
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis mutidimensi yang terjadi di Indonesia satu dasawarsa lalu merupakan 

pukulan yang telak bagi seluruh rakyat yang mengakibatkan lumpuhnya sendi-sendi 

perekonomian di Negara ini. Seiring dengan pergantian kepemimpinan, perkembangan 

politik masyarakat mulai meningkat. Tuntutan reformasi tentang perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembangunan di berbagai bidang merupakan permintaan yang tidak 

bisa ditawar lagi. 

Lebih jauh lagi setiap daerah terutama yang terletak di luar pulau Jawa mulai 

berani secara terbuka menuntut adanya otonomi dan pemerataan pembangunan. 

Meningkatnya tuntutan daerah terhadap otonomi daerah pada akhirnya mendorong 

pemerintah melakukan reformasi kebijakan perekonomian. 

Sesuai tuntutan reformasi dan aspirasi yang berkembang itu, sidang istimewa 

MPR mengeluarkan ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan 

otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 

berkeadilan, keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sebagai arahan pada Undang-Undang baru yang dibentuk.  Puncaknya adalah 

dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Undang-

undang tersebut dapat dikatakan sebagai tonggak awal desentralisasi ekonomi di 

Indonesia dengan menekankan kepada pembangunan regional.  
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Pada dasarnya pembangunan dilaksanakan agar taraf hidup masyarakat dan 

kesejahteraannya dapat lebih baik dan terbebas dari kemiskinan dan tekanan yang berada 

disekitarnya. Dan pada hakikatnya, pembangunan regional merupakan pelaksanaan dari 

pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, 

social ekonomi regional tersebut, dan harus patuh terhadap peraturan tertentu. Demi 

keberhasilan pembangunan regional itulah maka pemerintah memberlakukan otonomi 

daerah. 

Menurut pasal 1 ayat (5) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Basis otonomi daerah adalah daerah Kabupaten dan 

daerah Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi. 

Sedangkan daerah propinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang 

menyelenggarakan urusan administrasi yang mencakup lintas kabupaten dan kota. 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan megurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan 

dan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi secara 

bertahap. Sasaran pembangunan daerah adalah berkembangnya otonomi daerah yang 

nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat kabupaten atau kota, 
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maupun kotamadya, meningkatkan kemandirian daerah dan makin terkoordinasinya 

pembangunan antar sektor dan antar daerah serta antara pembangunan sektoral dan 

pembangunan regional. 

Salah satu komponen pembangunan daerah adalah pembangunan pariwisata. 

Pada intinya pembangunan pariwisata merupakan kegiatan dan usaha yang terkoordinasi 

untuk menarik wisatawan, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta 

melayani kebutuhan wisatawan yang datang berkunjung. Pembangunan pariwisata 

merupakan pembangunan yang mencakup banyak segi yang luas, baik ke dalam 

masyarakat maupun keseluruhan perekonomian. 

Peran pariwisata dalam pembangunan negara secara umum berintikan 3 (tiga) 

segi. 

1. Segi ekonomi (sumber devisa dan pajak) 

Dengan meningkatnya peranan dibidang pariwisata, maka penerimaan juga makin 

meningkat, karena secara nyata kegiatan in-tourism itu adalah merupakan invisible 

export. Karena dengan datangnya wisatawan dari negara lain, itu berarti devisa 

diperoleh dari uang yang dibelanjakan di Indonesisa. 

2. Segi sosial (penciptaan lapangan kerja) 

Dengan meningkatnya pariwisata, tenaga kerja yang terserap untuk melayani 

kebutuhan wisatawan juga semakin meningkat jumlahnya. Dengan adanya 

penyerapan tenaga kerja yang meningkat, maka pengangguran yang terjadi dapat 

berkurang. Selain itu pendapatan masyaraktpun dapat ikut meningkat dengan 

membuka usaha di sekitar daerah pariwisata tersebut. 

3. Segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan nasional kepada wisatawan asing) 
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Dengan meningkatnya wisatawan asing yang masuk ke negara ini untuk berwisata, 

secara tidak langsung para wisatawan asing tersebut melihat dan mengetahui budaya 

yang ada. Dan apabila wisatawan asing itu pulang ke negaranya nanti, mereka akan 

bercerita tentang pengalaman yang didapat setelah berwisata. Sehingga kebudayaan 

yang mungkin hanya diketahui para turis domestik, kini kebudayaan tersebut telah 

terdengar hingga ke luar negeri (R.G. Soekadijo) 

Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan kota metropolitan, Jakarta 

merupakan pusat dari Pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan jasa, serta menjadi 

barometer bagi perkembangan Propinsi-propinsi lainnya di seluruh indonesia. Melihat 

dari arti pentingnya kota Jakarta, maka sudah selayaknya Jakarta tampil terdepan dan 

mandiri serta mampu mengemban peningkatan kualitas dan kesejahteraan seluruh 

warganya. 

Sebagai kota yang berpenduduk padat dan beraneka ragam suku dan bangsa, 

Jakarta memiliki beraneka ragam kebudayaan dan tentunya ini merupakan salah satu 

pokok yang dapat menarik wisatawan asing maupun domestik. Selain itu lokasi kota 

Jakarta yang  strategis mendukung perkembangan sektor pariwisata untuk lebih 

dikembangkan lagi. Diharapkan dengan meningkatnya pembangunan pariwisata di 

Jakarta akan dapat menyerap sumber daya manusia yang ada sehingga angka 

pengangguran dapat di atasi. Selain itu, dengan semakin banyaknya pembangunan sektor 

pariwisata di Jakarta akan merangsang tingkat kreativitas masyarakat untuk berkarya. 

Sebagai contoh konkritnya, yang berhubungan erat dengan wisata adalah cinderamata. 

dengan semakin banyaknya tempat-tempat pariwisata maka semakin masyarakat berpikir 

untuk menciptakan suatu karya yang dapat dijadikan sebagai cinderamata untuk dijual 
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kepada wisatawan. Selain memperoleh ketrampilan dari karya yang dihasilkan, 

masyarakat di sekitar tempat wisata juga memperoleh pekerjaan. Yang berarti masyarakat 

di sekitar tempat pariwisata memperoleh penghasilan dari penjualan hasil karyanya. 

Dengan demikian, penghasilan masyarakat kota Jakarta dapat meningkat dan 

pengangguran dapat teratasi. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat kota 

Jakarta juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah DKI Jakarta.  

Sektor pariwisata merupakan sektor yang tentunya memiliki pengaruh dalam 

roda perekonomian di Jakarta selain sektor perbankan dan industri. Jumlah pajak yang 

dihasilkan dari sektor pariwisata tentunya sebuah anugrah bagi pendapatan daerah jika 

sektor pariwisata berkembang pesat. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sektor 

pariwisata di Jakarta, maka melalui penelitian ini penulis mengambil judul penelitian 

”Analisis Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

propinsi DKI Jakarta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 
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Dengan kondisi di atas tersebut yang merupakan latar belakang masalah, maka 

penulis mengambil perumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan pendapatan dari sektor pariwisata di Propinisi DKI 

Jakarta? 

2. Bagaimana perkembangan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi DKI Jakarta? 

3. Berapa besar pengaruh jumlah hotel, presentase tingkat hunian kamar hotel, dan 

jumlah wisatawan mancanegara terhadap pendapatan pariwisata di Propinsi DKI 

Jakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan sektor pariwisata di Propinisi DKI 

Jakarta. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan kontribusi pendapatan pariwisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinisi DKI Jakarta. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah hotel, presentase tingkat hunian 

kamar hotel, dan jumlah wisatawan mancanegara terhadap pendapatan pariwisata di 

Propinsi DKI Jakarta. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Sebagai salah satu sarana penerapan teori-teori yang telah dipelajari penulis selama di 

bangku kuliah dan sebagai wahana penulisan karya ilmiah. 

2. Memberikan gambaran tentang potensi pariwisata, perkembangannya dan sejauh 

mana memberikan kontribusi terhadap PAD di DKI Jakarta. 

3. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 

membuat suatu kebijakan khususnya di bidang pariwisata. 

4. Dapat memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil tema 

serupa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian dan Definisi Pariwisata 

Kata pariwisata sesungguhnya berasal dari bahasa Sansekerta. Jika ditinjau 

secara etimologis kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu: Pari (berarti banyak, 

berkali-kali berputar-putar) dan Wisata (berarti perjalanan atau berpergian). Atas 

dasar pengertian di atas, maka pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan 

berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan ini dilakukan 

karena adanya daya tarik khusus dari tempat lain atau tempat wisata yang dikunjunginya. 

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Bab I 

Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata. 

Pengertian lain tentang pariwisata yang di ungkapkan oleh E. Guyer Freuler 

(Nyoman S. Pendit, 1986 : 32) yang menjelaskan pengertian pariwisata sebagai berikut: 

pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang 

didasarkan atas kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar, dan menumbuhkan 

cinta kepada alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan sebagai 

bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, 

industri perdagangan serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan. 
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Menurut Dr. Salah Wahab dalam Tourism Management pengertian pariwisata 

adalah jenis industri baru yang mapu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat 

dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta 

menstimulasikan sektor-sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang 

kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya meliputi kerajinan 

tangan dan cideraamata. (Nyoman S Pendit, 1986 : 29). 

Pendapat yang lain mengenai definisi pariwisata dikekmukakan oleh Profesor 

Hunziger dan Krapf dalam Grundriss Der Allegemeinen Fremdenverkershlehre 

mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yan berkaitan 

dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal 

di situ untuk melakukan sesuatu keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. 

(R G Soekadijo, 1996 : 12). 

Lain lagi pengertian yang diberikan oleh James J. Spillane. Pariwisata adalah 

kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari 

kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah. (www.sinarharapan.com). 

Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh H.Kodhyat (1983:4) 

adalah sebagai berikut : Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang 

lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi 

sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan menurut pendapat dari James J.Spillane 

(1982:20) mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan 

dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, 
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memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah 

dan lain-lain. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat menjadi pedoman bahwa pengertian 

pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementrara waktu yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha 

(bisnis) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk 

menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam dan pada saat ini telah berkembang menjadi sarana pergaulan 

internasioal sebagai hasil perkembangnan perniagaan, industri, perdagangan, dan 

penyempurnaan alat-alat pengangkutan.  

Motif yang mendorong orang melakukan perjalanan pariwisata sangat bervariasi 

dan mempunyai pengaruh menentukan pada daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. 

Karena suatu daerah umumnya dapat menyajikan berbagai macam atraksi wisata. Oleh 

karena itu sangat menarik mempelajari jenis pariwisata mana yang sekiranya mempunyai 

kesempatan baik untuk dikembangkan di daerah tersebut juga akan berpengaruh pada 

fasilitas yang perlu dipersiapkan dalam pembangunan maupun program-program promosi 

Bentuk pariwisata yang kita kenal sekarang dewasa ini yang sering disebut 

pariwisata modern bermula dari suatu bentuk kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh 

yang dipelopori oleh Thomas Cook. Ia menyelenggarakan inclusive tour dari Leichester 

ke Loughborough p.p pada tanggal 5 Juli 1842 dengan biaya 1 Shilling/orang. Paket 

wisata itu diikuti oleh 570 orang. 

Karena bentuk perjalan wisata seperti itu merupakan suatu fenomena baru, 

maka Thomas Cook dijuluki Bapak atau Arsitek Pariwisata Modern. Jenis atau bentuk 
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wisata yang dikemas dalam paket wisata itulah yang dinamakan pariwisata modern. 

Namun dengan timbulnya berbagai pariwisata alternatif maka apa yang dulu disebut 

pariwisata modern itu kini disebut pariwisata konvensional. 

Setelah dikemukakan beberapa pengertian mengenai pariwisata, karena 

pariwisata tidak terlepas dari wisatawan sebagai pelaku dari suatu perjalanan pariwisata, 

maka akan dikemukakan pula pengertian dari wisatawan. Ada banyak batasan mengenai 

apa yang dimaksud dengan wisatawan. Dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 1969 

dinyatakan bahwa wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya 

untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu 

(Damarjati, 1995 : 105). 

Menurut Soekadijo (1996) yang bisa dianggap wisatawan adalah: 

1. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang (pleasure), kesenangan 

karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain. 

2. Mereka yang mengadakan perjalanan-perjalanan untuk alasan pertemuan-pertemuan 

atau karena tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintahan, diplomasi, 

agama, olahraga, dan lain-lain) 

3. Mereka yang mengadakan perjalanan bisnis. 

4. Mereka yang datang dalam rangka peringatan dengan kapal laut walaupun tinggal di 

suatu negara kurang dari dua puluh empat jam. 

Dan mereka yang dianggap bukan sebagai wisatawan adalah: 

1. Mereka yang datang untuk memangku jabatan atau mengadakan usaha di suatu 

negara. 

2. Mereka yang datang untuk menetap. 
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3. Penduduk daerah perbatasan dan orang yang tinggal di negara yang satu, akan tetapi 

bekerja di negara tetangganya. 

4. Pelajar, mahasiswa dan orang-orang muda ditempat-tempat pemondokan dan di 

sekolah-sekolah. 

5. Wisatawan-wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal walaupun perjalanan 

tersebut berlangsung lebih dari 24 jam. 

 

B. Jenis dan Bentuk Pariwisata 

Sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu negara, maka timbullah berbagai 

jenis dan bnetuk pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan yang kemudian 

mempunyai cirinya sendiri. Perbedaan antara bentuk pariwisata dengan jenis pariwisata 

lainnnya diperlukan untuk keperluan perencanaan dan perkembangan pariwisata itu 

sendiri dan kebijakan apa yang perlu menyertainya atau mendukungnya, sehingga jenis 

dan bentuk pariwisata yang dikembangkan akan dapat terwujud seperti yang diharapkan 

dari kepariwisataan itu sendiri. Hingga sekarang jenis dan bentuk pariwisata yang dikenal 

diantaranya (Nyoman S Pendit, 1986 : 36-42) 

1. Jenis Pariwisata 

a. Wisata budaya 

Suatu perjalanan yang dimaksudkan untuk mempelajari kebudayaan, adat istiadat 

suatu tempat atau negara. Seringkali perjalanan ini disatukan dengan terjun 

dengan kebudayaan tersebut. 

 

b. Wisata Kesehatan 
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Suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesehatan 

baik jasmani maupun rohani. Dengan mengunjungi tempat peristirahatan, mata air 

panas, dataran tinggi, dan lain-lain. 

c. Wisata Olahraga 

Perjalanan dengan berolahraga atau menyaksikan suatu penyelenggaraan pesta 

olahraga di suatu tempat atau negara. 

d. Wisata Komersil 

Suatu perjalanan untuk mengunjungi pameran dan pekan raya yang bersifat 

komersil, seperti pameran industri, pameran dagang. 

e. Wisata Industri 

Perjalanan yang banyak diikuti oleh rombongan pellajar atau mahasiswa untuk 

mengunjungi kawasan perindustrian, pameran dagang. 

f. Wisata Politik 

Perjalanan yang dilakukan untuk menyaksikan kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan suatu negara, misalnya ulang tahun negara tertentu. 

g. Wisata Konvensi 

Perjalanan selain untuk manghadiri suatu konvensi dimanfaatkan juga untuk 

melakukan kunjungan wisata. Biasanya hotel menawarkan paket konvensi, 

transportasi, juga acara wisata. 

h. Wisata Sosial 

Maksud dari pariwisata ini adalah pengoorganisasian perjalanan murah dan 

mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah 

untuk mengadakan perjalanan. Wisata remaja termasuk dalam jenis ini. 
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i. Wisata Pertanian 

Wisata ini adalah pengorganisasian yang dilakukan proyek pertanian, perkebunan. 

j. Wisata Maritim dan Bahari 

Sinonim wisata tirta, merpuakan suatu perjalanan yang banyak dikaitkan dengan 

olah raga air. 

k. Wisata Cagar Alam 

Banyak diselenggarakan oleh biro perjalanan yang mengkhususka usaha dengan 

mengatur ke daerah cagar alam, hutan lindung, dan lain-lain. 

l. Wisata Buru 

Jenis ini banyak dilakukan di negara yang memiliki daerah atau tempat berburu 

yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh biro perjalanan. 

m. Wisata Pilgrim 

Merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat, istiadat. 

