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ANALISIS PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN 

ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2017 

Abstrak 

Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah menurut tinjauan perspektif Islam Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk menganalisisis bagaimana pengaruh 

kunjungan wisatawan, Jumlah Hotel dan Jumlah Obyek Wisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan penelitian ini adalah Data 

Sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pariwisata 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Periode dalam penelitian ini adalah tujuh 

tahun yaitu tahun 2011-2017. Pengujian pada penelitian ini menggunakan alat 

analisis panel atau data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fixed 

effect adalah model yang paling baik. Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Kata Kunci : Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah Obyek Wisata, 

Pendapatan Asli Daerah 

Abstract 

The Study entitled analysis of influence of the tourism sector on regional original 

income according to a provincial Islamic review, especially Yogyakarta. Aims to 

analyze how the influence of tourist visits is only hotels and the number of 

tourist objects to local revenue. The data used in this study are secondary data 

obtained from the ferry statistics center intact in this study is seven years.   The 

test in this study uses a tool to check panel data and the result of the study show 

that the model of fix effect is the best capital of the number of tourist and the 

number of hotels effects the local revenue in the province of Yogyakarta 

Keywords : The number of tourists,The number of hotels, The number of 

Tourism Objects, Area Regional Income. 

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di 

Negara berkembang yaitu dengan melihat pembangunan dalam satu sektor. Hukum di 
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Indonesia berprinsip pada UUD 1945 yang mempunyai fungsi untuk mensejahterakan 

masyarakat untuk adil dan makmur. 

Menurut Syarifudin (2017) Tujuan suatu negara dalam ekonomi islam yaitu 

mencapai maslahah (kesejahteraan) di dunia maupun di akhirat. Para ulama menyepakati 

bahwa indikator-indikator pembangunan yang didasarkan kepada maqasid syari‟ah pada 

tingkatan pertama disebut dengan al-dharuriyat al-khams dimana dilihat dari : 

Ad-din (kemaslahatan keyakinan agama) hal ini mencakup pokok ibadah, bahwa 

semua manusia berhak memeluk dan meyakini agama tertentu tanpa boleh diganggu 

gugat oleh orang lain. Hal ini juga memberikan garansi kebebasan beragama bagi setiap 

orang termasuk kebebasan untuk tidak memeluk agama. 

An-Nafs (kemaslahatan jiwa) hal ini mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar. 

Menurut Afar meliputi  sembilan bidang pokok yaitu makanan, pakaian, rumah, 

perlengkapan untuk badan, pemeliharaan kesehatan, transportasi, keamanan, pekerjaan, 

dan lingkungan sosial seperti lembaga panti asuhan, panti jompo dan sebagainya. 

Al-aql (kemaslahatan akal)  hal ini mencakup tentang daya pikir sebagai pusat 

kendali organ tubuh, harus adanya pemeliharaan akal yaitu dengan pendidikan, 

penerangan dan kebudayaan, pengembangan ilmu modern dan lain-lain. 

An-nasl (kemaslahatan keturunan)  hal ini merupakan karunia yang teramat 

mulia dan indah sebagai amanat dari Allah Swt. Keturunan yang baik akan terlahir dari 

keturunan yang baik pula. Dengan begitu agar keturunan dan keluarga tetap baik, maka 

pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut ajaran 

Islam. 

Al-mal (kemaslahatan harta) hal ini memberikan hak kepada seseorang untuk 

memiliki kekayaan harta benda, dan melarang seseorang untuk merebutnya, seperti 

mencuri, korupsi, dan semacamnya. Pengambil alihan harta individu hanya bisa 

dilakukan dengan alasan yang sah dan memeroleh legalitas dari penguasa formal (ulil 

amri). 
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Menurut Khursid Ahmad (2017), pandangan islam suatu Negara harus mencapai 

falah dan maslahah (kesejahteraan) dunia akhirat. Ada filosofi pembangunan yang 

diturunkan dari ajaran islam yaitu : 

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung 

unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang 

berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan 

fisikal tidak dapat dipisahkan. Kebahagian yang ingin dicapai tidak hanya kebahagian 

dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat. 

Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini 

berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa 

wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam 

memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada 

manusia. 

Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha 

harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan 

ketimpangan. 

Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan 

sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia dan lingkungannya 

semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, 

peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam 

menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim. 

Sektor-sektor yang terus berkembang menunjukkan angka perbaikan dalam 

meningkatkan pendapatan dan devisa bagi Indonesia, salah satu sektor pariwisata yang 

menjadi industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan 

kepariwisataan secara global akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah.  

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang 

bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.  

