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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Deskriptif 

Sebelum melakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan analisis 

deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari data yang digunakan yaitu data 

PAD sub sektor pariwisata pada masing-masing kabupaten/kota di DIY tahun 

2010-2018. Berikut adalah grafik dari nilai PAD di masing-masing 

kabupaten/kota di DIY. 

 

Gambar 5.1 Grafik PAD Sub Sektor Pariwisata di Provinsi DIY 
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Berdasarkan grafik pada Gambar 5.1 nilai PAD tertinggi terletak pada 

Kabupaten Sleman tahun 2018 sebesar 218.475 miliar rupiah dan terendah ada 

pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 dengan nilai PAD 1.178 miliar rupiah. 

Berdasarkan data yang ada, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2011 pengelolaan 

pariwisata di Kabupaten Kulon Progo kurang maksimal, dimana kurangnya 

pemanfaatan sarana prasarana yang ada, misal tidak adanya pungutan pajak 

hiburan/tontonan, belum adanya retribusi perijinan usaha pariwisa serta retribusi 

aset milik pemda. Sedangkan pada beberapa tahun dan kabupaten/kota, pungutan 

atau retribusi tersebut diberlakukan, hal ini salah satu yang menyebabkan nilai 

PAD di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 belum semaksimal PAD pada 

kabupaten/kota serta tahun lainnya. 

 

Gambar 5.2 Grafik Jumlah Objek Wisata di Provinsi DIY 
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Berdasarkan grafik pada Gambar 5.2, jumlah objek wisata terbanyak ada 

pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman sebanyak 73 objek wisata, sedangkan yang 

paling sedikit pada tahun 2016 di Kulon Progo. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke 

tahun Kabupaten Sleman selalu menempati jumlah objek wisata terbanyak, 

berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sleman memang memiliki 

banyak objek atau keanekaragaman kekayaan alam, budaya ataupun hasil buatan 

manusia yang dapat dijadikan sarana atau tujuan kunjungan wisata dan mampu 

dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar sehingga menghasilkan 

banyak sekali destinasi pariwisata.  

 

Gambar 5.3 Grafik Jumlah Wisatawan di Provinsi DIY 
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Pada Gambar 5.3 menunjukkan jumlah wisatawan yang datang ke objek 

wisata di setiap kabupaten/kota di provinsi DIY tahun 2010-2018. Dapat diketahui 

jumlah terendah terjadi pada tahun 2010 di Kabupaten Kulon Progo sebesar 0.44 

juta jiwa, sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Bantul 

sebanyak 9.14 juta jiwa. Jumlah kedatangan wisatawan, baik wisatawan 

mancanegara maupun nusantara dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut 

Jackson (dalam Gde Pitana, 2005: 101) suatu daerah yang berkembang menjadi 

sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting, seperti 

menarik untuk klien, fasilitas-fasilitas dan atraksi, lokasi geografis, jalur 

transportasi, stabilitas politik, lingkungan yang sehat serta tidak ada 

larangan/batasan pemerintah. 

 

Gambar 5.4 Grafik Jumlah Hotel di Provinsi DIY 
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Berdasarkan Gambar 5.4 dapat dilihat bahwa jumlah hotel terbanyak ada 

pada tahun 2018 Kabupaten Sleman sebanyak 624 hotel, sedangkan yang paling 

sedikit ada pada tahun 2010 di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 18 hotel. Dapat 

dilihat bahwa jumlah hotel terbanyak ada pada Kabupaten Sleman dan Kota 

Yogyakarta setiap tahunnya. Hal ini tentu saja berpengaruh dengan jumlah 

wisatawan pada Gambar 5.3 dimana jumlah wisatawan terbanyak juga 

didominasi oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 

 

Gambar 5.5 Grafik Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Provinsi DIY 
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Berdasarkan Gambar 5.5 dapat dilihat bahwa jumlah rumah makan dan 

restoran terbanyak ada pada tahun 2018 di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 

1126, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah objek wisata. Seperti yang diketahui 

bahwa Gunung Kidul merupakan kabupaten dengan pantai terbanyak di Provinsi 

DIY dimana setiap pantai memiliki banyak sekali rumah makan dan restoran, 

bukan hanya objek wisata pantai, tetapi juga objek wisata lainnya. Sedangkan 

yang paling sedikit ada pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3.  