Wisata ini banyak dilakukan oleh perorangan atau kelompok ke tempat suci, 

makam orang besar, dan lain-lain. 

n. Wisata Bulan Madu 

Wisata yang dilakukan untuk pengantin baru.  

 

 

Pendapat lain mengenai jenis pariwisata diungkapkan oleh Dr James J 

Spillane yang membagi jenis pariwisata ke dalam 6(enam) jenis pariwisata yang 

lebih khusus. Jenis tersebut antara lain: (Djulianto Susantio, 

www.sinarharapan.com). 
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1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan 

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari 

udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, 

melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan 

kedamaian. 

2) Pariwisata untuk rekreasi 

Pariwisata untuk rekreasi dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk 

beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan 

keletihan. 

3) Pariwisata untuk kebudayaan 

Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan 

belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen 

bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik. 

4) Pariwisata untuk olahraga 

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata 

olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta buat 

mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki 

gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing. 

5) Pariwisata untuk urusan dagang dan usaha 

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha 

atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi 

teknis. 

6) Pariwisata untuk urursan berkonvensi 
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Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, 

sidang dan seminar internasional. 

2. Bentuk Pariwisata 

a. Menurut Asal Wisatawan 

1) Pariwisata domestik, wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam 

lingkungan wilayah negaranya 

2) Pariwisata internasional, kegiatan wisata yang berkembang di seluruh dunia 

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran 

1) Pariwisata aktif, apabila kedatangan wisatawan dari luar negeri memberi efek 

positif terhadap neraca pembayaran luar negeri di negara yang dikunjungi 

2) Pariwisata aktif, apabila wisatawan dalam negeri pergi ke lura negeri sehingga 

memberikan efek negatif terhadap neraca luar negeri negaranya. 

c. Menurut jangka waktu 

Dikenal dengan pariwisata jangka pendek dan jangka panjang, yang mana 

tergantung pada ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara. 

 

d. Menurut jumlah wisatawan 

1) Pariwisata tunggal, kegiatan wisata yang dilakukan oleh satu orang. 

2) Pariwisata rombongan, kegiatan wisata yang dilakukan dalam satu 

rombongan. 

e. Menurut alat angkut yang digunakan 
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Dilihat dari pemakaian alat pengangkutan yang digunakan oleh wisatawan, masuk 

dalam kategori ini: pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, 

pariwisata mobil. 

 

C. Industri Pariwisata 

Pariwisata adalah bentuk industri yang tidak mengambil alih industri lainnya di 

dalam negeri, melainkan suatu industri yang berdiri sendiri yang pada hakikatnya 

membantu serta mempercepat pertumbuhan-pertumbuhan industri lainnya. Sebagai 

industri, pariwisata tidak menggali atau menghisap bahan baku kekayaan alam suatu 

negeri, melainkan memberikan tambahan lapangan dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat di daerah wisata tersebut. Lapangan kerja itu dapat berupa usaha akomodasi, 

restoran, pramuwisata, penterjemah, dan bidang-bidang kerja atau jasa lainnya. 

Selanjutunya kepariwisataan juga memberikan sumbangan secara langsung 

kepada kemajuan secara terus menerus usaha-usaha pembuatan pelabuhan-pelabuhan, 

jalan raya, pengangkutan setempat kesemua ini dapat memberi keuntungan dan 

kesenangan bagi masyarakat dalam lingkungan setempat maupun bagi wisatawan 

nusantara dan wisatawa mancanegara. 

Pariwisata adalah suatu jasa atau pelayanan. Ciri-ciri ekonomis dan industri 

pariwisata menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat tempat wisata. Ciri khas yang 

khusus untuk industri pariwisata yaitu (Spaillane, 1994 : 39). 

1. Produk pariwisata tidak dapat disimpan. 

2. Permintaan akan produk pariwisata sangat tergantung kepada musim. 
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3. Permintaan dipengaruhi oleh faktor luar dan pengaruh yang tidak dapat atau sulit 

diramalkan. 

4. Permintaan tergantung pada banyak motivasi yang rumit. 

5. Pariwisata sangat elastis akan harga dan pendapatan. 

Penggolongan perusahaan-perusahaan yang dapat diklasifikasikan dalam 

industri pariwisata adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan pariwisata utama langsung 

Adalah semua perusahaan yang tujuan pelayanannya khusus diperuntukkan 

bagi perkembangan kepariwisataan dan yang kehidupan usahanya memang benar-benar 

tergantung kepadanya. Apabila pemikiran untuk mengolongkan rincian perusahaan-

perusahaan ini dipergunakan tema dengan istilah-istilah obyek dan pada subyek masing-

masing, maka pembagian perusahaan-perusahaan pariwisata ini tergantung kepada 

kegiatan perusahaan tersebut. 

Perusahaan-perusahaan berikut adalah perusahaan yang tergolong dalam 

obyek  sentral: 

a. Perusahaan akomodasi termasuk di dalamnya hotel, penginapan, homestay, dan lain-

lain. 

b. Tempat peristirahatan khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya. 

c. Perusahaan angkutan pariwisata, adapun pengangkutan udara, laut, dan darat yang 

telah ditetapkan sebagai sarana pengangkutan pariwisata. 

d. Perusahaan pengrajin atau manufaktur, seperti perusahaan kerajinan tangan, souvenir, 

kartupos bergambar, penerbitan buku-buku petunjuk pariwisata. 
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e. Toko-toko penjual souvenir, seperti barang-barang kerajinan tangan atau benda-benda 

lain khusus untuk wisatawan. 

f. Organisasi atau lembaga yang menyediakan guide, penterjemah, sekretaris, juru ketik, 

perlengkapan konvensi, dan lain-lain. 

g. Usaha-usaha yang khusus menyediakan dan menyajikan tempat-tempat rekreasi dan 

hiburan lain khusus untuk wisatawan. 

h. klab atau lembaga yang khusus mempromosikan pariwsata dengan jalan mengelola, 

mengatur perbaika an kebersiha obyek-obyek yang dikunjungi wisatawan 

mancanegara dan nusantara. 

Perusahaan pariwisata yang termasuk dalam subjek sentra adalah perusahaan 

yang bergerak dibidang usaha yang bertujuan agar orang menjadi tertarik untuk 

mengadakan perjalanan atau memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati 

perjalanan apabila mereka sendiri tidak mampu berbuat demikian. Perusahaan-

perusahaan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: 

a. Perusahaan penerbitan kepariwisataan yang memajukan promosi pariwisata secara 

umum maupun khas 

b. Usaha-usaha untuk membiayai kepariwisataan seperti bank pariwisata (travel bank), 

usaha kredit pariwisata (travel credit), badan-badan yang membiayai wisata sosial 

atau remaja. 

c. Perusahaan asuransi pariwisata seperti asuransi kecelakaan, sakit, biaya, rumah sakit 

keatian pada waktu mengadakan perjalanan pariwisata. 

2. Perusahaan pariwisata sekunder tak langsung 
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Merupakan perusahaan yang tidak sepenuhnya tergantung pada wisatawan 

belaka, melainkan juga sebagian diperuntukkan bagi masyarakat setempat, misalnya 

perusahaan yang kegiatannya mengadakan dan menyediakan makanan dan minuman 

seperti restoran, warung, sate house, dan sebagainya. (Nyoman S Pendit, 1986:83). 

Wisatawan dalam perjalannya tidak hanya memerlukan satu jenis pelayanan 

saja, melainkan memerlukan serangkaian jasa yang saling terkait dimana merupakan 

produk dari industri pariwisata. 

1. Hotel 

Dalam suatu perjalanan pariwisata, wisatawan membutuhkan serta 

mengharapkan tempat bermalam yang memberikan kenyamanan, pelayanan yang 

baik, dan lain-lain. Untuk itulah banyak berdiri hotel untuk menyediakan kebutuhan 

tersebut. 

SK Menhub No.PM/PW.301/PHB.77 (Mangkuwardoyo,1999:8) 

memberikan definisi hotel sebagai suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara 

komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan 

berikut makan dan minum. 

 Hotel dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut: 

a. Klasifikasi sesuai besar kecil hotel 

Pembagian klasifikasi ini ditentukan oleh banyaknya jumlah kamar 

1) Hotel kecil, hotel yang mempunyaai paling sedikit 25 kamar 

2) Hotel sedang, hotel dengan jumlah kamar 25 hingga 99 kamar 

3) Hotel di atas rata-rata, hotel yang mempunyai jumlah kamar 100-299 

4) Hotel besar, hotel yang mempunyai lebih dari 300 kamar 
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b. Segi pelayanan tamu/tipe tamu hotel 

1) Family hotel, hotel yang menerima tamu berupa keluarga 

2) Business hotel, hotel yang menerima tamu yang berprofesi sebagai usahawan 

3) Tourist hotel, hotel yang tamu-tamunya adalah wisatawan 

4) Transit hotel, hotel yang memberikan tempat istirahat bagi tamu untuk 

sementara waktu 

5) Hotel Cure Hotel, yang disediakan bagi tamu yang bermaksud untuk 

melakukan pengobatan 

c. Lama tinggal tamu 

1) Commercial Hotels dimana tamu hotel dapat menginap untuk semalam atau 

kurang 

2) Residential Hotels, hotel yang diperuntukkan bagi tamu yang menginap dalam 

waktu paling sedikit satu bulan. 

3) Semi Residential Hotels, hotel yang menerima tamu baik yang menginap satu 

malam maupun long stay. 

d. Plan/harga jual 

1) The European Plan, hotel yang menjual harga untuk kamar saja. 

2) The American Plan, hotel yang memberikan harga kamar termasuk makan. 

3) De-luxe Hotel, hotel dengan harga jual paling mahal. 

4) First Class Hotel, hotel dengan harga jual menegah. 

5) Economy Hotel, hotel dengan harga jual terendah. 

e. Hotel Berbintang 

1) Hotel bintang satu. 
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2) Hotel bintang dua. 

3) Hotel bintang tiga. 

4) Hotel bintang empat. 

5) Hotel bintang lima. 

6) Hotel berlian. 

Pembagian ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pariwisata, Departemen 

Perhubungan RI yang dilakukan tiga tahun sekalidengan tata cara pelaksanaan 

ditentukan Direktorat Jendral Pariwisata. Adapun yang mejadi bahan pertimbangan 

adalah kenyamanan, fasilitas, jumlah kamar, peralatan yang tersedia serta mutu 

pelayanan. 

a. Lokasi/Letak Hotel 

1) Resort Hotel, hotel yang terletak di daerah wisata, misalnya tepi pantai, danau, 

pegununungan, dan lain-lain. 

2) City Hotel, hotel yang terletak di dalam kota. 

3) Highway Hotel, hotel yang terletak di pinggir jalan raya antar kota. 

b. Lama Periode Operasi/Length of Operating Period 

1) Seasonal Hotel, hotel yang buka pada musim tertentu saja, misalnya musim 

panas, musim dingin, musim liburan, dan lain-lain. 

2) Year Round Operating Hotel, hotel yang beroperasi sepanjang tahun. 

 

c. Aktivitas Tamu Hotel 

1) Sport Hotel, hotel yang merupakan bagian dari kompleks olah raga. 

2) Sky Hotel, hotel yang menampung orang-orang yang akan bermain ski. 
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3) Convention Hotel, hotel sebagai bagian dari kompleks rapat, pertemuan, 

asosiasi, dan lain-lain. 

Peranan Hotel dalam Industri Pariwisata adalah sebagai berikut : 

a. Seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau sedang berwisata tidak akan 

lepas dari kebutuhan dalam hidup yang paling pokok, yaitu makan dan tidur. 

Hotel menyediakan jasa penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup para wisatawan. 

b. Hotel menggantikan fungsi rumah “di luar rumah” (away home from home) bagi  

para wisatawan attau pelaku perjalanan, dengan usaha memberikan: 

1) Rasa aman atau secure. 

2) Rasa kenyamanan yang menyenangkan atau comfort. 

3) Kesendirian atau privacy. 

c. Hotel sebagaimana rumah adalah tempat awal atau basis seseorang dalam 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, 

bersantai, hidup bermasyarakat, berolaraga dan kegiatan lain-lain. Untuk 

memenuhi kebutuhan ini hotel menyediakan fasilitas serta sarana yang diperlukan 

seperti televisi, telepon, lobby, aula, computer, dan lain-lain. 

 

2. Biro Perjalanan Pariwisata 

Biro perjalanan wisata merupakan tahap dinamis gejala pariwisata, karena 

menyebabkan bergeraknya roda industri pariwisata mulai dari asal wisatawan sampai 

tujuan wisata. 
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Menurut Bab I – SK Dirjen Pariwisata No. Kep 16/U/II/88: pelaksanaan 

ketentuan usaha perjalan, diberikan sebagai berikut: 

a. Usaha perjalanan adalah kegiatan yang bersifat komersial yang mengatur, 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok 

orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. 

b. Biro perjalanan umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha perjalanan ke dalam dan atau di dalam dan atau ke luar negeri. 

c. Cabang biro perjalanan umum adalah salah satu unit usaha biro perjalanan umum 

yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah 

lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya. 

Sejalan dengan tugas Biro Perjalanan Pariwisata, yang dicari wisatawan 

dari sebuah paket wisata pada dasarnya mencakup:  

a. Hal-hal yang menarik minat dan perhatian para wisatawan (attraction) termasuk 

kesan (image) dari wisatawan 

b. Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan wisata tersebut misalnya akomodasi, 

makan, minum, support industries 

c. Infrastruktur termasuk semua konstrruksi di bawah dan di atas tanah dari suatu 

wilayah atau daerah 

d. Daerah tujuan wisata mudah dijangkau dan tersedia alat transportasi yang 

memadai 

e. Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal, maka 

kepastian atau jaminan keamanan sangat penting, keramahtamahan dan keamanan 

menjadi sangat penting (Spillane,1994:63) 
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3. Obyek Wisata 

Objek wisata lebih dikenal dengan istilah tourist attractions, yaitu segala 

sesuatu yang menjadi objek bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. 

Attraction merupakan pusat dari industri pariwisata, menurut pengertiannya mampu 

menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Suattu tempat tujuan primer 

(primary destination) adalah tempat atau lokasi yang sangat menarik perhatian 

wisatawan dan merupakan objek pokok dari perjalanannya. Sedangkan stopover 

destination adalah suatu tempat yang menarik atau perlu dikunjungi ketika sedang 

mengunjungi primary destination. 

Industri pariwisata di Indonesia dibangun atas dasar perwilayahan, di 

mana pembagian wilayah-wilayah pariwisata yang dapat dipandang memilki potensi, 

sehingga dapat dijadikan tujuan yang pasti. Hal ini penting karena Indonesia memiliki 

potensi luas dan beraneka ragam, baik atraksi tidak bergerak seperti keindahan alam, 

monument, candi, museum, dan sebagainya, maupun atraksi bergerak di mana faktor 

manusia memegang peranan penting seperti kesenian, adat istiadat, seremoni, 

perayaan, pecan raya dan sebagainya. Pembagian wilayah-wilayah ini dapat 

dipandang memiliki potensi sehingga dapat dijadikan tujuan yang pasti karena 

atraksinya, fasilitas-fasilitas kepariwisataannya menyebabkan tempat dan daerah 

tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan (Nyoman S. pendit,1986:65). 

D. Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi 

daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Pendapatan asli daerah secara garis besar terdiri dari komponen-komponen (UU 

32 Tahun 2004 Ps 157). 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

Batasan pengertian pendapatan asli daerah sendiri menurut Sutrisno PH. ialah 

merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam 

menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian 

pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha 

pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk 

mebiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. 