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, 
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selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Grafik  1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di  Sektor  Pariwisata DIY 

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2017 

Menurut Dinpar Provinsi DIY (2017) Dari data tersebut terlihat bahwa pendapatan 

asli daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selalu 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan membuktikan bahwa sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor paling efektif untuk dikembangkan dan dikelola dengan 

baik oleh pemerintah daerah, karena sektor pariwisata telah memberikan dampak yang 

besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat DIY. Dilihat dari gambar di atas 

total dana pendapatan asli daerah mengalami Peningkatan signifikan  ditunjukkan pada 

tahun 2016 yaitu naik sebesar Rp. 353 milyar, atau meningkat sebesar 32,6% dari tahun 

2015. Pada tahun 2017, pendapatan asli daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

penghasil pendapatan daerah terbesar kedua setelah pajak reklame dan hak atas tanah 

dan bangunan.  

Menurut BPS pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2018 

diperkirakan berkisar antara 5,2 persen hingga 5,6 persen year on year (YoY) dibanding 

pada 2017 yang tumbuh 5,26 persen.  Di Yogyakarta sektor pariwisata merupakan sektor 
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unggulan dengan menyumbangkan ke PDRB sebesar 34% sehingga pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Yogyakarta secara keseluruhan sebesar 4,8% hingga 4,9%. Dengan 

kata lain, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan 

nasional yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Pemerintah Daerah yang dikutip oleh Rini (2016) Salah satu sumber 

penerimaan pendapatan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai 

dengan UU no 34 tahun 2000 sebagai amandemen dari UU no 18 tahun 1997 mengenai 

UU pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dari itu, perkembangan kepariwisataan 

secara global akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah. Melalui factor 

industri pariwisata seperti jumlah wisatawan, hotel dan tiket retribusi yang berkunjung 

baik dari domestik maupun mancanegara.   

Sebagian orang Indonesia memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional Adi 

Soetjipto yang merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia karena banyaknya 

turis asing yang ke Indonesia. Yogyakarta menawarkan berbagai jenis pariwisata yang 

berkaitan dengan wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam dan wisata 

religi yang sangat menarik.  

Menurut  Hartanti (2016) dalam ekonomi  islam, rumah tangga daerah dianalogikan 

sebagai rumah tangga keluarga yang mana diharuskan adanya kegiatan ekonomi yang 

mendatangkan finansial untuk mencukupi dan melanjutkan keberlangsungan hidup. Di 

islam sumber pendapatan dalam suatu rumah tangga hendaknya dari sesuatu yang baik 

dan dianjurkan sesuai dengan syariat Al-Quran. Begitu juga sumber Pendapatan Asli 

Daerah yang seharusnya bersumber dari segala factor dan potensi yang dapat digali 

terkecuali segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. 

2. METODE

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh  jumlah hotel, jumlah obyek 

wisata dan jumlah wisatawan terhadap jumlah pendapatan asli daerah pada penelitian ini 

adalah menggunakan regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data silang 

(cross section) dengan data runtut waktu (time series) (Gujarati, 2012). 
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Dalam model data panel,  persamaan model menggunakan data cross section dan 

time series (Gujarati, 2012). Adapun persamaannya sebagai berikut 

PAD = α + β1JW+β2JH+ β3JOW + eit  ............................................. (3.1) 

Keterangan : 

α  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien garis  regresi 

PAD  = Jumlah pendapatan asli daerah 

JW = Jumlah wisatawan 

JH  = Jumlah hotel 

JOW = Jumlah obyek wisata 

e = Error term 

i = Banyaknya  observasi 

t = Banyaknya tahun 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel. Data sekunder ini 

adalah data yang sudah tersedia pencatatannya dan pengumpulannya oleh pihak lain. 

Data panel adalah gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu 

(time series). Data pendapatan asli daerah sektor pariwisata, jumlah hotel, jumlah  obyek 

wisata dan jumlah wisatawan diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dapat dilihat dari website http://www.visitingjogja.com. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh jumlah hotel, jumlah obyek wisata dan jumlah wisatawan 

terhadap jumlah pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata pada Provinsi 

Yogyakarta tahun 2011-2017 menggunakan alat regresi data panel, yang formulasi 

model ekonometriknya adalah : 

LOG PAD= α + β1 LOG(JW)it+β2LOG(JH)it+ β3LOG(JOW)it + eit..............(3.1)

Di mana : 

α     = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien garis  regresi 

PAD     = Jumlah pendapatan asli daerah (miliar Rp) 

LOG (JW)    = Jumlah wisatawan (jiwa) 

LOG (JH)     = Jumlah Hotel (unit) 

LOG (JOW)  = Jumlah Obyek Wisata (unit) 

http://www.visitingjogja.com/
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e       = Error term 

i       = Data Cross Section (5kab/kota di Provinsi Yogyakarta) 

t       = Data Time Series (tahun 2011-2017 

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Ordinary Least Square 

(PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Cross Section   

Variabel Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C 13,67361 -3,451170 9,342880 