Selain grafik, statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel Mean Minimum Maksimum Range Variansi 

Y 51.11 1.18 218.48 217.30 3,515.02 

X1 38.84 16 73 57 332.67 

X2 3.36 0.44 9.14 8.70 4.81 

X3 240.69 18 624 606 30,007.77 

X4 251.29 2 1,126 1,124 65,732.87 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai mean, minimum, maximum, range 

dan variansi dari masing-masing variabel penelitian. Rata-rata PAD yang 

diperoleh dari semua kabupaten/kota di DIY 2010-2018 sebesar 51.11. Nilai 

tertinggi PAD diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebesar 218.48, 

sedangkan nilai PAD terendah dari Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 sebesar 

1.18, dengan range 217.30 yang menunjukkan besarnya rentang antara data PAD 

Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, sedangkan variansi 3,515.02 menunjukkan 

besarnya sebaran data PAD terhadap rata-ratanya (51.11). 

Rata-rata jumlah objek wisata yang diperoleh dari semua kabupaten/kota di 

DIY 2010-2018 sebesar 38.84. Jumlah objek wisata terbanyak ada di Kabupaten 

Sleman pada tahun 2018 sebesar 73, sedangkan yang terendah ada di Kabupaten 

Kulon Progo tahun 2016 sebesar 16, dengan range 57 yang menunjukkan 

besarnya rentang antara data jumlah objek wisata Kabupaten Sleman dan Kulon 



34 
 

 

 

Progo, sedangkan variansi 332.67 menunjukkan besarnya sebaran data jumlah 

objek wisata terhadap rata-ratanya (38.84). 

Rata-rata jumlah wisatawan yang diperoleh dari semua kabupaten/kota di 

DIY 2010-2018 sebesar 3.36 juta jiwa dengan jumlah terbanyak ada di Kabupaten 

Bantul pada tahun 2017 sebesar 9.14 juta jiwa, sedangkan yang terendah ada di 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sebesar 0.44 juta jiwa, dengan range 8.70 

yang menunjukkan besarnya rentang antara data jumlah wisatawan Kabupaten 

Bantul dan Kulon Progo, sedangkan variansi 4.81 menunjukkan besarnya sebaran 

data jumlah wisatawan terhadap rata-ratanya (3.36).  

Rata-rata jumlah hotel yang diperoleh dari semua kabupaten/kota di DIY 

2010-2018 sebesar 240.69 dengan jumlah terbanyak ada di Kabupaten Sleman 

pada tahun 2018 sebesar 624 unit hotel, sedangkan yang terendah ada di 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sebesar 18 unit hotel, dengan range 606 yang 

menunjukkan besarnya rentang antara data jumlah hotel Kabupaten Sleman dan 

Kulon Progo, sedangkan variansi 30,007.77 menunjukkan besarnya sebaran data 

jumlah hotel terhadap rata-ratanya (240.69). 

Rata-rata jumlah rumah makan dan restoran yang diperoleh dari semua 

kabupaten/kota di DIY 2010-2018 sebesar 251.29 dengan jumlah terbanyak ada di 

Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2018 sebesar 1126 unit, sedangkan yang 

terendah ada di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 sebesar 2 unit, dengan range 

1124 yang menunjukkan besarnya rentang antara data jumlah rumah makan dan 

restoren Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, sedangkan variansi 

65,732.87 menunjukkan besarnya sebaran data jumlah rumah makan dan restoran 

terhadap rata-ratanya (251.29). 

Berdasarkan beberapa statistik deskriptif yang sudah ditampilkan, dapat 

disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan daerah 

yang paling dominan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lokasi 

geografis yang memang lebih strategis dan dekat dengan pusat kota sehingga 

lebih memudahkan para wisatawan yang datang dari luar Provinsi DIY, sehingga 

juga memudahkan dalam hal jalur transportasi serta fasilitas-fasilitas lainnya. 