 

 

 

Uraian secara rinci tentang komponen-komponen pendapatan asli daerah sendiri 

adalah: 

1. Pajak Daerah 

Pengenaan pajak terhadap wajib pajak merupakan hal yang paling tidak 

menyenangkan bagi hampir sebagian besar masyarakat. Hal ini memang tidak 

terbantahkan karena pajak yang dipungut merupakan timbal balik dari kegiatan-
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kegiatan yang telah dilakulan oleh pemerintah dalam menyediakan prasarana-

prasarana dan pelayanan jasa terhadap masyarakat. 

a. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak adalah sumbangan penduduk kepada kas Negara yang dapat 

dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

jasa yang langsung dapat dirasakan dari pemerintah. 

b. Pembagian pajak menurut golongan 

Pembagian pajak menurut golongan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: 

1) Pajak Langsung 

Pengertian pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha atau administrasi 

Negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan 

pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala. 

Ditinjau dari segi ekonominya, pajak langsung adalah pajak yang beban 

pajaknya tidak dapat digeser atau dikembalikan kepada orang lain, 

misalnya pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga. 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pengertian pajak tidak langsung ditinjau dari segi tata usaha atau 

administrasi Negara adalah pajak pajak yang pemungutannya tidak 

dilakukan bedasarkan atas surat ketetapann pajak atau pengenaannya tidak 

dilakukan secara berkala. 

Dalam artian ekonomisnya, pajak tidak langsung adalah pajak yang beban 

pajaknya dapat digeser kepada orang lain, misalnya pajak penjualan, 

cukai, bea masuk, bea materai, bea lelang. 
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3) Pedoman pemungutan pajak 

Prinsip yang dikenal dalam pengenaan atau pemungutan pajak ada empat 

macam: 

a) Prinsip Kesamaan (Equity) 

Beban pajak yang akan dikenakan harus sesuai dengan keadaan 

relative dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan 

harus digunakan sebagai pedoman dalam distribusi bebann pajak itu, 

sehingga bukan beban pajak dalam artian akan tetapi beban nyata 

dalam kepuasan yang hilang. 

b) Prinsip Kepastian (Certainity) 

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, 

sehingga mudah dimengerti oleh para wajib pajak dan juga akan 

memudahkan administrasi 

 

 

 

c) Prinsip Kecocokan (Convenience) 

Pengenaan pajak jangan sampai terlalu menekan wajib pajak, sehingga 

wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran 

pajak kepada pemerintah. 

d) Prinsip Ekonomis 
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Pengenaan pajak menimbulkan kerugian yang minimal, jangan sampai 

biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan 

pajaknya. 

4) Pajak Negara dan Pajak Daerah 

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu mendasar antar kedua kata 

tesebut di atas, karena pengertian pajak daerah memang sama seperti pajak 

Negara, hanya saja terdapat perbedaan pada: 

a) Pajak Negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam 

hal ini direktorat jendral pajak). Pada umumnya digunakan oleh 

pemerintah pusat tetapi ada pula yang penggunaannya diserahkan 

kepada daerah. 

b) Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah atau pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaanya 

diserahkan kepada daerah. 

Selanjutnya pada pasal 6 peraturan pajak umum daerah disebutkan 

batasan-batasan serta asas-asas pajak daerah, sebagai berikut: 

a) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung 

dikenakan pajak daerah 

b) Pajak daerah ridak boleh diadakan pembedaan atau pemberian 

keistimewaan yang menguntungkan  perseorangan, golongan, dan 

keagamaan 

c) Pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan akan keluar masuknya 

atau pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah 
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d) Duta dan konsul asing, demikian pula orang-orang yang termasuk 

kedutaan atau konsulat asing tidak boleh diberikan pembebasan dari 

pajak daerah selain dengan keputusan prasiden. 

2. Retribusi Daerah 

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat telah menyediakan berbagai macam hal padahal kegiatan 

ini memerlukan biaya-biaya yang entu saja menuntut pembayaran kembali akan 

penyediaan fasilitas ini dikenakan kepada masyarakat. Hal pembayaran kembali 

kepada pemerintah oleh masyarakat atas pemakaian barang dan jasa yang telah 

disediakan ini lebih dikenal dengan nama retribuusi. 

Antara retribusi dengan pajak mempunyai perbedaan sifat yang dimiliki. 

Perbedaan tersebut terletak pada balas jasa yang diberikan kepada wajib pajak 

atas pungutan tersebut. Pada pungutan pajak, wajib bayar tidak mendapatkan 

imbalan langsung, namun untuk retribusi mendapatkan balas jasa langsung. 

Semakin berkembangnya suatu daerah akan semakin banyak pula jenis 

retribusi yang dapat dipungut oleh daerah itu. Karena semakin berkembangnya 

suatu daerah maka semakin banyak pula fasilitas atau jasa yang disediakan 

pemerintah setempat untuk kegiatan masyarakatnya. Pemerintah daerah memeang 

mempunyai kebebasan yang telah banyak dalam memungut retribusi lebih besar 

dari pada pajak, karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti 

jasa atau fasilitas yang dibebani oleh daerah. 

3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 
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Perusahaan daerah adalah sarana yang dipakai pemerintah daerah di dalam 

mengemban pelaksanaan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebab 

cabang-cabang yang penting bagi daerah yang menguasai hajat hidup orang 

banyak , perusahaan daerahlah yang mengusahakan oleh karenanya tugas berat 

yang harus dibawa oleh peraturan daerah adalah seimbang dengan hak-hak yang 

dimiliki. 

Bidang usaha badan usaha pemerintah daerah mencakup berbagai aspek 

pelayanan terhadap masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan 

memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus 

dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat. 

Selain bagi hasil usaha daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 

adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga yang 

dimaksud adalah usaha badan usaha diluar badan usaha pemerintah (swasta) yang 

bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan 

pemanfaatan pribadi tetapi hal tersebut tidak mencakup dan menguasai hajat 

hidup orang banyak. 

4. Lain-lain PAD yang sah 

Penerimaan lain-lain adalah bagian dari pendapatan daerah sendiri yang 

tidak termasuk pos penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba bagian 

usaha pemerintah daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah. Termasuk 

sebagai penerimaan lain-lain adalah penerimaan dari sewa rumah dan gedung 

milik daerah, hasil penjualan barang-barang bekas daerah, usaha yang dilakukan 

oleh aparat pemerintah daerah yang membuka perusahaan daerah untuk 
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menghasilkan jasa yang dapat digunakan masyarakat, serta usaha lainnya daeri 

daerah yang sifatnya tidak rutin. 

 

E. Peranan industri pariwisata terhadap pandapatan asli daerah 

Pariwisata adalah keseluruhan fenomena dan hubungan-hubungan yang 

ditimbulkan oleh kegiatan perjalanan dan berdiamnya orang-orang yang bukan 

merupakan penduduk setempat, dengan syarat tidak menetap di daerah tujuan dan tidak 

melaksanakan pekerjaan yang menghasilkan upah. 

Anggaran daerah adalah suatu rencana yang berisis tentang rencana kegiatan 

yang akan dilakukan oleh daerah yang bersangkutan, yang mana mencakup kegiatan yang 

bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan dari berbagai tingkatan untuk jangka 

panjang  waktu tertentu yang dinyatakan dengan uang. 

Salah satu sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai 

berbagai kegiatan tersebut berasal dari pendapatan daerah, dimana pendapatan asli daerah 

termasuk didalamnya. Pendapatan asli daerah diharapkan bias memberikan sumbangan 

dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah, dan juga diandalkan untuk meningkatkan 

secara riil. 

Usaha peningkatan asli daerah dijalankan melalui penggalian potensi sumber 

pendapatan. Penerimaan sektor pariwisata merupakan bagian yang melibatkan kegiatan-

kegiatan seperti objek wisata yang menyumbang retribusi, atraksi wisata dan hiburan, 

serta kegiatan pendukungnya seperti penginapan, biro perjalanan wisata, dan tontonan. 

Berkembangnya pariwisata akan berakibat ganda terhadap sektor lainnya yang mana 

produknya diperlukan untuk menunjang perkembangan pariwisata seperti hotel dan 
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restaurant. Maka perkembangan pariwisata selain akan meningkatkan sektor pariwisata 

juga akan menambah peningkatan pendapatan masyarakat dan penerimaan daerah. 

Seiring dengan kedatangan wisatawan baik wistawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara ke objek wisata di daerah tertentu, maka pendapatan dari sektor 

pariwisata akan meningkat, karena wisatawan pasti akan menggunakan fasilitas-fasilitas 

yang ada di daerah tujuannya, seperti hotel, biro perjalanan pariwisata, objek-objek 

wisata dan membeli cinderamata. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang 

kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan dari industri pariwisata. 

Selanjutnya kepariwisataan juga memberikan sumbangsihnya secara langsung 

kepada kemajuan-kemajuan secara berkesinambungan terhadap usaha-usaha pembuatan 

atau perbaikan-perbaikan jalan, jembatan, pelabuhan, pengangkutan setempat, program-

program kebesihan atau kesehatan, proyek sarana budaya, kelestarian lingkungan dan 

sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi 

masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi 

wisatawan. Selain itu pembangunan pariwisata berpengaruh pada perubahan dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan pendapatan dan distribusi pendapatan. 

Semakin bertambahnya hotel, rumah makan, dan biro perjalanan berarti pajak 

yang masuk sebagai pendapatan asli daerah akan meningkat, demikian halnya dengan 

bertambahnya pemakaian prasarana jalan, air, listrik, telepon, dan rekreasi, maka retribusi 

yang masuk ke kas akan semakin banyak. 

 

F. Penelitian Sebelumnya 
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1. Sri Sutanti (1997) mengadakan penelitian mengenai perkembangan pendapatan 

sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di daerah Kotamadya 

Surakarta. Penelitian tersebut mengambil sampel dari tahun 1989 sampai dengan 

tahun 1995. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah jumlah kunjungan 

wisatawan ke kota Surakarta ada kecendrungan meningkat, pendapatan daerah 

sektor pariwisata di duga mempunyai kontrbusi yang meningkat terhadap 

pendapatan daerah kotamadya Surakarta, dan diduga jumlah wsatawan 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata kotamadya 

Surakarta. 

Alat analisi yang digunakan untuk menghitung yaitu dengan menggunakan model 

regresi sederhana, dengan model 

    eiXY ++= 110 bb  

Hasil penelitian yang dilakukan adalah tidak adanya kenaikkan dalam jumlah 

wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Dari hasil analisis trend metode 

regresi, ternyata koefisien regresi memiliki nilai t = 1,777 dan probabilitasnya 

adalah 0,13577 yang berarti trend tersebut ttidak sigbifikan pada taraf 5%. 

2. Arif Rahman (2002) mengadakan penelitian mengenai sumbangan sektor 

pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang. 

Penelitian tersebut mengambil sampel antara tahun 1986 sampai dengan 2001. 

Hipotesis yang diajukan adalah penerimaan sektor pariwisata diperkirakan 

meningkat seiring dengan adanya perkembangan fasilitas, dan penerimaan sektor 
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pariwisata diduga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Alat analisis yang digunakan adalah trend linier dengan model: 

    Y = a + bX 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa ternyata hasil trend berada di antara 

25,37488% - 36,05895%. Hasil trend tersebut menunjukkan bahwa 

perkembangnan pariwisata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  

3. Meika Fatmawati (2006) tentang sumbangan sektor pariwisata terhadap 

pendapatan asli daerah di kabupaten karanganyar. Sampel penelitian diambil 

mulai bulan Januari 1999 sampai bulan Desember 2003. 

Hipotesis yang diajukan adalah jumlah wisatawan, arus kendaraan, jumlah kamar 

hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan pariwisata. Pendapatan pariwisata 

menunjukkan perkembangan yang meningkat dan perkembangan kontribusi 

pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten 

karanganyar menunjukkan kecendrungan yang meningkat. 

Alat uji yang digunakan adalah dengan uji regresi linear berganda dengan model: 

LnPP = β0 + β1LnWSTt +  β2LnAKt + β3LnJKt + ei 

Dimana: 

PPt = pendapatan sektor pariwisata pada periode t 

β0 = konstanta 

WSTt = jumlah wisatawan pada periode t 

Akt = jumlah arus kendaraan pada periode t 

JKt = jumlah kamar hotel yang tersedia pada periode t 
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β1 - β3 = koefisien regresi parsial 

ei = variabel gangguan. 

Hasil penelitian menunjukkan koefisien elastisitas wiatawan sebesar 0,954929 

mempunyai hubungan positif dengan nilai t yang sebesar 0,0000. Yang berarti 

variabel tersebut meyakinkan pada taraf signifikan 5%, sedangkan arus kendaraan 

dan jumlah kamar hotel tidak meyakinkan pada taraf signifikan 5% dengan 

koefisien masing-masing -0,209237 dan 0,10292. 

Perkembangan yang begitu bagus pada pendapatan pariwisata yang setiap 

bulannya terdapat pertambahan sebesar Rp. 210.975,75. Kontribusi pendapatan 

pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kecendrungan 

menurun dengan penurunan setiap bulannya sebesar 0,00588069%. 

4. Harsono (1996) mengadakan penelitian mengenai sumbangan sektor pariwisata 

terhadap penapatan asli daerah sendiri di kabupaten Cilacap dengan mengambil 

sampel penelitian mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. 

Hipotesis yang diajukan adalah (1) penerimaan sektor pariwisata diperkirakan 

meningkat seiring dengan perkembangan fasilitas, dan (2) penerimaan sektor 

pariwisata diduga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

Alat uji yang dgunakan adalah perhitungan kualitatif dengan menggunakan 

persamaan tren linear, dengan model: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = nilai tren yang ditaksir 
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a = tingkat penerimaan pariwisata pada periode tertentu 

b = besarnya kenaikan sektor pariwisata tiap kuartanya 

X = kuartal yang dihitung berdasarkan periode dasar 

Prosentase sumbangan selama lima tahun penelitan sebesar 8,5% per kuartal. 

Prosentase penerimaan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

mengalami fluktuasi antara 6,538% sampai dengan 10,443% per kuartal. 

Sumbangan sebesar ini cukup signifkan karena berasal dari tiga komponen, yaitu 

pajak pembangunan, pajak tontonan, pajak pendapatan objek pariwisata. 

Kemudian secara rata-rata penerimaan sektor pariwisata mencapai 71,375 juta 

rupiah per kuartal, sedangkan prosentase pertumbuhannya per kuartal adalah 

sebesar 7,635%. Tren penerimaan sektor pariwisata naik, hal ini disebabkan 

karena adanya peningkatan PDRB Kabupaten Cilacap selama penelitian yang 

mengakibatkan kebutuhan untuk melakukan wisata khususnya wisatawan lokal 

meningkat. Selain itu karena faktor pendukung perkembangan pariwisata seperti 

infastruktur, promosi, atraksi wisata, pelayanan wisatawan, dan lainnya 

bertambah baik. 

G. Kerangka Pemikiran 

Daya tarik dan jumlah objek wisata yang ada di Propinsi DKI Jakarta akan 

menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah tersebut, baik wisatawan asing maupun 

wisatawan mancanegara. Wisatawan yang datang dari luar DKI Jakarta tentu akan 

membutuhkan tempat tinggal sementara selama berada di Jakarta, hal tersebut tentu akan 

menarik minat para pengusaha hotel dan akomodasi lainnya untuk menambah fasilitas 

dan meningkatkan pelayanan.  
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Karena kebutuhan seperti makan, minum, tempat tinggal sementara, dan masuk 

ke objek wisata yang akan dituju, maka wisatawan akan melakukan pengeluaran untuk 

memenuhi kebutuhannya tersebut. Dengan pengeluaran yang dilakukan wisatawan 

selama berada di objek wisata yang dituju, maka akan terjadi penambahan devisa bagi 

pendapatan daerah. Pendapatan daerah di sektor pariwisata yang diterima berupa pajak 

dan retribusi tersebut tentu akan menyumbang pendapatan asli daerah Propinisi DKI 

Jakarta. 

