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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan [12]. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 Pasal 6 [13], disebutkan bahwa : 

1) PAD bersumber dari: 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah 

2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan  

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

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

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

  Pendapat lain mengatakan bahwa PAD adalah penerimaan daerah dari 

sektor retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah [14]. 

3.2 Pariwisata 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang diselenggarakan dari suatu tempat 

ke tempat lain untuk sementara waktu dengan maksud semata-mata untuk 

menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk 
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memenuhi keinginan yang beraneka ragam, bukan untuk berusaha (bussines) atau 

mencari nafkah di tempat yang dikunjungi [15]. 

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah 

[16].  

3.3 Analisis Deskriptif 

Menurut KBBI, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan 

kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan statistik deskriptif adalah suatu 

alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan, meringkas, mereduksi, 

menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data ke dalam bentuk yang 

teratur sehingga mudah dibaca, dipahami dan disimpulkan [17].  

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau 

masalah menjadi informasi yang lebih mudah diterima dan dipahami, dengan cara 

menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain.  

Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif ini meliputi 

beberapa hal, yakni distribusi frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan 

pengukuran variabilitas [17]. 

3.4 Analisis Regresi Data Panel 

Regresi Data Panel adalah gabungan antara data cross section dan 

data time series, dimana unit dari data cross section yang sama diukur pada waktu 

yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa 

individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T 

periode waktu (t = 1, 2, …, T) dan N jumlah individu (i = 1, 2, …, N), maka 

dengan data panel total unit observasi yang dimiliki sebanyak N, T. Jika jumlah 

unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balanced panel. Jika 

sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka 

disebut unbalanced panel. 

Persamaan umum data panel adalah seperti persamaan (1). 

         (1) 
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dimana: 

 = Variabel terikat (dependent) 

 = Variabel bebas (independent) 

  = Intersep model regresi 

  = Koefisien slope 

 = Unit cross section ke-  

 = Periode ke-  

   = Nilai error 

3.4.1 Model Estimasi Regresi Data Panel 

Dalam analisis regresi data panel ini digunakan tiga pendekatan estimasi 

yaitu model common effect, fixed effect dan random effect. 

1. Model Common Effect 

Model common effect diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan nilai 

intersep dan slope pada hasil regresi baik atas perbedaan antar individu maupun 

antar waktu. Data panel memiliki observasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan data cross section atau time series saja. Oleh karena itu, ketika data cross 

section dan time series digabung menjadi pooled data, maka hasilnya cenderung 

akan lebih baik dibandingkan dengan regresi yang hanya menggunakan data cross 

section atau time series saja [18]. Maka dari itu, metode pendugaan parameter 

pada model common effect merupakan metode yang paling sederhana yaitu 

dengan mengkombinasikan data time series dan data cross section menggunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Secara umum, persamaan model common 

effect ditulis seperti persamaan (2) [19]: 

         (2) 

dengan: 

 = Variabel terikat (dependent) 

 = Variabel bebas (independent) 

 = Intersep model regresi 

 = Koefisien slope 

 = Unit cross section ke-  
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 = Periode ke-  

  = Nilai error  

Jika  dan 

, maka model tersebut dapat diestimasi dengan memisahkan waktunya sehingga 

diperoleh T regresi dengan N pengamatan, seperti persamaan (3). 

 

 

 

    (3) 

Selain itu, model juga dapat diestimasi dengan memisahkan cross section-

nya sehingga diperoleh N regresi dengan T pengamatan, seperti persamaan (4). 

 

 

 

    (4) 

Jika  dan  diasumsikan konstan untuk setiap data cross section dan 

time series, maka  dan  dapat diestimasi dengan menggunakan NxT 

pengamatan seperti pada persamaan (3). 

2. Model Fixed Effect 

Metode pendugaan regresi data panel pada model fixed effect 

menggunakan teknik penambahan variabel dummy atau Least Square Dummy 

Variabel (LSDV). Dalam model ini terdapat dua asumsi yang berbeda yaitu 

sebagai berikut [20]: 

a. Slope konstan tetapi intersep bervariansi antar unit individu. 

        (5) 

dengan: 

 = Variabel terikat (dependent) 

 = Variabel bebas (independent) 

 = Intersep model regresi 

 =  Intersep model regresi efek individu 
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 = Koefisien slope 

 = Unit cross section ke-  

 = Periode ke-  

  = Nilai error  

b. Slope konstan tetapi intersep bervariansi antar individu dan antar periode 

waktu. 

       (6) 

dengan: 

 = Variabel terikat (dependent) 

 = Variabel bebas (independent) 

 = Intersep model regresi 

 =  Intersep model regresi efek individu 

 =  Intersep model regresi efek waktu 

 = Koefisien slope 

 = Unit cross section ke-  

 = Periode ke-  

  = Nilai error 

LSDV merupakan suatu metode yang dipakai dalam pendugaan parameter 

regresi linier dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) pada model 

yang melibatkan variabel boneka sebagai salah satu variabel prediktornya. MKT 

merupakan teknik pengepasan garis lurus terbaik untuk menghubungkan variabel 

predictor (X) dengan variabel respon (Y) [21]. Prinsip dasar MKT seperti pada 

persamaan (7). 