35 
 

 

 

5.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Untuk mengetahui model mana yang paling efisien dari Common Effect 

Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan  Random Effect Model (REM) perlu 

diuji masing-masing model tersebut. Metode yang digunakan untuk menguji 

ketiga model ini adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Uji Chow  (Common Effect Model vs Fixed Effect Model) 

Uji Chow digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model 

pendekatan Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect model (FEM), dengan 

hasil output yang diperoleh seperti pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Hasil Uji Chow 

F-Statistic P-Value 

13.765869 0.0000 

Adapun uji hipotesisnya adalah 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 

(ii) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

(iii) Daerah kritis 

H0 ditolak jika p-value < α 

(iv) Statistik Uji 

Nilai p-value = 0.0000
 

(v) Keputusan 

Jika menggunakan α = 5% 

Dan P-value 0.0000 < 0,05 = α 

Maka ditolak 
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(vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada menolak 

H0. Artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed 

Effect Model. 

Berdasarkan hasil uji chow yang sudah dilakukan, model yang terpilih 

adalah fixed effect model. Namun, model ini bukan hasil akhir atas model 

pengolahan data yang didapatkan. Selanjutnya dilakukan uji hausman. 

5.2.2 Hausman (Random Effect Model vs Fixed Effect Model) 

Uji hausman digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model 

pendekatan terbaik antara model pendekatan Random Effect Model (REM) dan 

Fixed Effect model (FEM), dengan hasil output yang diperoleh seperti pada Tabel 

5.3. 

Tabel 5.3 Hasil Uji Hausman 

Chi-Sq. Statistic P-Value 

55.063474 0.0000 

Adapun uji hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

(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 

(ii) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

(iii) Daerah kritis 

H0 ditolak jika p-value < α 

(iv) Statistik Uji 

Nilai p-value = 0.0000 

(v) Keputusan 

Jika menggunakan α = 5% 

Dan P-value 0.0000 < 0,05 = α 
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Maka  ditolak 

(vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada menolak 

H0. Artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed 

Effect Model. 

Berdasarkan hasil-hasil dari uji yang telah dilakukan untuk penentuan 

model regresi data panel, diperoleh hasil bahwa fixed effect model menjadi model 

yang paling tepat dalam penelitian ini.  

5.2.3 Uji Breusch-Pagan 

Setelah diperoleh hasil bahwa model fixed effect adalah model yang paling 

tepat dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan uji breusch-pagan untuk 

mengetahui Apakah terdapat efek individu, waktu atau keduanya dengan uji 

hipotesis seperti berikut: 

(i) Hipotesis 

- 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 

(ii) Tingkat Signifikansi 

α = 5% 

(iii) Daerah Kritis 

H0 ditolak jika p-value < α 
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(iv) Statistik Uji 

Tabel 5.4 Hasil Uji Breusch-Pagan 

 P-Value 

Cross Section Effect 0.0000 

Time Series Effect 0.3305 

Twoways Effect 0.0000 

 

(v) Keputusan 

Tabel 5.5 Keputusan Uji Breusch-Pagan 

 P-Value Tanda  Keputusan 

Cross Section Effect 0.0000 < 0.05 Tolak H0 

Time Series Effect 0.3305 > 0.05 Gagal Tolak H0 

Twoways Effect 0.0000 < 0.05 Tolak H0 

 

(vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa 

efek model regresi data panel yang dipilih pada uji breusch-pagan adalah 

efek individu.  

Berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

model terbaik yang akan digunakan pada studi kasus ini ialah menggunakan Fixed 

Effect Model dengan efek individu. 

5.3 Uji Signifikansi Parameter 

5.3.1 Uji Overall (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

keseluruhan mempengaruhi variabel dependen atau tidak. F-hitung dalam 

perhitungan menggunakan program Eviews 10.0 sebesar 36.59612 dengan nilai p-

value sebesar 0,0000, dengan uji hipotesis seperti berikut : 

(i) Hipotesis 

  Semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen  

 Minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen 
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(ii) Tingkat signifikansi 

 = 0.05 

(iii) Daerah kritis 

 ditolak jika p-value <  

(iv) Statistik Uji 

Berdasarkan hasil output diketahui bahwa nilai p-value sebesar  

0.0000 

(v) Keputusan 

Karena nilai p-value  atau 0.0000
 
< 0.05, maka dapat diputuskan 

bahwa  ditolak 

(vi) Kesimpulan 

Dengan tingkat kepercayaan  dapat disimpulkan bahwa terdapat 

minimal satu (konstanta atau koefisien variabel independen) yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Karena didapatkan kesimpulan bahwa secara simultan variabel signifikan 

terhadap model, maka secara estimasi Fixed Effect, variabel-variabel independen 

yang terdiri dari jumlah objek wisata (X1), jumlah wisatawan (X2), jumlah hotel 

(X3), dan jumlah rumah makan dan restoran (X4) secara bersama-sama signifikan 

mempengaruhi variabel dependen yaitu PAD sektor pariwisata (Y). Selanjutnya 

penulis akan melakukan uji parsial. 