Secara ringkas, kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.1 kerangka pemikiran 

 

H. Hipotesis  

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Jumlah Hotel 

Presentase 
Tingkat Hunian 
Kamar Hotel 

Jumlah 
Wisatawan 
Mancanegara 

Pendapatan 
Pariwisata 

Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 
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1. Diduga bahwa perkembangan pendapatan pariwisata di Propinisi DKI Jakarta 

mengalami perubahan positif. 

2. Diduga bahwa kontribusi pendapatan sektor pariwisata berpengaruh positif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinisi DKI Jakarta. 

3. Diduga bahwa jumlah hotel, presentase tingkat hunian kamar hotel, dan jumlah 

wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap pendapatan sektor 

pariwisata di Propinisi DKI Jakarta. 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang membahas “Analisis Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Propinisi DKI Jakarta” ini mengambil studi kasus di Propinsi 

DKI Jakarta dengan periode tahun 1990-2007. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder yang bersifat time series (dari waktu ke waktu) dalam 

periode tahun 1990-2007.  

B. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Data dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini 

untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalan penelitian ini dan 
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juga menganalisa Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

sendiri Propinsi DKI Jakarta. 

Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data 

tersebut berbentuk time series selama lima belas (18) tahun yaitu dari tahun 1990 sampai 

dengan 2007. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

tetapi melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian 

ini data tersebut diperoleh dari :  

1. Dinas Pariwisata Propinsi Dki Jakarta. 

2. Data Saku Pemerintah Propinisi DKI Jakarta. 

3. Biro Pusat Satistik “Jakarta Dalam Angka”. 

4. Data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui, jurnal, artikel 

dan bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung. 

C. Definisi Operasional Variable 

1. Tingkat Hunian Kamar Hotel 

Menurut BPS di dalam Petra Digital Libarary tingkat hunian kamar hotel adalah 

banyaknya malam kamar yang dihuni (room night occupied) dibagi dengan 

banyaknya malam kamar yang tersedia (room night available) dikalikan dengan 

100%. Tingkat hunian kamar menunjukkan presentase kamar yang dihuni tamu. 

Secara kasar tingkat hunian kamar hotel menunjukkan kemampuan hotel dalam 

menarik tamu untuk tinggal di hotel. (www.petradigilab.co.id) 

2. Jumlah Wisatawan Mancanegara. 
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Jumlah wisatawan mancanegara adalah semua orang dari luar negeri yang datang 

ke lokasi wisata dengan tujuan menikmati dari kunjungan yang dilakukannya 

tersebut. Diketahui dari tiket yang terjual, dengan satuan orang. 

3. Jumlah Hotel 

Jumlah hotel adalah seluruh bangunan tetap yang digunakan untuk memberikan 

pelayanan jasa bagi masyarakat umum yang memerlukan pemondokan sementara 

dengan memberlakukan imbalan biaya tertentu yang dihitung persatuan unit 

(Badan Pertanahan Nasional). 

4. Pendapatan pariwisata 

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari 

kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak 

hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah per tahun 

(Oka A, Yoeti, 1982: 149-151). Sedangkan dasar pendapatan dari kegiatan 

kepariwisataan menunjuk kepada beberapa penulis buku kepariwisataan, seperti 

yang dikatakan Leonard J Lickorish dan Carson L. Jenkins (Kartika, Novi. 2005: 

45) 

“….these elements must be present together; first, the combination of 
services required to make the journey, such as transport and accommodation, and 
secondly a desired satisfaction at a chosen destination, such as relaxation……” 

 
Yang didukung dengan pernyataan: 

“ contribution received by government from the tourism sektor may be 
direct or indirect. Direct contribution araise from charging taxes on income for 
example, private and company income generated by tourism employment and 
business. Indirect sources of income will mainly comprise the range of taxes and 
duties levied on goods and services supplied to tourist” 
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Merujuk pada teori-teori tersebut di atas data ini merupakan penjumlahan 

angka dari pos-pos pajak hotel dan restoran/pajak pembangunan I, pajak 

hiburan/pajak tontonan, pajak bangsa asing, retribusi tempat wisata dan olahraga, 

dan penerimaan dari dinas pariwisata (Kartika, Novi. 2005: 45)  

 

D. Metode Analisis Data 

1. Uji Analisis Trend Perkembangan Pendapatan Pariwisata 

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pariwisata, akan digunakan 

analisis trend. Analisis trend jangka panjang gerakan linear lebih sesuai untuk 

series yang meliputi periode waktu yang relative panjang gerakan tersebut akan 

berupa huruf s yang memanjang. 

Alasan perlunya mengetahui trend, yaitu secara langsung dapat membantu 

menyusun perencanaan. Misalnya apabila trend pendapatan pariwisata selama 

beberapa tahun mengalami peningkatan maka secara logika dapat diramalkan 

bahwa pendapatan pariwisata untuk yahun-tahun selanjutnya juga akan 

meningkat. Dalam menghitung trend linier tedapat beberapa metode, diantaranya: 

a. Metode bebas (freehand method) 

b. Metode setengah rata-rata (semi average method) 

c. Metode rata-rata bergerak (moving average method) 

d. Metode kuadrat terkecil (least square methode). 

Penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil (Least Squares Method). 

Dimana taksiran trend di hitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat 

antara tiap nilai deret waktu dengan trend adalah minimum. Least squares method 
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menghendaki agar jumlah kuadrat dari semua titik-titik vertikal antara titik-titik 

koordinat dan garis trend itu menjadi seminmal mungkin (Dajan, Anto.1975: 

277). 

Penggunaan least square method sebetulnya perupakan metode yang 

memuaskan bagi penggambaran garis trend linear. Dalam banyak peristiwa 

ekonomi, fluktuasi deret berkala sekitar garis trend-nya umumnya bukan bersifat 

independent. Penggunaan Least Square Method guna menarik garis trend 

sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor kepraktisan daripada karena matematis 

metode tersebut memang sudah baik (Dajan, Anto.1975: 285). Persamaannya 

adalah: 

Y0 = a + bX 

dimana : 

 Y = Jumlah Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

 a = Konstanta 

b = Besar perubahan variabel Y yang terjadi setiap perubahan 1 unit      

variabel X 

 
untuk mencari a dan b digunakan: 

  
N
Y

a
S

=  à N = jumlah data 

  
2X

XY
b

S
S

=  

 Penggunaan model trend linear ini bertujuan untuk melihat perkembangan 

hubungan variabel X+Y selama periode penelitian maupun prospek di masa 

datang. 
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a. Bila b < 0, maka perkembangan hubungan y dan x adalah turun 

b. Bila b > 0, maka perkembangan hubungan y dan x adalah naik. 

Dengan menggunakan signifikan 5%, analisa trend tersebut diuji terlebih 

dahulu, apabila probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka persamaan trend 

tersebut signifikan. 

 

2. Uji Analisis Trend Kontibusi Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan sektor 

pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan: 

%100kontribusi ´=
PAD
Ypar

 

Dimana: 

Ypar = Nilai Pendapatan Pariwisata  

PAD = Nilai Pendapatan Asli Daerah 

Perhitungan tersebut menghasilkan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap 

pendapatan asli daerah dan kemudian menghitung perkembanganya dengan 

menggunakan analisis trend, analisis trend yang digunakan sama dengan yang 

digunakan pada uju II di atas, yaitu dengan menggunakan least square method. 

Dengan model:  

Y0 = a + bX 

Dimana: 

Y0 : Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap  

  Pendapatan Asli   Daerah 

a : Konstanta 
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b : Besarnya perubahan variable Y yang terjadi pada setiap  

  perubahan satu unit variable X 

X : Tahun 

Untuk mengetahui nilan koefisien a dan b digunakan rumus berikut: 

N
Y

a
S

=  à N = Jumlah Data  
2X

XY
b

S
S

=  

3. Uji Regresi Berganda Log Linear 

Untuk mengetahui seberapa besar variable independen yaitu tingkat hunian 

kamar hotel, jumlah wisatawan, investasi objek wisata, dan jumlah rumah makan 

mempengaruhi tingkat pendapatan sektor pariwisata di DKI Jakarta sebagai 

variable dependen, maka digunkakan uji regresi log linear sebagai berikut: 

++++= 3log32log21log1log XXXy bbba ei 

 

 

Dimana: 

a    = Konstanta 

Y    = Pendapatan Pariwisata 

X  = Tingkat Hunian Kamar Hotel 

X2  = Jumlah Wisatawan Mancanegara 

X3  =  Jumlah Hotel 

=- 31 bb Koefisien Regresi Parsial 

ei  = Variabel Gangguan 

4. Uji Statisitik 
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Uji ini dapat berguna untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

yaitu dapat diterima atau ditolak berdasarkan dari analisis data. kriteria 

digunakan untuk menguji hipotesis secara statistik didalam analisis regresi 

sederhana dan regresi berganda dilakukan melalui pendekatan uji signifikan (test 

significant). Uji signifikan secara umum merupakan prosedur untuk mengetahui 

seberapa besar signifikansi kebenaran suatu hipotesis nol (H0), atau untuk 

menentukan apakah sample-sampel yang diamati berbeda secara nyata dari hasil-

hasil yang diarapkan.  

Menurut Ghozali (2001: 4) untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel 

dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistic goodness of fitnya. 

Secara statistik, nilai statistic goodness of fitnya dapat diukur dari nilai statistik t, 

nilai statistik F, dan koefisien determinasinya. Perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis 

(daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima. Dalam pengujian hipotesis 

ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

a. Uji Signifikansi Parameter Indivial (Uji T) 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual untuk 

mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain tetapi 

dengan menggunakan derajat keyakinan 5%.  

Hipotesis yang akan diuji adalah: 
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Ho : b1, = 0 variabel independent secara individu tidak berpengaruh    

terhadap variabel dependen. 

Ha : b1 ¹  0 variabel independent secara individu berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

  Kriteria pengujian adalah : 

1) Apabila nilai –t tabel < t hitung < +t tabel, maka Ho diterima. Artinya 

variabel independen secara signifikan tidak mampu mempengaruhi 

variabel dependen. Atau jika nilai probabilitasnya < tingkat  a (derajat 

signifikan) maka koefisien regresi signifikan pada tingkat tertentu. 

2) Apabila nilai t hitung < -t tabel atau t hitung > + t tabel, maka Ho di 

tolak. Artinya variabel independen mampu mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

 

 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama semua 

koefisien regresi. 

1) Hipotesis : Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

2) Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

3) F tabel = F α, N-K, K-1 

4) F hitung = F statistic 

5) F hitung < F tabel ; Ho diterima, Ha ditolak. Kesimpulannya adalah bahwa 

β1, β2, β3, β4 tidak berbeda dengan nol. Dalam hal ini dapat dikatakan 
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bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada 

tingkat α. 

6) F hitung > F tabel ; Ho ditolak, Ha diterima. Kesimpulannya adalah bahwa 

β1, β2, β3, β4 tidak sama dengan nol. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada 

tingkat α. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²), dapat digunakan untuk mengetahui berapa 

persen (%) variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling 

baik dalam analisis regresi, yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien 

determinasi R2 adjusted antara nol dan satu. Koefisien determinasi nol berarti 

variabel independen bila mendekati satu berarti variabel independen semakin 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Rumus adjusted R2 adalah sebagai berikut :   

Adjusted 1
)/()}1(1{ 2

2

--
---

=
kN

kNR
R

 

Dimana :   

R2 = Koefisien determinasi 

N = Jumlah Observasi 

K = Jumlah Variabel 

d. Koefisien determinasi (r) 

Untuk mengetahui keeratan dependen (kuat lemahnya) hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. 
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1) Jika 0,7 ≤ r ≤ 1, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah kuat 

(khusus untuk 0,9 ≤ r ≤ 1 hubungan tersebut sangat kuat). 

2) Jika 0,5 ≤ r ≤ 0,7, maka hubungan antara variabel X dan Y dapat 

dikatakan sedang. 

3) Jika 0,1 ≤ r ≤ 0,5, maka hubungan antara variabel X dan Y dapat 

dikatakan lemah. 

5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya lebih dari 

satu hubungan linear pasti di antara beberapa atau semua variabel independen 

dari model regresi (Gujarati, 1995 : 320). 

 Salah satu asumsi model klasik yang menjelaskan ada tidaknya hubungan 

antara beberapa atau semua variabel dalam model regresi. Jika dalam model 

terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar 

yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. 

 Untuk menguji bermasalah atau tidaknya multikolinearitas, dilakukan 

pengujian dengan metode Klein, yaitu membandingkan nilai (r2) dengan nilai 

R2. apabila nilai R2 > (r2), berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas, 

sedangkan apabila nilai R2 < (r2) berarti terjadi gejala multikolinearitas.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan munculdalam fungsi regresi 

yang mempunyai variabel yang tidak sama, sehingga penaksir OLS tidak 

efisien. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 
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heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Park. Metedo ini terdiri 

dari dua tahap. Yang pertama dilakukan regresi memperhitungkan adanya 

masalah heteroskedastisitas. Dari hasil regresi tersebut maka diperoleh nilai 

residualnya. Kemudian nilai residual tadi dikuadratkan dan diregresikan 

dengan variabel-variabel independen sehingga diperoleh persalamaan sebagai 

berikut: 

ei = αo + α1 X1 +  α2X2  +  α3X3  + …  + αnXn 

 Dari hasil regresi tahap dua tadi kemudian dilakukan uji t. jikan nilai 

probabilitas semua variabel independen signifikan, maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian obeservasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang (Gujarati, 

1995: 400-401). Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

autokorelasi diantara rangkaian variabel yang diperoleh. Pengujian terhadap 

gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin –

Watson, yaitu dengan membandingkan angka  Durbin –Watson yang 

diperoleh dari perhitungan analisa regresi dengan angka Durbin –Watson 

dalam tabel dengan derajat kebebasan (N-k) dan tingkat signifikan tertentu. 

Angka Durbin –Watson dalam tabel menunjukkan nilai distribusi antar batas 

bawah (dL) dan batas atas (dU). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 Deteksi autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik 

Durbin-Watson hitung dengan Durbin-Watson tabel. Mekanisme uji Durbin-

Watson adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995: 423): 

· Lakukan regresi OLS dan dapatkan residualnya. 

· Hitung nilai d (Durbin-Watson). 

· Dapatkan nilai kritis dL dan dU. 

· Apabila hipotesis nol adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, 

maka jika :   

d < dL : menolak Ho 

d > dU : tidak menolak Ho 

dL  £ d £ dU : pengujian tidak menyakinkan 

· Apabila hipotesis nol adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, 

maka jika : 

d > 4 – dL : menolak Ho 

d < 4 – dU : tidak menolak Ho 

4 –dU £ d £ 4 – dL : pengujian tidak meyakinkan 

· Apabila hipotesis nol adalah dua ujung, yaitu bahwa tidak ada serial 

autokorelai baik positif maupun negatif, maka jika:  

d < dL : menolak Ho 

d < 4 - dL : menolak Ho 

dU < d < 4 - dL : menerima Ho 

dL  £ d £ dU atau 4 –dU £ d £ 4 - dL : pengujian tidak meyakinkan. 

 Uji autokorelasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 Dari model akan didapat nilai R 2 , kemudian nilai ini dimasukkan dalam 

rumus sebagai berikut : (n-1) R 2 , dimana n adalah jumlah observasi, 

kemudian dilakukan pengujian dengan hipotesa sebagai berikut: 

Ho : ρ = 0 berarti tidak ada masalah autokorelasi 

Ha : ρ ≠ 0 berarti ada masalah autokorelasi 

 Selanjutnya nilai (n-1) R 2  diperbandingkan dengan X 2  (0,05). Dimana 

X 2  (0,05) adalah nilai kritis Chi Square yang ada dalam tabel statistik Chi 

Square. Jika (n-1) R 2  lebih besar dari X 2 , maka terdapat autokorelasi, dan 

jika sebaliknya maka tidak terjadi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Sejarah kota Jakarta 

Kota Jakarta sudah berdiri sejak abad yang silam, tepatnya pada abad 

XVII persisinya tahun 1527. Dimulai dengan nama “GEMEENTE” dan 

“STADGEMEENTE BATAVIA” kemudian berubah menjadi “JAKARTA 

TOKUBETSUSHI”. Pada jaman pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka 

dan sekarang lebih dikenal dengan nama Kota Metropolitan Jakarta. 