    (7) 

Sehingga diperoleh Jumlah Kuadrat Galat seperti persamaan (8). 

 

 

   (8) 

Jika matriks transpose , maka scalar . Untuk 

mendapatkan penduga parameter  yang menyebabkan jumlah kuadrat galat 

minimum, yaitu dengan cara menurunkan persamaan (9) terhadap parameter  
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yang kemudian hasil turunan tersebut disamakan dengan nol atau , 

sehingga diperoleh: 

 

 

 

 

 

    (9) 

Pada pemodelan efek tetap individu, variabel boneka yang terbentuk 

sebanyak N-1, sehingga model yang akan diduga seperti persamaan (10). 

     (10)  

 Sedangkan untuk model efek waktu, variabel boneka yang dibentuk 

sebanyak T-1, sehingga model yang terbentuk seperti persamaan (11). 

     (11) 

3. Model Random Effect 

Bila pada fixed effect perbedaan antar individu dan waktu dicerminkan 

lewat intersep, maka pada random effect perbedaan karakteristik individu dan 

waktu diakomodasi lewat error.  

Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi 

Random Effect Model, yaitu metode LSDV dan metode Generalized Least Square 

(GLS) [22]. Dikarenakan dalam metode LSDV ada penambahan variabel dummy, 

maka berakibat banyaknya variabel dalam persamaan yang dibandingkan dengan 

jumlah data, selain itu juga degree of freedom atau derajat kebebasan tidak 

terpenuhi, sehingga metode LSDV tidak dapat digunakan. Oleh sebab itu, perlu 

melakukan estimasi menggunakan metode GLS, karena pada metode ini 

melakukan estimasi secara langsung tanpa penambahan variabel dummy. 

Terdapat beberapa persamaan model dalam REM, dijabarkan sebagai 

berikut [22]:  
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a. Persamaan secara umum 

Persamaan ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel dependen 

dan variabel independen secara umum tanpa melihat perbedaan karakteristik 

individu dan waktu. 

     (12) 

dengan: 

 = Variabel terikat (dependent) 

 = Variabel bebas (independent) 

 = Intersep model regresi 

 = Koefisien slope 

 = Unit cross section ke-  

 = Periode ke-  

  = Nilai error kombinasi time series dan cross section 

 = Nilai error secara individu 

b. Persamaan intersep dan slope berbeda antar individu. 

Pada persamaan ini ada penambahan intersep ke-i yang artinya cross 

section berkontribusi terhadap perubahan intersep dan slope. Perbedaan slope 

pada masing-masing cross section akan mengalami perubahan melalui variabel 

error.   

    (13) 

 dengan: 

 = Variabel terikat (dependent) 

 = Variabel bebas (independent) 

 = Intersep model regresi 

 =  Intersep model regresi efek individu 

 = Koefisien slope 

 = Unit cross section ke-  

 = Periode ke-  

  = Nilai error kombinasi time series dan cross section 
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 = Nilai error secara individu 

c. Persamaan intersep dan slope berbeda antar individu dan waktu. 

        (14) 

dengan: 

 = Variabel terikat (dependent) 

 = Variabel bebas (independent) 

 = Intersep model regresi 

 =  Intersep model regresi efek individu 

 =  Intersep model regresi efek waktu 

 = Koefisien slope 

 = Unit cross section ke-  

 = Periode ke-  

  = Nilai error kombinasi time series dan cross section 

 = Nilai error secara individu 

Berdasarkan persamaan diatas, terdapat penambahan intersep ke-i  dan  ke-

t, hal ini berarti intersep tidak hanya dipengaruhi oleh individu tetapi juga 

dipengaruhi oleh waktu. Sementara slope diasumsikan tidak konstan untuk 

masing-masing individu maupun masing-masing waktu. Perbedaan slope untuk 

masing-masing individu akan mengalami perubahan melalui variabel error, 

dimana simbol  diartikan sebagai unsur gangguan. 

Pendugaan parameter pada model Random Effect dilakukan menggunakan 

Generalized Least Square jika matriks  diketahui. Jika tidak, dilakukan dengan 

FGLS yaitu menduga elemen matriks . Pada model Random Effect 

ketidaklengkapan informasi untuk setiap unit cross section dipandang sebagai 

error sehingga  adalah bagian dari unsur gangguan. Model ini dituliskan seperti 

pada persamaan (12), dengan asumsi: 
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Untuk data cross section ke-i persamaan di atas dapat ditulis 

. Varians komponen dari unsur gangguan  untuk unit cross 

section ke-i adalah: 

 

Varians komponen  identic untuk setiap unit cross section. Sehingga 

varians komponen untuk seluruh observasi dapat dituliskan: 

 

Jika nilai  diketahui maka persamaan dapat diduga menggunakan 

Generalized Least Square (GLS) dengan . Jika  

tidak diketahui maka  perlu diduga dengan menduga  dan , sehingga 

persamaan diatas diduga dengan  dimana 

 dengan  adalah residual dari Least Square Dummy Variabel. 