LOG(BPW) 0,330409 0,424120 0,484489 

LOG(JH) 0,853596 4,167253 1,476200 

LOG(JR) 0,322269 0,062743 -0,016239 

R
2

0,776745 0,939950 0,445388 

Adj.R
2

0,755139 0,924382 0,391716 

F-Statistik 35,95146 60,37533 8,298313 

Prob F-Statistik 0,000000 0,000000 0,000339 

3.1 Uji Pemilihan Model Terestimasi Terbaik 

Uji Chow  dan uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi terbaik PLS, 

FEM, atau REM. Apabila pada uji Chow terpilih PLS dan pada uji Hausman terpilih 

REM, maka harus dilakukan uji Langrange Multiplier (LM) untuk memilih model 

terestimasi terbaik antara PLS dan REM. 

3.2 Uji Chow 

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah model FEM 

lebih baik dibandingkan dengan model PLS atau uji statistik yang digunakan untuk 

memilih antara model terestimasi PLS atau FEM. H0 Uji Chow : model adalah Pooled 

Least Square (PLS) dan HA-nya  model adalah Fixed Effect Model (FEM). H0 diterima 

jika nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistic F > α; H0 ditolak 
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bila nilai p (p-value). Probabilitas atau signifikansi empiric statistic F ≤ α. Hasil Uji 

Chow dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 18,345436 (4,27) 0,0000 

Dari Tabel 4.6, terlihat nilai p (p-value) atau probabilitas atau signifikansi empiric 

statistik F test sebesar 0,0000 (< 0,01), jadi H0 ditolak sehingga model  H0 ditolak. 

Simpulan, model terestimasi terbaik adalah FEM. 

3.3 Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah model 

FEM lebih baik daripada model REM. Hasil pengolahan Uji Hausman dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 10,568628 3 0,0143 

Dari Tabel 3.3 terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik  dari 

Chi-Square statistic sebesar 0,0143 (<0,01), Maka Ho ditolak sehingga model 

terestimasi terbaik adalah model FEM. Dari uji pemilihan model diatas, terpilih 

model Fixed Effect Model (FEM) yang hasil estimasi lengkapnya terlihat pada Tabel 

4 dan 5. sebagai berikut. 

Tabel 4. Model Estimasi Fixed Effect Method 

           = -3,451170 + 0,424120LOG(JW)it – 4,167253LOG(JH)it + 

0,062743LOG(JOW)it  

 (0,0184)**                (0,0001) *          (0,7555)*** 
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R
2
=0,939950 DW-Stat=0,889168 F-Stat=60,37533 Sig. F-Stat=0,00000 

Keterangan: *Signifikan pada α=0,01; **Signifikan pada α=0,05; ***Signifikan pada 

α=0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik. 

Tabel 5. Effect  dan Konstanta Cross Section 

No Wilayah Efek Konstanta 

1 Kulonprogo  5,775185 2,324015 

2 Bantul -2,991740 -6,44291 

3 Gunungkidul   3,054762 -0,396408 

4 Sleman -2,968912 -6,420082 

5 Kota Yogyakarta -2,869296 -6,320466 

3.4 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji eksistensi suatu model. Uji eksis-tensi model adalah 

uji F. Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen Formulasi hipotesisnya: Ho : β1=β2=β3=β4=0 (Koefisien 

regresi semua nol atau model tidak eksis);  

Ha : β1=β2=β3=β4=0, model yang dipakai eksis (koefisien regresi semua nol 

atau model tidak eksis); (setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau 

model eksis). H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi 

empirik statistik F > α.; H0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikasi empirik statistik F. 

Kesimpulan dari Tabel 4.8, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak maka model 

yang terestimasi eksis. Variabel Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Hotel (X2) dan 

Jumlah Obyek Wisata (X3) yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

3.5 Interpretasi R-Square 

Koefisien determinasi menunjukkan daya ramal dari model statistik terpilih. Hasil 

estimasi menunjukkan nilai R
2 

sebesar 0.939950, artinya 93.99% Pendapatan Asli
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Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah 

Obyek Wisata. Sedangkan sisanya 6.01% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

disertakan dalam model 

3.6 Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terpilih (Uji t) 

Uji validitas pengaruh (Uji t) dilakukan untuk mengetahui signifikan dan tidaknya 

pengaruh variabel-variabel independen dalam model. Uji validitas pengaruh (Uji t) 

biasanya dilakukan secara serentak dengan pendekatan seperti Tabel 6. berikut ini : 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel T sig. t Kriteria Kesimpulan 

LOG(JW) 2.509625 0.0184 <0.05  signifikan pada α = 0,05 

LOG(JH) 4.444325 0.0001 < 0.01  signifikan pada α =0,01 

LOG(JOW) 0.314572 0.7555 >0.10 tidak signifikan pada α = 0,10 

3.7 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen Model Terpilih 

Hasil Uji Validitas Pengaruh pada Tabel 4.10, terlihat bahwa variabel independen, 

yang memiliki pengaruh signifikan yaitu variabel Jumlah Wisatawan (JW) dan 

variabel Jumlah Hotel (JH). 