Pada awal abad ke-XVI di daerah Jawa Barat, yang terletak di dekat kota 

Bogor sekaran berdiri kerajaan bernama Pajajaran yang diperintah oleh Sri 

Baduga Maharaja. Di muara kali Ciliwung yang merupakan batas sebelah Utara 

Kerajaan Pajajaran terletak sebuah Bandar bernama Sunda Kelapa yang pada 

waktu itu berfungsi sebagai kota perdagangan. Seperti diketahui, pada masa itu 

sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka di kuasai oleh bangsa 

Portugis yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara. 

Tahun 1522 utusan Portugis tiba di Sunda Kelapa dengan maksud mengadakan 

persahabatan dengan Raja Pajajaran. 

Maksud perutusan Portugis tersebut disambut baik  kareana mengharapkan 

apabila ada bahaya dari kerajaan-kerajaan lain yang sedang berkembang di Jawa 

bagian Timur pada wa2ktu itu. Beberapa tahun kemudian dugaan tersebut 

menjadi kenyataan, kerajaan demak yangcukup dikenal dengan kekuatan agama 
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Islamnya mengadakan perluasan kekuasaan dan menyebarkan pengaruhnya ke 

sebelah Barat Jawa. 

Falatehan seorang guru agama terkenal dari Demak dapat merebut Sunda 

Kelapa dan Banten dari tangan Pajajaran yang dibantu tentara Portugis. 

Sebelumnya kerajaan Pajajaran telah memberikan kekuasaan pada portugis untuk 

membangun sebuah benteng pertahanan. Kedatangan bangsa portugis untuk 

membangun benteng tersebut menyebabkan perang terbuka dengan tentara Islam 

Demak, yang merupakan musuh kerajaan Pajajaran.  

Peperangan tersebut berakhir dengan kemenangan tentara Islam Demak. 

Setelah itu Falatehan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang 

berarti “Kemenangan Akhir” dan tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal 

dikuasainya Sunda Kelapa oleh Falatehan. Hingga akhirnya nama Jayakarta 

disingkat menjadi “Jakarta” yang dikenal sampai sekarang. 

2. Kondisi Geografis 

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 

meter di tassa permukaan laut, terletak pada posisi 6o12’ Lintang Selatan dan 

106o48’ Bujur Timur. Luas Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur 

Nomor 1227 tahun 1989, adalah berupa daratan seluas 661,52 km2 dan berupa 

lautan seluas 6.977,5 km2. Wilayah Jakarta tidak kurang memiliki 110 buah pulau 

yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang 

digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan, dan perkotaan. 

Disebelah Utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur 

sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat muarannya 9 buah sungai dan 2 buah 
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kanal, sementara di daerah Selatan dan Timur berbatasan dengan wilayah propinsi 

Jawa Barat, sebelah Barat dengan propinsi Banten, sedangkan di sebelah Utara 

berbatasan dengan Laut Jawa. 

Batas administratrif propinsi DKI Jakarta adalah: 

a. Sebelah Selatan: Kota Depok 

b. Sebelah Timur: Propinsi Jawa Barat 

c. Sebelah Barat: Propinsi Banten 

d. Sebelah Utara: Laut Jawa 

Wilayah administrasi propinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah 

kotamadya dan satu kabupaten administratif, yaitu: kotamadya Jakarta Selatan, 

Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara masing-masing 

dengan luas daratan seluas145,73 km2, 48,20 km2, 126,15 km2, dan 141,88 km2, 

serta kabupaten Kepulauan Seribu (11,81 km2). 

Daerah di sebelah selatan dan timur Jakarta terdapat rawa/situ dengan total 

luas mencapai 100,52 Ha. Kadua wilayah ini cocok digunakan sebagai daerah 

resapan air dengan iklimnya yang lebih sejuk sehingga ideal dikembangkan 

sebagai wilayah penduduk. Adapun willayah Jakarta Barat masih tersedia cukup 

lahan untuk dikembangkan sebagai daerah perumahan penduduk. Kegiatan 

industry lebih banyak di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Gambar 4.2 di bawah 

ini menerangkan perbandingan antara luas tanah di DKI Jakarta dengan 

penggunaanya. 

Kota Jakarta pada umumnya di seluruh daerah di Indonesia mempunyai 

dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Secara umum kota Jakarta beriklim panas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dengan rata-rata suhu maksimum udara berkisar 34,60 oC pada siang hari dan 

suhu minimum udara berkisar 22,86 oC pada malam hari. Sedangkan kelembaban 

udara maksimum rata-rata di kota Jakarta sebesar 95,60% dan rata-rata minimum 

sebesar 51,60%, dengan curah hujan rata-rata sepanjang tahun sebesar 273,96 

mm2. 

3. Kondisi Penduduk dan Tenaga Kerja 

Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan estimasi suvei Susenas yang 

ditulis BPS adalah sebanyak 8,85 juta jiwa. Dengan luas wilayah 661,5 km2 

berarti kepadatan penduduknya mencapai 13,4 ribu/km2, sehingga menjadikan 

propinsi ini sebagai wilayah terpadat penduduknya di Indonesia. Gambar 4.3 

menunjukkan banyaknya penduduk menurut jenis kelamin di DKI Jakarta pada 

tahun 2005. 

 
Selama ini Pemda DKI Jakarta terus melakukan upaya untuk menyusun 

tata ruang perkotaan yang tepat dan meikirkan bagaimana member ruang hidup, 

makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, obat-obatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan dan prasarana transportasi serta berbagai kebutuhan lainnya kepada 

penduduk DKI Jakarta. 

Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan menjadi 

Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pada tahun 2005 jumlah Angkatan 

Kerja sebesar 4,18 juta orang dan Bukan Angkatan Kerja sebesar 2,45 juta orang. 

Selanjutnya dari Angkatan Kerja terdapat penduduk bekerja sebanyak 3,56 juta 

jiwa dan penduduk pencari kerja sebesar 615 ribu orang. Keterangan ini dapat 

dilihat jelas pada table 4.1 di bawah ini: 
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Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas dan Jenis Kegiatan  

Menurut Kotamadya/Kabupaten 
Tahun 2005 

Kotamadya/ 
Kabupaten 

Bekerja Mencari 
Pekerjaan 

Bukan 
Angkatan 

Kerja 

Jumlah 

Jakarta Selatan 771.919         143.525               585.860 1.501.304 

Jakarta Timur 930.421         179.881 694.788 1.805.090 

Jakarta Pusat 394.551            63.455 249.898 707.904 

Jakarta Barat 839.776           96.157 549.628 1.485.561 

Jakarta Utara 628.664         132.899 367.393 1.128.956 

Kep. Seribu ------- ------ ------ ------ 

Jumlah 3.565.331          615.917   2.447.567                6.628.815 

 Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka 2006) 

Kebanyakan dari Angkatan Kerja yang bekerja berkecimpung di sector 

perdagangan, hotel dan restoran, jasa dan industri masing-masing sebesar 39,02%, 

21,59%, dan 19,60%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas tenaga kerja 

sebanyak 48,8 ribu orang, yang mana 25,94 ribu orang pencari kerja berada di 

Jakarta Timur dan terbesar kedua di Jakarta Utara sebanyak 11,27 ribu pencari 

kerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel 4.2 di bawah ini. 

 

Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk yang bekerja selama seminggu  

menurut lapangan usaha dan jenis kelamin 
Tahun  2005 

Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan Jumlah 

Pertanian 16.332 3.319 19.651 
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Pertambangan 2.953  2.953 

Industry Pengolahan 487.223 211.559 698.782 

Listrik, Gas, dan Air Bersih 7.519 1.553 9.072 

Bangunan 162.849 11.577 174.426 

Perdagangan, Hotel dan 
Restaurant 

898.216 493.088 
 

1.391.304 
 

Transportasi & Komunikasi 305.626 20.913 326.539 

Keuangan, Perbankan, dan 
Jasa Perusahaan 

122.744 50.194 172.938 

Jasa-Jasa 463.245 306.421 769.666 

Jumlah 2.466.707 1.098.624 3.565.331 

Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka, 2006) 
 

4. Keadaan Sosial 

a. Pendidikan 

Banyak sekolah pada tingkat yang lebih tinggi cenderung lebih banyak 

dilakukan oleh pihak swasta. Pada tingkat pra sekolah atau TK terdapat 1.833 

sekolah yang hampir seluruhnya dilaksanakan oleh pihak swasta. Pada tingkat SD 

dari 3.023 sekolah terdapat 2.262 sekolah negeri, 761 swasta. Pada SMP yang 

berjumlah 995 sekolah terdiri dari 306 negeri dan 689 swasta. Untuk SMU terdiri 

dari 116 sekolah negeri dan 387 sekolah swasta. Gambar 4.4 menerangkan 

banyaknya sekolah beserta jumlah murid dan guru di DKI Jakarta. 

Tabel 4.3. 
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenis Sekolah 

Tahun 2005/2006 

Jenis sekolah Sekolah Guru Murid 

TK 1.833 7.891 92.850 

SD 3.023 35.590 813.062 

SMP 995 23.020 347.512 

SMA 503 15.909 186.985 
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SMK 575 15.490 190.535 
          Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka, 2006) 

b.  Kesehatan 

Banyaknya rumah sakit di DKI Jakarta pada tahun 2005 berjumlah 209 

dengan rincian rumah sakit umum sebanyak 71 buah dan 38 rumah sakit khusus. 

Dari jumlah rumah sakit tersebut sebanyak 78 buah dikelola oleh pihak swasta 

sedangkan rumah sakit pemerintah termasuk TNI/Polri sebanyak 29 buah. 

Pada tahun 2005 tercatat 332.033 penderita dari berbagai jenis penyakit. 

Jenis penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit gastro enteritis yang 

mencapai 56,18% atau sebanyak 186.552 orang, disusul TBC, tifus, dan demam 

berdarah yang masing-masing 83.412 orang (28,12%), 31.329 orang (9,44%), dan 

21.053 orang (6,34%). 

 

Tabel 4.4 
Jumlah Rumah Sakit Dan Tempat Tidur Yang Tersedia 

Menurut Kotamadya Dan Statusnya 

Pemerintah Tni/polri Swasta Jumlah 
kotamadya 

R.S 
T. 

tidur 
R.S 

T. 
tidur 

R.S 
T. 

tidur 
R.S 

T. 
tidur 

Jakarta selatan 3 1.017 1 132 23 1.774 27 2.923 

Jakarta timur 6 1.132 4 540 15 1.733 25 3.405 

Jakarta pusat 3 1.385 3 963 20 2.844 26 5.192 

Jakarta barat 6 1.264 1 62 8 925 15 2.251 

Jakarta utara 2 453 - - 14 1.463 16 1.916 

Jumlah 20 5.251 9 1.697 80 8.739 109 15.687 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2004 20 4.945 9 1.697 78 8.631 107 15.273 

2003 19 5.068 8 1.514 86 9.050 113 15.632 

2002 19 5.823 8 1.807 74 7.887 101 15.517 

2001 19 5.823 8 1.807 74 7.887 101 15.517 

Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka, 2006) 

Gambar 4.5 menjelaskan banyaknya jumlah penyakit menular yang 

diderita penduduk DKI Jakarta menurut jenis penyakit yang diderita. Sedangkan 

table 4.4 menjelaskan jumlah rumah sakit dan banyaknya tempat tidur yang 

tersedia. 

c.  Kebudayaan 

Jumlah museum yang terdapat di Dki Jakarta seluruhnya adalah 64 buah, 

dimana sekitar 31% atau 20 buah tersebar di wilayah Jakarta Timur dan 36% atau 

23 buah berada di Jakarta Pusat. Jumlah pengunjung pada tahun 2005 mengalami 

kenaikan disbanding pada tahun 2004 yang tercatat 654.125 orang, sedangkan 

tahun 2005 tercatat 729.639 pengunjung. 

d.  Agama  

Jumlah tempat peribadatan pada tahun 2006 sebanyak 9.786, yang terdiri 

dari Mesjid dan Langgar sebanyak 8.399 diikuti oleh Gereja sebanyak 1.090 unit, 

Vihara sebanyak 280 unit, dan Pura/Kuli sebanyak 17 buah. 

Di seluruh DKI Jakarta terdapat 107 lokasi Tempat Pemakaman Umum 

(TPU). TPU Islam merupakan yang terbanyak dengan 91 lokasi yang diikuti 

dengan TPU Kristen, Hindu/Budha yang masing-masing 2 lokasi. TPU campuran 

di DKI Jakarta berjumlaah 14 unit. 
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5. Kondisi Keuangan, Perbankan dan Harga 

Realisasi peneriman Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2006 tercatat 

sebesar Rp 14,34 trilyun yang berarti naik sekitar 6,49% dari tahun sebelumnya 

yang hanya sebesar 13,46 trilyun. Sedangkan realisasi pengeluaran pemerintah 

DKI adalah 15,16 trilyun yang naik sebesar 21,92% dai tahun 2005 yang sebesar 

12,44 trilyun. 

Struktur pendapatan DKI Jakarta antara lain terdiri dari komponen 

pendapatan asli daerah (PAD) yang mempunyai peranan sangat penting, karena 

sumbangannya begitu dominan terhadap penerimaan daerah DKI Jakarta. 

Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2006 adalah sebesar 

7,82 triltun Rupiah atau sebesar 54,52% dari total penerimaan daerah. 

Salah satu dari sekian komponen PAD yang paling besar sumbangannya 

adalah Pajak Daerah yang memberikan kontribusi sebesar 6,48 trilyun atau sekitar 

82,92% dari total penerimaan. 

Rencana penanaman modal dalam negeri pada tahun 2006 diperkirakan 

sebanyak 18 proyek dengan nilai mencapai Rp 981,7 milyar. Sementara 

penanaman modal asing diperkirakan sebanyak 801 buah proyek dengan nilai 

mencapai US$ 2,84 milyar. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari 810 proyek 

tersebut 26.362 orang tenaga kerja local dan 1.087 orang tenaga asing. 

Bidang usaha yang banyak menarik minat investor masih terpaku pada 

bidang jasa-jasa (50,63%) diikuti oleh sector real estate (30,09%). Negara 

Malaysia, RRC, Inggris, dan Belanda merupakan Negara-negara yang melakukan 

penanaman modal yang besar di DKI Jakarta. 
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Dari bidang harga dan inflasi, kondisi sector riil yang mulai pulih kembali 

sejak krisis ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi di DKI tahun 2006 

dibandingkan dengan tahun sebelumya. Indikator untuk mengukur inflasi adalah 

berdasarkan indeks harga konsumen, dimana perkembangans laju inflasi harga 

konsumen tahun 2006 sebesar 6,03%. Angka ini jauh lebih rendah dibanding 

tahun 2005 yang mencapai 16,06%. 

Bahan makanan merupakan kelompok yang mengalami inflasi paling 

dominan pada tahun 2006 dibanding kelompok lainnya yakni sebear 15,35%, 

disusul oleh kelompok sandang (7,60%), kesehatan (5,65%), dan pendidikan, 

rekreasi dan olah raga yang mencapai 5,01%. 

 

B. Gambaran Umum Pariwisata DKI Jakarta 

1. Potensi Pariwisata 

Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat 

pemerintahan, bisnis, dan jasa serta sebagai barometer bagi perkembangan 

propinsi-propinsi lain di Indonesia. Kegiatan pariwisata di DKI Jakarta memilki 

peran yang sangat penting dalam mendorong pengembangan ekonomi, social, 

budaya, teknologi, serta memberikan stimulant bagi keamanan dan ketertiban 

suatu daerah tujuan wisata. 