5.3.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel manakah yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap model. Berikut uji hipotesis pada masing-

masing variabel. 

1. Pengujian terhadap Koefisien Jumlah Objek Wisata (X1) 

Berdasarkan hasil output, koefisien variabel jumlah objek wisata adalah -

0.984448 dan t-statistik sebesar -2.132818 sedangkan nilai p-value sebesar 

0.0398, dengan uji hipotesis seperti berikut : 

(i) Hipotesis 

 Variabel Jumlah Objek Wisata tidak berpengaruh terhadap variabel 

PAD sub sektor pariwisata 
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 Variabel Jumlah Objek Wisata  berpengaruh terhadap variabel PAD 

sub sektor pariwisata 

(ii) Tingkat signifikansi 

 = 0.05 

(iii) Daerah kritis 

 ditolak jika p-value <  

(iv) Statistik Uji 

P-value = 0.0398 

(v) Keputusan 

Karena nilai p-value  atau 0.0398
 
< 0.05, maka dapat diputuskan 

bahwa  ditolak. 

(vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan  dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial variabel Jumlah Objek Wisata (X1) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel PAD sub Sektor Pariwisata. 

2. Pengujian terhadap Koefisien Jumlah Wisatawan (X2) 

Koefisien variabel jumlah wisatawan adalah 14.72383 dan t-statistik sebesar 

5.747498 sedangkan nilai p-value sebesar 0.0000, dengan uji hipotesis seperti 

berikut : 

(i) Hipotesis 

 Variabel Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh terhadap variabel PAD 

sub sektor pariwisata 

 Variabel Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap variabel PAD sub 

sektor pariwisata 

(ii) Tingkat signifikansi 

 = 0.05 

(iii) Daerah kritis 

 ditolak jika p-value <  

(iv) Statistik Uji 

P-value = 0.0000 
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(v) Keputusan 

Karena nilai p-value  atau 0.0000
 
< 0.05, maka dapat diputuskan 

bahwa  ditolak. 

(vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan  dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial variabel Jumlah Wisatawan (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel PAD sub Sektor Pariwisata. 

3. Pengujian terhadap Koefisien Jumlah Hotel (X3) 

Koefisien variabel jumlah hotel adalah 0.407799 dan t-statistik sebesar  

5.432289 sedangkan nilai p-value sebesar 0.0000, dengan uji hipotesis seperti 

berikut : 

(i) Hipotesis 

 Variabel Jumlah Hotel tidak berpengaruh terhadap variabel PAD sub 

sektor pariwisata 

 Variabel Jumlah Hotel berpengaruh terhadap variabel PAD sub sektor 

pariwisata 

(ii) Tingkat signifikansi 

 = 0.05 

(iii) Daerah kritis 

 ditolak jika p-value <  

(iv) Statistik Uji 

P-value = 0.0000  

(v) Keputusan 

Karena nilai p-value  atau 0.0000
 
< 0.05, maka dapat diputuskan 

bahwa  ditolak. 

(vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan  dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial variabel Jumlah Hotel (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel PAD sub Sektor Pariwisata. 

 

 



42 
 

 

 

4. Pengujian terhadap Koefisien Jumlah Rumah Makan dan Restoran (X4) 

Koefisien variabel jumlah rumah makan dan restoran adalah -0.026768 dan t-

statistik sebesar -1.446102 sedangkan nilai p-value sebesar 0.1568, dengan uji 

hipotesis seperti berikut : 

(i) Hipotesis 

 Variabel Jumlah Rumah Makan dan Restoran tidak berpengaruh 

terhadap variabel PAD sub sektor pariwisata 

 Variabel Jumlah Rumah Makan dan Restoran berpengaruh terhadap 

variabel PAD sub sektor pariwisata 

(ii) Tingkat signifikansi 

 = 0.05 

(iii) Daerah kritis 

 ditolak jika p-value <  

(iv) Statistik Uji 

P-value = 0.1573 

(v) Keputusan 

Karena nilai p-value  atau 0.1568
 
> 0.05, maka dapat diputuskan 

bahwa  gagal ditolak. 

(vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan  dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial variabel Jumlah Rumah Makan dan Restoran (X4) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PAD sub Sektor 

Pariwisata. 

 Berdasarkan uji parsial yang sudah dilakukan kepada keempat variabel 

independen, yaitu variabel Jumlah Objek Wisata (X1), Jumlah Wisatawan (X2), 

Jumlah Hotel (X3) dan Jumlah Rumah Makan dan Restoran (X4), maka dapat 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Hasil Ringkasan Uji Parsial 

Variabel P-value Keputusan Keterangan 

X1 0.0398 Tolak H0 Signifikan 

X2 0.0000 Tolak H0 Signifikan 
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X3 0.0000 Tolak H0 Signifikan 

X4 0.1568 Gagal Tolak H0 Tidak Signifikan 

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel 

independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PAD sub Sektor 

Pariwisata adalah variabel Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Jumlah 

Hotel. Lalu dilakukan analisis kembali dengan menghilangkan variabel yang tidak 

signifikan, yaitu variabel X4. Diperoleh hasil seperti Tabel 5.7. 

Tabel 5.7 Hasil Ringkasan Uji Parsial 

Variabel Pvalue Keputusan Keterangan 

X1 0.0477 Tolak H0 Signifikan 

X2 0.0000 Tolak H0 Signifikan 

X3 0.0000 Tolak H0 Signifikan 

 

Berdasarkan Tabel 5.7 semua variabel yaitu X1, X2 dan X3 sudah 

signifikan, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu koefisien 

determinasi. 

5.3.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan mengukur seberapa besar variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini 

dijelaskan dengan variabel dependen yaitu PAD sektor pariwisata (Y) dan 

variabel independen terdiri dari jumlah objek wisata (X1), jumlah wisatawan (X2), 

jumlah hotel (X3), dan jumlah rumah makan dan restoran (X4). Pada model 

estimasi Fixed Effect, R
2 

sebesar 0.884140 sehingga variasi variabel PAD dapat 

dijelaskan oleh variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan , jumlah hotel, 

dan jumlah rumah makan dan restoran sebesar 88.4140% serta sisanya 11,586% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Berdasarkan perbandingan dan uji–uji yang telah dilakukan terhadap 

ketiga pendekatan yang digunakan, yaitu common effect model, fixed effect model 

dan random effect model, diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan fixed effect 

model merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam memodelkan nilai PAD 

sub sektor pariwisata di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2010-2018 dalam 
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menjelaskan variabel independennya. Untuk lebih jelas, nilai R
2
 serta SSE untuk 

masing-masing pendekatan dapat dilihat pada Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Perbandingan Nilai R
2 

dan SSE
  

 Common Effect 

Model 

Fixed Effect 

Model 

Random Effect 

Model 

R
2 0.721410 0.884140 0.658501 

SSE 44,066.19 18,326.28 22,246.14 

Dapat dilihat pada Tabel 5.8 bahwa fixed effect model memiliki nilai R
2
 

yang paling tinggi yaitu sebesar 0.884140, sedangkan common effect model 

memiliki nilai R
2 

sebesar 0.721410 dan random effect model memiliki nilai R
2
 

terendah sebesar 0.658501. Maka dapat dikatakan bahwa fixed effect model 

memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menjelaskan variabel-variabel 

independennya. 

Selain nilai R
2
, nilai error juga menjadi pembanding dalam memilih model 

terbaik, untuk perbandingan nilai error yang lebih jelas pada setiap model dapat 

dilihat pada Gambar 5.6. 

 

Gambar 5.6 Grafik Perbandingan Nilai Error Ketiga Model 

Berdasarkan Gambar 5.6 dapat dilihat bahwa nilai error untuk ketiga 

model tidak terlalu terlihat berbeda secara signifikan, bahkan di beberapa titik 

terdapat nilai tinggi rendah yang berbeda. Namun secara angka hasil perhitungan, 

dapat dilihat pada Tabel 5.8 bahwa model Fixed Effect memiliki nilai error 
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terendah yaitu sebesar 18,326.28, sedangkan model Common Effect memiliki nilai 

error tertinggi yaitu 44,066.19, dan Random Effect dengan nilai error sebesar 

22,246.14. Maka dapat dikatakan bahwa model terbaik adalah model Fixed Effect. 

