Return On Assets (ROA) bank BPD di Indonesia pada kurun waktu 2012 

sampai dengan 2016. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa model yang 

sesuai adalah Fixed Effect Model dengan efek individu. Variabel utama LDR dan 

NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan individu Bank BPD 
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yang berpengaruh signifikan terhadap ROA adalah BPD DIY, BPD Sulawesi 

Tengah, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Jabar, BPD Jatim, dan BPD Kalsel [10]. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar pada 

tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk melihat Apakah pajak yang telah 

dipungut oleh pemerintah, utang pemerintah, konsumsi rumah tangga dan tingkat 

suku bunga kredit dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara menjadi 

lebih baik dengan metode Analisis Regresi Data Panel. Dari hasil penelitian ini 

diperoleh kesimpulan bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model dan 

variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan adalah variabel pajak, utang 

pemerintah dan tingkat bunga kredit, sedangkan variabel konsumsi rumah tangga 

berpengaruh secara positif dan signifikan [11].  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Jumlah 

Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel serta Jumlah Rumah Makan dan 

Restoran.  

Menurut Rani Ulhusna [6], dalam penelitiannya, disebutkan bahwa jumlah 

objek wisata yang ada di suatu daerah dengan sendirinya akan menarik minat 

wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk datang ke daerah tersebut, 

sehingga tentu saja akan mendatangkan penerimaan terhadap daerah tersebut yang 

dengan sendirinya memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah. Dalam 

penelitiannya diperoleh hasil bahwa pengaruh jumlah objek wisata tidak 

signifikan, sedangkan dalam penelitian lainnya oleh Sulistiana [9], jumlah objek 

wisata berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.  

Selanjutnya variabel jumlah wisatawan. Kedatangan wisatawan ke suatu 

daerah dengan tujuan wisata, dengan segala kebutuhannya, tentu dapat 

mendorong tumbuhnya berbagai usaha yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan para wisatawan, yang dari hal ini dapat merangsang pertumbuhan 

sektor ekonomi lain. Pada penelitian yang dilakukan Rani Ulhusna [6], pengaruh 

variabel jumlah wisatawan terhadap PAD tidak signifikan, sementara pada 

penelitian lain oleh Candriyani Sulistiyowati [8], variabel ini berpengaruh negatif 

secara signifikan. 
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Variabel berikutnya adalah jumlah hotel. Hotel memiliki peranan penting 

sebagai penggerak pembangunan daerah yang perlu dikembangkan secara baik 

dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD, 

penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha [6]. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Sulistiana [9], jumlah hotel berpengaruh negative secara 

signifikan terhadap PAD.  

Variabel terakhir adalah Jumlah Rumah Makan dan Restoran. Pada 

penelitian yang dilakukan. Rumah makan dan restoran juga menjadi salah satu hal 

penting dalam pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Jumlah rumah 

makan dan restoran yang tersedia di suatu daerah pun tentu menjadi salah satu 

sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Namun pada penelitian yang dilakukan 

oleh Febrian Sari Anastasia dan Rokhedi Priyo Santoso [7], jumlah rumah makan 

dan restoran menjadi variabel dengan nilai efisiensi terkecil dalam menghasilkan 

nilai PAD. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dari itu dalam hal ini penulis 

ingin melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel jumlah objek wisata, jumlah 

wisatawan, jumlah hotel, jumlah rumah makan dan restoran terhadap PAD dengan 

metode dan studi kasus yang berbeda. Tinjauan pustaka dari penentuan variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian tercantum dalam Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka Variabel Penelitian 

No 

Nama 

Variabel Variabel 

untuk 

Penelitian 

Ini 

Jurnal Nasional Tugas Akhir 

Independen 

Rani 

Ulhusna, 

2017 

Febrian Sari 

Anastasia dan 

Rokhedi Priyo 

Santoso, 2015 

Candriyani 

Sulistiyowati, 

2017 

Sulistiana, 

2017 

1 Jumlah objek 

wisata 
      

  
2 Jumlah 

wisatawan 
        

3 Tingkat 

hunian hotel 

 
     

4 Jumlah hotel 
   

   
  

5 Jumlah 

rumah makan 

dan restoran 

   
    

6 Jumlah usaha 

perjalanan 

wisata 

  
    

7 Jumlah 

sarana 

pendukung 

yang tersedia 

  
    

8 Retribusi 

objek wisata 

   
   

9 Pajak hotel    
   

10 Pajak 

restoran 

   
   

 Dependen      

1 Pendapatan 

Asli Daerah 
          

2 Retribusi 

Objek Wisata 

     

2 Tenaga Kerja     
  

 Metode 

Analisis 

 Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Data 

Envelopment 

Analysis (DEA) 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Path 

Analysis 

 

 