Jakarta memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan beragam. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah objek wisata yang dapat dikunjungi. 

Objek wisata di DKI ada lebih dari 50 tempat objek wisata baik yang bernilai 

sejarah tinggi maupun tempat tersebut menarik. Selain dari objek pariwisata, 
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Jakarta juga masih mekiliki lebih dari 30 pusat perbelanjaan, 300 hotel bintang 

maupun non bintang, dan fasilitas pendukung lainnya seperti bioskop, distkotik 

(night club), pusat olah raga, dan lain-lain. 

Selain itu, Jakarta juga masih memiliki Kepulauan Seribu yang juga 

memiliki  banyak potensi pariwisata. Selain wisata bahari yang dapat ditawarkan,  

keindahan pulau-pulau juga dapat menarik minat wisatawan yang didukung 

dengan banyaknya resort-resort untuk menginap. 

Tenaga kerja yang terampil dan professional juga merupakan faktor 

penting dalam kemajuan sektor pariwisata itu sendiri. Untuk itu di DKI Jakarta 

terdapat pusat pelatihan khusus profesi kepariwisataa yang bertujuan untuk 

menciptakan tenaga kerja yang professional dan diharapkan mampu melayani 

dengan baik semua wisaawan. 

2. Kegiatan Pariwisata 

Dinas Pariwisata DKI  Jakarta selaku penanggung jawab tertinggi kegiatan 

kepariwisataan mempunyai 3 program pengembangan kegiatan kepariwisataan 

yaitu pengembangan produk, pengembangan pasar, serta sarana dan pelayanan. 

Kegiatan kepariwisataan yang berdampak langsung terhadap wisatawan adalah 

pengembangan produk dan pasar, dimana industri pariwisata secara terus menerus 

dibina untuk mapu bersaing baik melalui atraksi pariwisata maupun produk yang 

diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan . 

Pada tahun 2007 Dinas Pariwisata melakukan strategi pengembangan 

pasar dengan membuat brand “Enjoy Jakarta” yang diharapkan mampu lebih 
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mempromosikan kegiatan pariwisata di DKI Jakarta yang akan berdampak pada 

peningkatan yang positif bagi kunjungan wisatawan ke Jakarta. 

Program Enjoy Jakarta diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada acara 

Enjoy Jakarta Golf Festival yang bertempat di Pantai Indah Kapuk Golf & 

Country Club yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik ke lebh dari 

65 negara. Program-program unggulan kegiatan pariwisata Jakarta antara lain 

menampilkan atraksi wisata bahari seperti perahu hias, perahu naga, serta atraksi 

jetski yang akan banyak menarik minat wisatawan mancanegara yang ada di 

Jakarta untuk menikmati wisata bahari yang ada. 

Selain itu kegiatan meeting service untuk menyambut tamu asing yang 

baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, dengan menampilkan keramahan khas 

budaya Betawi yang diharapkan tamu asing akan tertarik untuk kembali 

berkunjung dan imej negatif tentang Jakarta akan semakin berkurang dengan 

kesan pertama terhadap Jakarta yang penuh keceriaan dan keramah-tamahan. 

Tabel 4.5 
Penyelenggraan Atraksi Wisata Tahun 2007 

No Nama kegiatan Waktu Tempat 

1 Enjoy Jakarta Golf Festival 15-18 Februari Pik Golf Course 

2 Pawai Budaya 2007 8-11 Februari Kawasan Kota Tua 

3 Pemilihan Putra-Putri Bahari Maret Kep. Seribu 

4 Enjoy Jakarta Shopping Festival 14 Juni-14 Juli 
Pusat Perbelanjaan di 
Jakarta  

5 Festival Pasar Baru Maret Pasar Baru 

6 Festival Kemang 23-24 Juni Kawasan Kemang 

7 Jakarta International Kite Festival 21-22 Juli Pantai Karnaval Ancol 

8 Pemilihan Koko Cici Juli Jakarta Barat 

9 Pemilihan Abang None Jakarta 31 Juli Balai Sidang Jakarta 

10 Festival Jalan Jaksa Juli Kawasan Jalan Jaksa 

11 Festival Jetski Juli 
Pulau Untung Jawa 
Kep. Seribu 

12 Enjoy Jakarta Marine Festival 15 Juli 
Pulau Untung Jawa 
kep. Seribu 
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13 Jakarta Karnaval 7 Juli Balai Kota DKI 

14 Festival Barongsai Agustus Jakarta Barat 

15 Festival Kalimalang 17 Agustus Kalimalang 

16 Festival Atraksi Kota Tua 18 November 
Museum Sejarah 
Jakarta 

17 Gebyar Wisata Budaya Betawi November 
Seluruh Pusat 
Perbelanjaan di Jakarta 
Pusat 

18 Enjoy Jakarta Dining Festival 27 November Atrium Senayan City 

19 Pecan Muharram Januari TMII 

20 Trend Furniture 2007 13-21 Januari Jakarta Convention 
Centre 

22 Gelar Budaya Tionghoa Februari TMII 

23 Imlek Fair 27 Januari-4 Februari 
Jakarta International 
Expo 

24 Java Jazz Festival 2007 2-4 Maret 
Jakarta Convention 
Centre 

25 Furni Craft Indonesia 2007 3-6 Maret Jakarta International 
Expo 

26 International Franchise 7-11 Maret 
Jakarta Convention 
Centre 

27 International Agriculture Expo 2007 14-18 maret 
Jakarta Convention 
Centre 

28 Otomotif Fair 2007 14-18 Maret 
Jakarta Convention 
Centre 

29 INA Carft 2007 18-22 April Jakarta Convention 
Centre 

30 International Beauty 30 Mei-2 Juni Jakarta Convention 
Centre 

31 Jakarta Fair 15 Juni-16 Juli Pekan Raya Jakarta 

32 Karnaval Jakarta Juni Monas-Bunderan HI 

33 Pemilihan Abang None Cilik Juni Ancol Jakarta Bay City 

34 Jakarta Anniversary Festival 15-30 Juni Gedung Kesenian 
Jakarta 

35 Pesta Malam Muda Mudi 21 Juni Ancol Jakarta Bay City 

36 Gaikindo Otomotif Expo 20-29 Juni 
Jakarta Convention 
Centre 

37 Pameran Floran dan Fauna 3-24 Agustus 
Taman Lapangan 
Banteng 

38 Indonesia Independent Art 8-15 Agustus Gedung Kesenian 
Jakarta 

39 Festival Seni Budaya International 11-12 Agustus 
Jakarta International 
Expo 

40 Pessta Merdeka 17 Agustus Ancol jakarta bay city 

41 Jakarta Sea Food expo 27-30 Agustus 
Jakarta Convention 
Centre 

42 Gelar Batik Nusantara 19-23 September Jakarta Convention 
Centre 

43 Indonesia Book Fair 14-18 November 
Jakarta Convention 
Centre 

44 Jak Jazz Fest 23-25 November Istora Senayan  
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45 Malam Puncak Tahun Baru 2008 31 Desember Ancol Jakarta Bay City 

Sumber: Dinas Pariwisata Jakarta (Enjoy Jakarta 2007) 

3. Pengembangan Pariwisata 

Seperti diketahui pada nomor sebelumnya, Dinas Pariwisata mempunyai 3 

program pengembangan kepariwisataan, yaitu pengembangan produk, 

pengembangan pasar, dan pengembangan sarana dan pelayanan. Pengembangan 

pasar yang dilakukan adalah dengan member brand “Enjoy Jakarta” yang 

dilakukan baik dengan media iklan, maupun partisipasi pameran.  

Selain itu banyak kegiatan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang antara 

lain dengan melakukan pameran pariwisata tingkat nasional maupun tingkat 

internasional, juga pemasangan iklan di media-media nasional maupun 

internasional (dinas pariwisata, 2007: 5). 

Pengemasan objek wisata agar lebih menarik dengan melakukan kegiatan 

pariwisata yang lebih kreatif dan inovatif juga diharapkan mampu menarik minat 

wisatawan nusantara maupun asing. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan 

kerja sama antara instansi terkait, seperti bekerja sama dengan Biro Perjalanan 

Pariwisata, pemilik industri hiburan, hotel dan rumah makan. 

Objek wisata yang sering dijadikan lokasi syuting pembuatan film juga 

secara tidak langsung ikut membantu mempromosikan objek pariwisata yang 

diharapkan mampu memberikan inspirasi dan motivasi baru khususnya wisatawan 

nusantara untuk berkunjung ke Jakarta. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah 

Korea Selatan yang akhirnya memotivasi calon wisatawan di Asia untuk 

berkunjung ke lokasi pembuatan suatu film. 
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4. Hambatan Pariwisata 

Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan memerlukan dukungan kolektif 

dan belanjutan dengan seluruh stakeholders yaitu: pemerintah, masyarakat, dan 

industri pariwisata itu sendiri. Langkah bersama antara stakeholders tersebut akan 

melahirkan sinergi untuk menciptakan konstruksi yang optimal terhadap 

pengembangan kepariwisataan di daerah propinsi DKI Jakarta. 

Hal itu dapat tercipta apabila ditopang dengan basis data yang lengkap dan 

akurat dengan validitas data yang tinggi sehingga setiap kebijakan, program, dan 

langkah-langkah yang dilakukan oleh setiap pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan kepariwisataan yaitu mengoptimalkan seluruh potensi pariwisata 

yang ada dengan tujuan akhir dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap 

pembangunan di wilayah DKI Jakarta. 

Dalam merealisasikan rencana tersebut, hambatan yang dihadapi baik dari 

sektor inernal maupun sektor elsternal adalah sebagaimana berikut: 

1) Faktor internal 

a) Koordinasi dengan sektor-sektor terkait, dan pelaku pengembangan 

pariwisata belum optimal karena masih saling mengandalkan siapa yang 

menjadi pelopor dalam setiap pengembangan pariwisata dan periwisata 

belum menjadi sektor utama di Jakarta. 

b) Belum adanya system penyediaan dan pengolahan data yang baik dari 

seluruh instansi terkait maupun pendukung, sehingga data yang diperolaeh 

belun akurat dan optimal. 
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c) Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

seminar maupun lokakarya yang berkaitan denga pengembangan 

kepariwisataan untuk menambah wawasan staf dalam menganalisa data 

dan menuangkan menjadi satu acuan pengembangan kepariwisataan 

2) Faktor Eksternal 

Hambatan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata 

Propinsi DKI beberapa diantaranya kejadian bom Bali baik bom Bali I maupun II, 

isu wabah flu burung, dan demam berdarah. Selain itu isu actual yang paling 

mempengaruhi kunjunga wisatawan ke Jakarta adalah larangan menggunakan 

pesawat Garuda Indonesia bagi masyarakat Uni Eropa, serta adanya bencana 

banjir yang selalu terjadi tiap tahunnya. 

Peristiwa tersebut cukup mempengaruhi angka kunjungan wisatawan ke 

Jakarta, namun karena sebagian besar wisatawan mancanegara merupakan 

“business traveler” dan Jakarta masih menjadi primadona bagi wisatawan 

nusantara, maka kondisi tersebut tidak terlau signifikan pengaruhnya terhadap 

jumlah kunjungan wisatawan (Dinas Pariwisata, 2007: 55).  

 

C. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

a. Tingkat Hunian Kamar Hotel 

Tingkat hunian kamar hotel adalah prosentase kamar yang dihuni/dipakai 

tamu terhadap jumlah kamar yang tersedia. Tingkat hunian kamar hotel dihitung 

berdasarkan jumlah kamar hotel / dipakai tamu dibagi dengan banyaknya kamar 

yang tersedia, dikali dengan 100%, dengan satuan persen. 
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Tingkat hunian kamar hotel di DKI Jakarta mengalami kenaikan setiap 

tahunnya baik untuk hotel berbintang maupun hotel non bintang. Pada tahun 2007 

tingkat hunian kamar hotel di DKI sebesar 54,88%. Angka tersebut mengalami 

kenaikan di banding tahun 2006,2005,2004 yang masing-masing hanya sebesar 

53,97%, 51,35%, dan 48,69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di 

bawah ini. 

Table 4.6 
Presentase Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang Dan Melati 

 

Tahun Hotel Berbintang Hotel Non Bintang Total 

2000 41.34 47.01 44.175 
2001 43.77 47.75 45.76 
2002 48.18 47.21 47.695 
2003 48.5 48.82 48.66 
2004 49.47 47.91 48.69 
2005 52.63 50.07 51.35 
2006 50.6 57.34 53.97 
2007 50.45 59.32 54.885 

Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka) 

b. Jumlah Wisatawan Mancanegara 

Jumlah wisatawan mancanegara adalah semua orang dari luar negeri yang 

datang ke lokasi wisata dengan tujuan menikmati dari kunjungan yang 

dilakukannya tersebut. Diketahui dari tiket yang terjual, dengan satuan orang. 

Kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia khususnya ke Jakarta 

dipengaruhi oleh isu-isu eksternal yang dapat menghambat kedatangan wisatawan 

tersebut. Wisatawan mancanegara di DKI Jakarta sebagian besar adalah “Business 

Travel” yang berarti datang ke Jakarta dengan maksud utamanya melakukan 

pekerjaan. 
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Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2007 sebanyak 1.216.057 

orang yang ternyata jumlahnya menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 

1.219.132. Jumlah wisatawan terbanyak antara tahun 2000-2007 terjadi pada 

tahun 2002 yaitu sebanyak 1.267.295 orang (BPS, 2008: 417). Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat dalam table dibawah ini. 

 

Table 4.7 
Jumlah Wisatawan Asing 

Tahun Jumlah Wisatawan 

2000 1091365 
2001 1111645 
2002 1267295 
2003 1125168 
2004 1063910 
2005 1235514 
2006 1219132 
2007 1216057 

Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka) 

c. Jumlah hotel 

Jumlah hotel adalah seluruh bangunan tetap yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat umum yang memerlukan 

pemondokan sementara dengan memberlakukan imbalan biaya tertentu yang 

dihitung persatuan unit (Badan Pertanahan Nasional). 

Jumlah hotel di DKI Jakarta pada tahun 2007 adalah sebanyak 321 unti, 

terdiri dari 142 unit hotel berbintang, 142 unit hotel melait (non bintang) serta 37 

akomodasi lainnya (BPS, 2008, 405). 

Table 4.8   
Jumlah Hotel di Jakarta 

Tahun Hotel bintang Hotel non bintang Total 
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2000 109 152 304 
2001 112 150 304 
2002 121 137 306 
2003 126 144 310 
2004 128 141 304 
2005 132 139 307 
2006 135 135 306 
2007 142 142 321 

Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka) 

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daeah sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah ini 

nerupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta terdiri dari 4 komponen utama yaitu: 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMN dan Penerimaan lain-lain. Pajak 

Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel Dan Restaurant, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak lain-lain. Retribusi daerah 

terdiri dari IMB, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Parker, Retribusi Uji 

Kendaraan, Retribusi Kebersihan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Dan 

Retribusi lainnya.  

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2007 adalah sebesar Rp 

8.731.096,2 juta dimana anggaran ditetapkan sebesar Rp 10.290.610,9 juta. Pajak 

Daerah merupakan komponen yang paling besar memberikan sumbangan yaitu 

sebesar Rp 7.202.527,4 juta. Bagian pajak daerah yang memberikan sumbangan 
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besar adalah pajak kendaraan bermotor, bbn kendaraan bermotor, dan pajak hotel 

dan restaurant yang masing-masing sebesar Rp 2.368.877,0 juta, Rp 2.215.254,0 

juta dan Rp 1.017.647,0 juta. 