5.4 Interpretasi Model 

Model regresi data panel digunakan untuk mengetahui model mana yang 

paling efisien dari tiga model persamaan, yaitu Common Effect Model (CEM), 

Fixed Effect Model (FEM) dan  Random Effect Model (REM) perlu diuji dengan 

menggunakan model regresi data panel. Berikut dijabarkan hasil untuk masing-

masing model regresi data panel. Model yang melakukan estimasi dengan 

menggunakan dummy sebagai penjelas dalam perbedaan intersep antar ruang dan 

waktu. Estimasi data panel dengan fixed effect model menunjukkan kepastian 

model yang digunakan. Selain itu, mengasumsikan bahwa koefisien regresi 

(slope) tetap antar daerah dan antar waktu. Berdasarkan hasil output, diperoleh 

nilai Coefficient seperti pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9 Hasil Analisis Pendekatan Fixed Effect Model  

Variabel Coefficient 

C -54.11981 

X1 -0.958423 

X2 13.39991 

X3 0.404547 

 

Secara umum, persamaan dari hasil regresi dapat ditulis sebagai berikut : 

 

Model diatas menunjukkan model secara keseluruhan Provinsi D.I. 

Yogyakarta. Berdasarkan model tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum 

setiap penambahan 1 satuan jumlah objek wisata maka akan menyebabkan nilai 

PAD berkurang sebesar 0.96. Sedangkan untuk variabel jumlah wisatawan, jika 

terjadi penambahan 1 satuan pada variabel jumlah wisatawan maka akan 

meningkatkan nilai PAD sebesar 13.40. Dan untuk variabel jumlah hotel, jika 

meningkat 1 satuan maka akan menambah nilai PAD sebesar 0.41. 
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Selain model secara umum, dapat pula dilihat model untuk masing-masing 

kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai intersep untuk masing-

masing kabupaten/kota seperti pada Tabel 5.10. 

Tabel 5.10 Intersep Antar Daerah (Fixed Effect Cross) 

No Kabupaten/Kota Effects C Intersep 

1 Bantul -48.62190 -54.11981 -102.74171 

2 Gunung Kidul 34.10054 -54.11981 -20.01927 

3 Kulon Progo 57.08576 -54.11981 2.96595 

4 Sleman -11.55775 -54.11981 -65.67756 

5 Yogyakarta -31.00665 -54.11981 -85.12646 

    Berdasarkan Tabel 5.10, maka terbentuk model persamaan regresi panel 

pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai berikut : 

    1.  Model persamaan regresi panel di Kabupaten Bantul  

 

    2.  Model persamaan regresi panel di Kabupaten Gunung Kidul  

 

    3.  Model persamaan regresi panel di Kabupaten Sleman  

 

    4.  Model persamaan regresi panel di Kabupaten Kulon Progo  

 

    5.  Model persamaan regresi panel di Kota Yogyakarta  

 

Pada Tabel 5.10 menunjukan intersep masing-masing kabupaten/kota di 

Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2010-2018. Berdasarkan hasil yang sudah 

diperoleh diketahui bahwa variabel-variabel independen yang berpengaruh 

terhadap PAD sub Sektor Pariwisata di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah variabel 

jumlah objek wisata, jumlah wisatawan dan jumlah hotel. Dapat disimpulkan 

ketiga variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Dalam 

menginterpretasikan setiap variabel pada masing-masing kabupaten/kota, setiap 

penambahan 1 satuan jumlah objek wisata maka akan menyebabkan nilai PAD 
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berkurang sebesar 0.96. Sedangkan untuk variabel jumlah wisatawan, jika terjadi 

penambahan 1 satuan pada variabel jumlah wisatawan maka akan meningkatkan 

nilai PAD sebesar 13.40. Dan untuk variabel jumlah hotel, jika meningkat 1 

satuan maka akan menambah nilai PAD sebesar 0.41. Sedangkan variabel dummy 

yang diakomodasikan ke dalam nilai intersep digunakan untuk mengetahui 

perbedaan intersep masing-masing kabupaten/kota  yang menjelaskan efek 

perbedaan wilayah dalam mempengaruhi nilai PAD di Provinsi D.I. Yogyakarta.