Sedangkan . 

3.4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model yang paling tepat diantara model Common Effect, Fixed 

Effect dan Random Effect terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model common effect lebih 

baik digunakan dari pada metode fixed effect, dengan statistik uji sebagai berikut: 

(i) Uji hipotesis 

  Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common 

Effect Model 

  Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect 

Model 
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(ii) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

(iii) Daerah kritis 

H0 ditolak jika p-value < α atau jika Fhitung > Ftabel  

(iv) Statistik Uji 

Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus seperti 

persamaan (15) [23]: 

    (15) 

dimana: 

SSE1 = Sum Square Error dari model Common Effect 

SSE2 = Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n = Jumlah individu (cross section) 

nt = Jumlah cross section x jumlah time series 

k = Jumlah variabel independen 

Sedangkan F tabel didapat dari: 

  (16) 

dimana: 

α = Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa) 

df = Derajat bebas 

n = Jumlah individu (cross section) 

nt = Jumlah cross section x jumlah time series 

k = Jumlah variabel independen 

2. Uji Hausmann 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model fixed effect lebih 

baik digunakan dari pada model random effect.  

(i) Uji hipotesis 

 Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random 

Effect Model 

 Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect 

Model 
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(ii) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

(iii) Daerah kritis 

H0 ditolak jika p-value < α atau  

(iv) Statistik Uji 

 Mengikuti kriteria Wald, uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-

squares seperti persamaan (17) [24] : 

        (17) 

dimana,  

        (18) 

       (19) 

Keterangan: 

 = Vektor estimasi parameter regresi model Fixed Effect 

 = Vektor estimasi parameter regresi model Random Effect 

3. Uji Lagrange Multiplier (LM test) 

Uji Lagrange Multiplier dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang 

bertujuan untuk menentukan apakah model dengan pendekatan random effect 

lebih baik digunakan dari pada model common effect, didasarkan pada nilai 

residual model common effect.  

(i) Uji hipotesis 

 Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common 

Effect Model 

 Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random 

Effect Model 

(ii) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

(iii) Daerah kritis 

H0 ditolak jika p-value < α atau  

(iv) Statistik Uji 

 Nilai statistik LM dihitung berdasarkan persamaan (20) [15] : 
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       (20) 

Keterangan: 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu  

e = residual model common effect 

4. Uji Breusch-Pagan 

Uji Breusch-Pagan digunakan untuk menguji adanya efek waktu, individu 

ataupun keduanya [25]. 

- Uji efek individu 

   Tidak terdapat efek individu 

   Terdapat efek individu 

- Uji efek waktu 

   Tidak terdapat efek waktu 

   Terdapat efek waktu 

- Uji efek individu maupun waktu 

 ,   Tidak terdapat efek individu dan waktu 

 ,   Terdapat efek individu dan waktu 

 Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, jika nilai p-value 

yang diperoleh kurang dari tingkat signifikansi, maka diperoleh keputusan bahwa 

 ditolak, artinya model yang terpilih terdapat efek individu, waktu atau 

keduanya.  

3.4.3 Uji Signifikansi Parameter  

Baik atau buruknya regresi yang dibuat dapat dilihat berdasarkan beberapa 

indikator, yaitu meliputi uji hipotesis dan koefisien determinasi (R
2
) [18]. Uji 

signifikansi parameter digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

parameter didalam model regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan secara 

serentak (simultan) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, maupun parsial untuk mengetahui proporsi variabel 

independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. 
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1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat/dependen [26]. Adapun uji hipotesisnya seperti berikut:  

 

 

(i) Uji hipotesis 

 Semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen  

 Minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

(ii) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

(iii) Daerah kritis 

H0 ditolak jika p-value < α atau  

(iv) Statistik Uji 

           (21) 

        (22) 

Keterangan: 

 = koefisien determinasi 

n = jumlah individu 

t = jumlah periode waktu 

k = jumlah variabel independen. 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen [26]. Hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu 

variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial/individual terhadap 

variabel dependen.   
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(i) Hipotesis 

 Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

pada model 

 Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen pada 

model 

 

(ii) Tingkat signifikansi 

 = 0.05 

(iii) Daerah kritis 

 ditolak jika p-value <  atau atau  

(iv) Statistik Uji 

          (23) 

dimana  adalah penduga parameter ke-i dan  adalah standard 

error dari nilai penduga parameter ke-i. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang 

dimiliki. Dalam hal ini kita mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel 

dependen dijelaskan oleh semua variabel dependen [24]. Semakin besar nilai R
2
 

maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan variabel bebas 

semakin tinggi dan semakin kecil R
2
, maka persentase perubahan variabel terikat 

yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah [27]. Nilai R
2
 berkisar antara 

0 < R
2
 < 1. 

 