Table 4.9 
Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 
(dalam juta rupiah) 

2000 2439285 
2001 3644150,8 
2002 4509529,7 
2003 5261851,4 
2004 6430334,8 
2005 7073742,5 
2006 7817545,1 
2007 8731096,2 

            Sumber: BPS (Jakarta Dalam Angka) 

e. Pendapatan Pariwisata 

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang 

berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan 

olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan 

rupiah per tahun (Oka A, Yoeti, 1982: 149-151). 

Pendapatan Pariwisata DKI Jakarta terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, 

Pajak Hiburan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pendapatan 

Pariwisata DKI pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 1.225.010,7 juta yang terdiri 

dari  Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp 1.017.647,0 juta, Pajak Hiburan 

sebesar Rp 188.535,1 juta, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar 

Rp 18.828,3 juta. 
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Table 4.10 
Pendapatan Pariwisata 

Tahun Pendapatan Pariwisata 

1997 318879.7 
1998 316821.7 
1999 354354.9 
2000 342948.7 
2001 516868.2 
2002 592936.3 
2003 660824.6 
2004 755558.1 
2005 889638 
2006 1084111.4 
2007 1225010.7 

Sumber: data diolah 

D. Analisis Data dan Pembahasan 

1. Uji Analisis Trend Perkembangan Pendapatan Pariwisata 

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pariwisata, akan digunakan 

analisis trend. Analisis trend jangka panjang gerakan linear lebih sesuai untuk series 

yang meliputi peride yang relatif panjang, gerakan tersebut akan membentuk huruf s 

yang memanjang. 

Alasan perlunya mengetahui trend, yaitu secara langsung dapat membantu 

menyusun perencanaan. Misalnya apa bila trend pendapatan pariwisata DKI Jakarta 

selama beberapa tahun mengalami peningkatan, maka secara logika dapat diramalkan 

pendapatan pariwisata untuk tahun-tahun selanjunya juga akan meningkat. Persamaan 

tang digunakan adalah: 

Y0 = a + bX 

 Y = Jumlah Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

 a = tingkat penerimaan pariwisata pada periode tertentu 
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   b = Besar perubahan variabel Y yang terjadi setiap perubahan 1 unit      

 variabel X 

   X = Tahun 

Untuk mencari a dan b digunakan: 

  
N
Y

a
S

=  à N = jumlah data 

  
2X

XY
b

S
S

=  

 

Tabel 4.11 
Data Trend Pendapatan Pariwisata 

Tahun Pendapatan 
Pariwisata (Y) 

Kode Waktu 
(X) 

XY X2 

1997 318879.7 -5 -1594398.5 25 
1998 316821.7 -4 -1267286.8 16 
1999 354354.9 -3 -1063064.7 9 
2000 342948.7 -2 -685897.4 4 

2001 516868.2 -1 -516868.2 1 

2002 592936.3 0 0 0 
2003 660824.6 1 660824.6 1 
2004 755558.1 2 1511116.2 4 
2005 889638 3 2668914 9 
2006 1084111.4 4 4336445.6 16 
2007 1225010.7 5 6125053.5 25 
Total 7057952.3  10174838.3 110 

 Sumber: data diolah di microsoft excel 

Dari data perhitungan trend di atas maka di dapat persamaan sebagai berikut: 

Y = 641632, 0273 + 92498,53X. Dilihat dari hasil persamaan trend tersebut, maka 

dapat diketahui perkembangnan pendapatan sektor pariwisata adalah naik atau positif 
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(+). Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program eviews 3.0 

bahwa nilai persamaan di atas signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini 

membuktikan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD adalah positif. 

Tabel 4.12 
Regresi Perkembangan Pendapatan Pariwisata 

Dependent Variable: Y 
Method: Least Squares 
Date: 04/29/09   Time: 19:26 
Sample: 1997 2007 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
X  92498.53  8358.358  11.06659  0.0000 
C  641632.0  26431.45  24.27533  0.0000 

R-squared  0.931543     Mean dependent var  641632.0 
Adjusted R-squared  0.923937     S.D. dependent var  317855.5 
S.E. of regression  87663.20     Akaike info criterion  25.76336 
Sum squared resid  6.92E+10     Schwarz criterion  25.83570 
Log likelihood -139.6985     F-statistic  122.4694 
Durbin-Watson stat  0.646856     Prob(F-statistic)  0.000002 

Sumber: data diolah 

Setelah didapat hasil persamaan trend pendapatan pariwisata, kita dapat 

melakukan sebuah perencanaan pendapatan pariwisata untuk tahun-tahun mendatang.  

Tabel 4.13 
Perencanaan Pendapatan Pariwisata 

(dalam juta rupiah) 

Tahun Pendapatan Pariwisata 

2008 1196623.207 
2009 1289121.737 
2010 1381620.267 
2011 1474118.797 
2012 1566617.327 

Sumber: data olahan microsoft excel 

Dari tabel perencanaan pendapatan pariwisata DKI Jakarta di atas, kita dapat 

mengetahui bahwa pada tahun 2008, pendapatan pariwisata mengalami penurunan 
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sebesar Rp 28.387,493 juta. Tetapi pada tahun 2009 hingga tahun 2012 perencanaan 

perkembangan pendapatan pariwisata terus mengalami kenaikan. 

2. Uji Analisis Trend Kontribusi Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan sektor 

pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta digunakan 

persamaan: %100kontribusi ´=
PAD
Ypar

. 

Dimana: 

Ypar = nilai Pendapatan Pariwisata 

PAD = nilai Pendapatan Asli Daerah 

Tabel 4.14 
Perbandingan Pendapatan Pariwisata dan PAD 

(Juta Rupiah) 

Tahun Pendapatan 
Pariwisata 

PAD 

1997 318879.7 2045461.2 
1998 316821.7 1225992.1 
1999 354354.9 1692919.4 
2000 342948.7 2439285 
2001 516868.2 3644150.8 
2002 592936.3 4509529.7 
2003 660824.6 5261851.4 
2004 755558.1 6430334.8 
2005 889638 7073742.5 
2006 1084111.4 7817545.1 
2007 1225010.7 8731096.2 
Total 7057952.3 50871908.2 

Sumber: data diolah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dari sumber data di atas dapat diketahui seberapa besar presentase kontribusi 

pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta, yang hasilnya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 
Presentase Kontribusi Pendapatan Pariwisata 

Terhadap PAD (%) 

Tahun Presentase Kontribusi 

1997 15.5896 
1998 25.842 
1999 20.9316 
2000 14.0594 
2001 14.1835 
2002 13.1485 
2003 12.5588 
2004 11.7499 
2005 12.5766 
2006 13.8677 
2007 14.0304 

Rata-rata 15.3218 
Sumber: data diolah 

Setelah perhitungan presentase kontribusi pendapatan pariwisata terhadap 

PAD DKI Jakarta, kemudian menghitung perkembangannya dengan menggunakan 

analisis trend yang digunakan sama dengan pada jui nomor 8, yaitu dengan metode 

least square dengan model: Y = a + bX 

Dimana: 

Y0  : Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

        Daerah 

a  : Konstanta 

b : Besarnya perubahan variable Y yang terjadi pada setiap perubahan satu  

  unit variable X 
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X : Tahun 

Untuk mencari a dan b digunakan: 

  
N
Y

a
S

=  à N = jumlah data 

  
2X

XY
b

S
S

=  

Tabel 4.16 
Trend Kontribusi Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD 

Tahun 
Presentase 

Kontribusi (Y) 
X XY X2 

1997 15.5896 -5 -77.948 25 
1998 25.842 -4 -103.368 16 
1999 20.9316 -3 -62.7948 9 
2000 14.0594 -2 -28.1188 4 
2001 14.1835 -1 -14.1835 1 
2002 13.1485 0 0 0 
2003 12.5588 1 12.5588 1 
2004 11.7499 2 23.4998 4 
2005 12.5766 3 37.7298 9 
2006 13.8677 4 55.4708 16 
2007 14.0304 5 70.152 25 

Σ 168.538  -87.0019 110 
Sumber: data diolah 

Dari hasil perhitungan trend kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD 

di atas, maka didapat persamaan trend linear sebagai berikut: 

Y = 15.32163636 - 0.790926364X 

Dilihat dari persamaan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD di 

atas, dapat dilihat bahwa kecendrungan trend tersebut adalah menurun atau negatif (-

).  Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program eviews 3.0 

bahwa nilai persamaan di atas signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini 
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membuktikan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD adalah 

negative. 

Table 4.17 
Regresi Persamaan Kontribusi  

Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD 
Dependent Variable: Y 
Method: Least Squares 

Date: 04/28/09   Time: 20:09 
Sample: 1997 2007 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
X -0.790926  0.337441 -2.343897  0.0437 
C  15.32164  1.067081  14.35845  0.0000 

R-squared  0.379047     Mean dependent var  15.32164 
Adjusted R-squared  0.310052     S.D. dependent var  4.260747 
S.E. of regression  3.539108     Akaike info criterion  5.528592 
Sum squared resid  112.7276     Schwarz criterion  5.600937 
Log likelihood -28.40726     F-statistic  5.493854 
Durbin-Watson stat  1.638513     Prob(F-statistic)  0.043740 

 

Setelah didapat hasil persamaan trend pendapatan pariwisata, kita dapat 

melakukan sebuah perencanaan pendapatan pariwisata untuk tahun-tahun mendatang. 

Perencanaan tersebut dapat di lihat pada tabel 4.17 di bawah ini. 

Tabel 4.18 
 Perencanaan Presentase Kontribusi Pendapatan Pariwisata 

 Terhadap  PAD (%) 

Tahun Presentase 

2008 10.57607818 
2009 9.785151818 
2010 8.994225455 
2011 8.203299091 
2012 7.412372727 

Sumber: data diolah 

Dari hasil peramalan presentase kontribusi pendapatan pariwisata terhadap 

PAD untuk lima tahun mendatang dapat diketahui bahwa presentase kontribusi 
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pendapatan pariwisata mengalami kecendrungan yang menurun setiap tahunnya 

terhadap PAD. 

3. Uji Regresi Berganda Log Linear 

Untuk mengetahui seberapa besar variable independen yaitu tingkat 

hunian kamar hotel, jumlah wisatawan, investasi objek wisata, dan jumlah rumah 

makan mempengaruhi tingkat pendapatan sektor pariwisata di DKI Jakarta 

sebagai variable dependen, maka digunkakan uji regresi berganda log linear.  

Dari analisis regresi berganda yang dilakukan dengan software eviews 3.0 

terhadap variabel pendapatan pariwisata DKI Jakarta yang menjadi variabel dependen 

dan tingkat hunian kamar hotel, jumlah wisatawan mancanegara, dan jumlah hotel yang 

bertindak sebagai variabel independen, maka diperoleh hasil pengolahan sebagai berikut: 

Tabel 4.19 
Hasil Regresi 

Dependent Variable: LPPAR 
Method: Least Squares 
Date: 04/02/09   Time: 22:58 
Sample: 1990 2007 
Included observations: 18 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LJHOT  5.066350  0.412924  12.26944  0.0000 
LTHKH  2.606770  0.753955  3.457459  0.0038 

LWISMAN 0.283969  0.413587 0.686601  0.5035 
C -9.469507  2.591571 -3.653964  0.0026 

R-squared  0.927721     Mean dependent var  5.513396 
Adjusted R-squared  0.912233     S.D. dependent var  0.379488 
S.E. of regression  0.112425     Akaike info criterion -1.339925 
Sum squared resid  0.176952     Schwarz criterion -1.142065 
Log likelihood  16.05933     F-statistic  59.89800 
Durbin-Watson stat  2.272483     Prob(F-statistic)  0.000000 

Sumber: data olahan eviews 3.0 
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Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan antara pendapatan pariwisata 

Jakarta pada tahun 1990 sampai dengan taun 2007 dengan variabel bebas yaitu 

jumlah hotel, tingkat hunian kamar hotel, dan jumlah wisatawan mancanegara 

maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: 

LPPAR = -9,469507+ 5,066350 LJHOT + 2,606770 LTHKH + 0,283969  

     LWISMAN + e 

Dimana: 

PPAR   = Pendapatan Asli Daerah  

JHOT  = Jumlah Hotel  

THKH  = Presentase Tingkat Hunian Kamar Hotel 

WISMAN = Jumlah Wisatawan Mancanegara 

L  = Logaritma 

e  = variabel gangguan 

Sifat yang digunakan antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X) 

adalah konstan. Yang artinya apabila koefisien regresi berganda positif (+), maka 

apabila X mengalami peningkatan, Y juga akan mengalami peningkatan. Namun 

sebaliknya, apabila koefisien regresi berganda bertanda negatif (-), maka bila X 

bertambah, Y akan mengalami penurunan. 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Besarnya R2 digunakan untuk mengetahui berapa persen perubahan variasi 

variable independen yang dapat menjelaskan perubahan variasi variable 

dependen. Hasil analisis data diperoleh nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,927721 
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yang berarti bahwa 92,77% dari Pendapatan Pariwisata (PPAR) dapat dijelaskan 

oleh jumlah hotel (JHOT), presentase tingkat hunian kamar hotel (THKH), dan 

jumlah wisatawan mancanegara (WISMAN). Sementara sisanya sebesar 7,23% 

dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian. Dari hasil estimasi model 

pendapatan sector pariwisata menunjukkan hasil R2 tergolong berada pada tingkat 

yang cukup tinggi sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan ketiga variable independen memang tepat dalam menjelaskan pengaruh 

pendapatan pariwisata di Propinsi DKI Jakarta. 

b. Uji Koefisien Regresi Berganda Bersama-Sama (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara keseluruhan. Hasil dari perhitungan menunjukkan nilai 

F hitung yang diperoleh sebesar 59,89800, sedangkan F tabel dengan df 3 dan 18 (α= 

0,05) adalah 3,16. Berdasarkan pada periode pengujian hipotesis dengan Uji F, 

karena nilai F hitung (59,89800) > F tabel (3,16) maka hipotesis Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti secara bersama-sama variabel jumlah hotel, presentase tingkat 

hunian kamar hotel, dan jumlah wisatwan mancanegara berpengaruh secara 

statistic dan signifikan terhadap variabel pendapatan pariwisata. 

c. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari 

tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh diantara variabel pendapatan pariwisata 

Jakarta pada tahun 1990-2007 terhadap variabel jumlah hotel, presentase tingkat 
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hunian kamar, dan jumlah wisatawan mancanegara maka kita akan melakukan 

pengujian dengan menggunakan uji ini. 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. 

Cara lain untuk menguji t test ini adalah dengan cara melihat nilai probabilitas 

pada hasil perhitungan. Jika nilai probabilitas yang didapat lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5% maka nilai koefisien yang didapat mempunyai pengaruh yang 

signifikan. Tetapi jika nilai probabilitas yang didapat lebih kecil dari 10% dan 

20%, maka nilai koefisien regresi yang didapat mempunyai pengaruh yang tidak 

benar-benar signifikan, demikian pula sebaliknya. 

1) Jumlah Hotel 

Hasil perhitungan model regresi pada variabel jumlah hotel diperoleh nilai t 

hitung sebesar 12,26944. Sedangkan nilai t tabel pada derajat pengujian α = 5% 

adalah sebesar 2,101. Karena t hitung > t tabel maka diputuskan Ho ditolak. 

Artinya variabel jumlah hotel mempengaruhi pendapatan pariwisata. 

2) Presentase Tingkat Hunian Kamar 

Hasil perhitungan model regresi pada variabel presentase tingkat hunian 

kamar hotel diperoleh nilai t hitung sebesar 3,457459. Sedangkan nilai t tabel 

pada derajat pengujian α = 5% adalah sebesar 2,101. Karena t hitung > t tabel 

maka diputuskan Ho ditolak. Artinya variabel presentase tingkat hunian kamar 

hotel mempengaruhi pendapatan pariwisata. 

 

 

3) Jumlah Wisatawan Mancanegara 
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Hasil perhitungan regresi pada variabel jumlah wisatawan mancanegara 

diperoleh nilai t hitung 0,686601. Sedangkan nilai t tabel pada derajat pengujian α 

= 5% adalah sebesar 2,101. Karena t hitung < t tabel maka diputuskan Ho 

diterima. Artinya variabel jumlah wisatawan mancanegara tidak  

mempengaruhi pendapatan pariwisata. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolenearitas 

Multikolenearitas adalah kondisi dimana dalam suatu model regresi 

terdapat suatu korelasi linear antara beberapa atau seluruh variabel penjelas. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolenearitas, salah satu metode 

untuk mendeteksinya adalah dengan menggunakan metode Auxillary Regression 

Rule Of Thumb dari metode Klein, yaitu dengan membandingkan nilai (r2) 

dengan nilai R2. Apabila R2>(r2) berarti tidak terjadi multikolenearitas, begitupun 

sebaliknya. 

Tabel 4.20 
Uji Multikelonearitas 

Hubungan antar 
variabel 

r2 R2 Keterangan 

JHOT terhadap THKH 0.202708 0.927721 Tidak ada multikolenearitas 
JHOT terhadap 
WISMAN 

0.115440 0.927721 Tidak ada multikolenearitas 

THKH terhadap 
WISMAN 

0.001534 0.927721 Tidak ada multikolenearitas 

Sumber: data diolah 

Dari tabel perhitungan Uji Multikolenearitas di atas, dapat diketahui 

bahwa variabel-variabel penjelas tidak terdapat multikolenearitas. Sehingga dapat 
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dikatakan antara variabel-variable penjelas yang digunakan dalam regresi tidak 

terdapat hubungan korelasi linear. 

b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila didalam suatu fungsi muncul suatu 

gangguan dalam fungsi regresi yang tidak sama, dimana akibat dari muncul 

gangguan pada fungsi ini adalah penaksir OLS menjadi tidak efisien baik dalam 

sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih tidak bias dan konsisten). 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

gejala heteroskedastisitas didalam suatu fungsi adalah dengan menggunakan Uji 

Park. Uji Park dapat dilakukan dengan cara meregres residual yang dikuadratkan 

dengan variabel independen. Jika hasil regresi tersebut menghasilahn probabilitas 

di atas 5% (0,05) maka variabel tersebut tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

Tabel 4.21 
Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Park 

Variabel Nilai probabilitas Keterangan 
JHOT 0.8808 Tidak terdapat heteroskedastisitas 
THKH 0.8271 Tidak terdapat heteroskedastisitas 
WISMAN 0.1292 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Sumber: data olahan eviews 3.0 

Dari data yang diperoleh diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

yang digunakan dalam model regresi nilai probabilitasnya tidak signifikan pada 

tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 

dapat kita simpulkan bahwa model yang dipakai terhindar dari masalah 

heteroskedastisitas. 

c. Autokorelasi 
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Masalah autokorelasi pada model regresi dapat ditentukan dengan 

menggunakan uji statistic Durbin-Watson. Uji statistic ini dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai statistic d pada hasil perhitungan dengan nilai statistic 

d pada tabel dengan derajat kebebasan (N-k) dan pada tingkat signifikansi 

tertentu. Angka Durbin-Watson dalam tabel menunjukkan nilai distribusi antara 

batas bawah (dL) dan batas atas (dU).  

Apabila hipotesis nol adalah ujung, yaitu bahwa tidak ada serial 

autokorelasi baik positif maupun negatif, kama jika: 

0 < d < dL = menunjukkan autokorelasi positif atau menolak Ho 

dL < d < dU = tidak dapat disimpulkan 

dU < d < 4-dU = tidak terdapat autokorelasi atau menerima Ho 

4-dU < d < 4-dL = tidak dapat disimpulkan 

4-dL < d < 4 = menunjukkan autokorelasi negatif atau menolak Ho. 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

Durbin-Watson yang diperoleh adalah  1,848006. Dengan menggunakan derajat 

keyakinan 5%, dengan jumlah sampel sebanyak 18 dan variabel penjelas adalah 3, 

maka diperoleh nilai dL sebesar 0,82 dan nilai dU adalah sebesar 1,87. Sedangkan 

untuk nilai 4 – dU  sebesar 2,13 dan untuk nilai 4 – dL adalah sebesar 3,18. 

Sehingga dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-

Watson hitung yaitu  2,272483 terletak pada batas antara 4 - dU (2,13) dan 4 - dL 

(3,18) yang berarti model regresi tersebut memilki masalah autokorelasi ragu-

ragu. 
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E. Intepretasi ekonomi 

Perkembangan pendapatan pariwisatan dan kontribusinya terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD), serta pengaruh dari masing – masing variable jumlah hotel, presentase 

tingkat hunian kamar hotel, dan jumlah wisatawan asing terhadap pendapatan pariwisata 

di DKI Jakarta pada tahun 1990 hingga 2007 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Pendapatan Pariwisata  

Dari perhitungan trend terhadap perkembangan pendapatan pariwisata DKI 

Jakarta diketahui sebuah persamaan Y = 641632, 0273 + 92498,53X. Hasil diatas 

berarti bahwa perkembangan pendapatan pariwisata (Y) sangat dipengaruhi tahun 

(X). 

Melalui persamaan least square tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

nilai perencanaan pendapatan pariwisata pada tahun-tahun yang akan datang. 

Berdasarkan hasil perhitungan perencanaan pendapatan pariwisata, dapat diketahui 

bahwa pendapatan pariwisata mengalami kenaikan setiap tahunnya yang rata-rata 

sebesar 15,18%.  

Perkembangan pendapatan pariwisata yang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya merupakan hal yang sangat diharapkan bagi pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta. Kenaikan pendapatan pariwisata dapat terjadi dari berbagai macam faktor, 

diantaranya adalah pengembangan produk, pengembangan pasar, serta perkembangan 

sarana dan pelayanan merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan pendapatan 

pariwisata di DKI Jakarta tiap tahunnya. 

Selain ketiga faktor di atas, faktor lain yang dapat meningkatkan pendapatan 

pariwisata antara lain yaitu pengoptimalan keikutsertaan seluruh stakeholder dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



mengembangkan potensi pariwisata, kestabilan keamanan yang terjaga serta isu-isu 

internasional yang terjadi dapat pula mempengaruhi peningkatan pendapatan 

pariwisata di DKI Jakarta. 

2. Kontribusi Pendapatan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Nilai kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD DKI Jakarta 

berdasarkan data yang telah diolah mengalami peningkatan dan penurunan. 

Kontribusi pendapatan pariwisata terbesar terjadi pada tahun 1998 dimana pada 

waktu itu di Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, yaitu sebesar 25,842%. 

Nilai kontribusi setelah tahun 1998 mengalami penurunan secara signifikan, hal ini 

dapat dilihat berdasarkan tabel 4.14 dimana tingkat  penurunan  hingga tahun 2007 

sebesar 14,0304% 

Setelah mengetahui presentase pendapatan pariwisata dari tahun ke tahun, 

maka dapat direncanakan seberapa besar presentase pendapatan pariwisata terhadap 

PAD untuk tahun-tahun yang akan datang. berdasarkan hasil trend sebelumnya dapat 

diketahui bahwa presentase untuk lima tahun berikutnya pendapatan pariwisata selalu 

mengalami penurunan pengaruhnya terhadap PAD. 

Presentase kontribusi yang terus menurun setiap tahunnya terhadap PAD 

bukan disebabkan karena menurunnya pendapatan pariwisata. Penurunan presentase 

ini mungkin terjadi karena salah satu komponen PAD di luar pendapatan pariwisata 

mengalami peningkatan yang lebih tinggi dan memberi pengaruh yang lebih besar 

terhadap PAD. 

3. Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Pariwisata 
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Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan pada variabel jumlah hotel 

terhadap pendapatan pariwisata diperoleh koefisien regresi adalah sebesar 5,066350 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Hal ini berarti bahwa jumlah hotel 

memberikan pengaruh yang signifikan atau cukup besar pengaruhnya terhadap 

pendapatan pariwisata. 

Koefisien yang positif menandakan bahwa terdapat hubungan yang lurus atau 

searah antara jumlah hotel dengan pendapatan pariwisata DKI Jakarta. Setiap 

kenaikan jumlah hotel di Jakarta sebesar 1 unit maka akan mengakibatkan 

peningkatan pendapatan pariwisata sebesar 5,066350 persen. 

Hal ini dapat terjadi karena apabila terdapat sebuah hotel baru, maka hotel 

tersebut harus membayar pajak hotel yang menjadi komponen dari pendapatan 

pariwisata. Selain itu apabila hotel tersebut akan membuat  acara yang diperuntukkan 

untuk umum, pihak hotel juga harus membayar pajak hiburan yang tentu saja akan 

meningkatkan pendapatan pariwisata. 

 

4. Presentase Tingkat Hunian Kamar Terhadap Pendapatan Pariwisata 

Dari hasil perhitungan untuk presentase tingkat hunian kamar hotel terhadap 

pendapatan pariwisata diperoleh koefisien regresi sebesar  2,606770 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.0038. Hal ini berarti bahwa presentase tingkat hunian kamar 

hotel memberikan pengaruh yang signifikan atau cukup besar pengaruhnya terhadap 

pendapatan pariwisata. 

Koefisien yang positif menandakan bahwa terdapat hubungan yang lurus atau 

searah antara presentase tingkat hunian hotel di DKI Jakarta terhadap pendapatan 
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pariwisata. Hal ini berarti apabila presentase tingkat hunian kamar hotel meningkat 

sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pendapatan pariwisata sebesar 2,606770 

persen. 

Hal ini dapat digambarkan apabila presentase tingkat hunian kamar hotel 

meningkat maka tentu akan meningkatkan pendapatan dari hotel tersebut. Pendapatan 

hotel yang meningkat tentu akan berdampak kepada peningkatan pendapatan 

pariwisata dari sektor pajak hotel dan retoran. 

5. Pengaruh Wisatawan Asing Terhadap Pendapatan Pariwisata 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah 

wisatawan mancanegara terhadap pendapatan pariwisata maka diperoleh jumlah 

koefisien regresi sebesar 0,283969 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,5035. Hal ini 

berarti bahwa jumlah wisatawan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

pendapatan pariwisata. Akan tetapi dalam tingkat koefisiensi ditunjukkan bahwa 

tingkat koefisien dari variable tersebut positif. Ini menandakan bahwa terdapat 

hubungan yang berbanding lurus atau searah antara jumlah wisatawan mancanegara 

terhadap pendapatan pariwisata. Dengan demikian setiap kenaikan 1 orang wisatawan 

mancanegara di DKI Jakarta maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,283969 pada 

pendapatan pariwisata. Karena jumlah wisatawan asing tidak signifikan bukan berarti 

tidak berpengaruh dalam pendapatan pariwisata sebab pengaruhnya lebih cenderung 

kepada pihak hotel, pihak pngelola tempat hiburan maupun pihak restoran karena 

pengeluaran yang dilakukan wisatawan seperti untuk makan, menginap dan ke tempat 

objek wisata tidak diterima langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah, melainkan 
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diterima oleh objek-objek yang dituju wisatawan tersebut yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada pendapatan pariwisata. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dari perhitungan trend terhadap perkembangan pendapatan pariwisata DKI Jakarta 

diketahui sebuah persamaan Y = 641632, 0273 + 92498,53X. Dengan mengetahui 

persamaan least square tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai perencanaan 

pendapatan pariwisata untuk tahun-tahun berikutnya. Dari hasil perhitungan 

perencanaan pendapatan pariwisata, diketahui bahwa pendapatan pariwisata 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Kenaikan perkembangan pendapatan sektor pariwisata setiap tahunnya ternyata sesuai 

dengan hipotesis awal penelitian yang menduga bahwa perkembangan pendapatan 

sektor pariwisata mengalami perubahan yang positif. 

2. Hasil pengolahan data untuk menjawab hipotesis kedua pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD DKI Jakarta 

dilihat dari data yang diolah di atas mengalami peningkatan dan penurunan. 

Kontribusi pendapatan pariwisata terbesar justu terjadi pada tahun 1998 yang kala itu 

Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, yaitu sebesar 25,842 persen. 

Setelah tahun 1998 kontrbusi pendapatan pariwisata terus menurun hingga titik 

terendah kontribusi yaitu sebesar 11.7499 pada tahun 2004. 
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Setelah mengetahui presentase pendapatan pariwisata dari tahun ke tahun, kita dapat 

meramalkan seberapa besar presentase pendapatan pariwisata terhadap PAD untuk 

tahun-tahun berikutnya. Dari hasil trend sebelumnya dapat dilihat bahwa presentase 

untuk lima tahun berikutnya pendapatan pariwisata selalu mengalami penurunan 

pengaruhnya terhadap PAD. 

Hal itu memberikan penjelasan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata memberikan 

pengaruh yang negative terhadap PAD DKI Jakarta. 

3. Hasil pengolahan data untuk menjawab hipotesis ketiga pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan pada variabel jumlah 

hotel terhadap pendapatan pariwisata diperoleh koefisien regresi adalah sebesar 

5,066350 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Hal ini berarti bahwa jumlah 

hotel memberikan pengaruh yang signifikan atau cukup besar pengaruhnya terhadap 

pendapatan pariwisata.  

Dari hasil penjelasan tersebut maka pengaruh jumlah hotel memberikan pengaruh 

yang positif terhadap pendapatan pariwisata DKI Jakarta. Hal ini ternyata sesuai 

dengan hipotesis awal penelitian dimana hipotesis awal adalah menduga bahwa 

jumlah hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan pariwisata DKI Jakarta. 

Dari hasil perhitungan untuk presentase tingkat hunian kamar hotel terhadap 

pendapatan pariwisata diperoleh koefisien regresi sebesar  2,606770 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.0038. Hal berarti bahwa presentase tingkat hunian kamar hotel 

memberikan pengaruh yang signifikan atau cukup besar pengaruhnya terhadap 

pendapatan pariwisata. 
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Hasil tersebut menjelaskan bahwa presentase tingkat hunian kamar hotel memberikan 

pengaruh positif terhadap pendapatan pariwisata DKI Jakarta. Hal itu ternyata sesuai 

dengan hipotesis awal penelitian yang menyebutkan bahwa presentase tingkat hunian 

kamar hotel diduga memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan pariwisata 

DKI Jakarta. 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan untuk pengaruh jumlah wisatawan 

mancanegara terhadap pendapatan pariwisata diketahui koefisien regresi adalah 

sebesar 0,283969 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,5035. Hal ini berarti bahwa 

jumlah wisatawan memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau kurang pengaruhnya 

terhadap pendapatan pariwisata. 

Hasil tersebut menjelaskan bahwa jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh 

yang positif terhadapa pendapatan pariwisata DKI Jakarta. Hal ini ternyata tidak 

sesuai dengan hipotesis awal penelitian yang mnyebutkan bahwa jumlah wisatawan 

mancanegara diduga memberikan pengarh yang positif terhadap pendapatan 

pariwisata DKI Jakarta. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti dapat 

memberikan saran untuk memajukan sektor pariwisata dan dapat lebih berpengaruh 

terhadap PAD. Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Guna meningkatkan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD maka para 

stakeholder mempersiapkan promosi yang baik, serta komunikasi dan pembinaan 

terhadap industri pariwisata agar nantinya kontribusi pendapatan pariwisata terhadap 

PAD dapat lebih besar. 
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2. Pendapatan pariwisata yang dipengaruhi oleh jumlah hotel, tingkat hunian kamar 

hotel, dan jumlah wisatawan, perlu lebih diperhatikan dengan cara menarik investor 

untuk berinvestasi dalam sector pariwisata, penyediaan fasilitas pendukung dalam 

pariwisata, seperti peningkatan pelayanan dan kenyamanan tempat-tempat wisata. 

Faktor keamanan wilayah DKI Jakarta juga dapat mempengaruhi pendapatan dari 

sektor pariwisata. Oleh karena itu sebaiknya seluruh elemen masyarakat terutama 

warga DKI Jakarta bersama-sama menjaga stabilitas keamanan agar Jakarta sebagai 

Ibukota Negara dan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan tetap 

ramai dikunjungi. 
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