Variabel Jumlah Wisatawan memiliki koefisien regresi sebesar 0,424120 dengan 

pola hubungan log-log, Artinya jika variabel Jumlah Wisatawan naik 1%, maka 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,424120%. Sebaliknya, jika variabel Jumlah Wisatawan turun 1%, 

maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan 

mengalami penurunan sebesar 0,424120%. 

Variabel Jumlah  Hotel (JH) memiliki koefisien regresi sebesar 4,167253 dengan 

pola hubungan log-log, Artinya, jika variabel Jumlah Hotel naik sebesar 1%, 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami 

kenaikan sebesar 4,167253%. Sebaliknya, jika variabel Jumlah Hotel turun 1%, maka 
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Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami 

penurunan sebesar  4,167253 %. 

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui konstanta dari masing-masing wilayah 

Kabupaten/Kota. Nilai konstanta tertinggi terdapat pada Kabupaten Kulonprogo  

yaitu sebesar. artinya terkait dengan pengaruh Jumlah Wisatawan (JW), Jumlah Hotel 

(JH) dan Jumlah Obyek Wisata (JOW)  terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor 

Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo 

cenderung lebih tinggi dibandingkan Wilayah lain. Sedangkan nilai konstanta 

terendah dimiliki Kabupaten Bantul sebesar -6,44291. Karena itu, terkait dengan 

pengaruh variabel Jumlah Wisatawan (JW), Jumlah Hotel (JH), Jumlah Obyek 

Wisata (JOW) terhadap Pendapatan asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Kabupaten Bantul cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah yang 

lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya..  

3.8 Interpretasi Ekonomi 

Variabel Jumlah Wisatawan secara cross section memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap 

kenaikan dari Jumlah Wisatawan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Provinsi DI.Yogyakarta pada tahun 

2011-2017. Hasil yang diperoleh koefisien regresi sebesar 0,424120 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,0184 Nilai tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

berarti berpengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Wisatawan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Jumlah Wisatawan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi melalui sektor 

pariwisata. pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan juga sebagai proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan daerah. Ketika wisatawan meningkat meningkat dan pihak 

swasta yang mengelola lalu merespon positif terhadap sektor pariwisata dengan 

melakukan pembenahan secara professional akan lebih meningkatkan wisatawan 

sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan asli daerah sektor 
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Pariwisata. 

Penelitian ini sama seperti peneliti sebelumnya Raga Amanda (2015) jumlah 

wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah Kota 

Surakarta. Pada penelitian ini semakin banyak pengunjung ke lokasi-lokasi wisata 

dapat menggerakkan sektor riil perekonomian daerah karena beberapa jasa dan 

produk di daerah mendapatkan peluang untuk menjual jasa atau produk. Sebagai 

contoh seperti hotel, restorant, jasa transportasi, dan jasa paariwisata dapat menjual 

produk mereka sehingga meningkatkan penghasilan, dan pada gilirannya pemerintah 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Variabel Jumlah Hotel secara cross section memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap 

kenaikan dari Jumlah Wisatawan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Provinsi DI.Yogyakarta pada tahun 

2011-2017. Hasil yang diperoleh koefisien regresi sebesar 4,167253 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,0001 Nilai tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,01, 

berarti berpengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Jumlah Hotel memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan asli daerah sektor pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Peningkatan jumlah hotel memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah. 

Meningkatnya permintaan kebutuhan untuk menginap di hotel, akan memberikan 

dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Hasil penelitian ini sama seperti penelitian sebelumnya Devilian Putri (2014) 

Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir 

Selatan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Peningkatan jumlah hotel didasarkan meningkatnya jumlah jumlah 

wisatawan di Kabupaten Pesisir selatan. 

Variabel Jumlah Obyek wisata secara cross section tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 
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setiap kenaikan dari Jumlah obyek wisata tidak akan memberikan pengaruh yang 

cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Provinsi 

DI.Yogyakarta pada tahun 2011-2017. Hasil yang diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,062743 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,7555 Nilai tingkat signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,10, berarti tidak memiliki pengaruh antara variabel Jumlah 

Obyek wsiata terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Risky (2016) 

menyatakan bahwa jumlah obyek wisata berpengaruh negatif terhadap pendapatan 

asli daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada 

pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta.

3.9 Interpretasi Perspektif Ekonomi Islam 

Hasil analisis regresi data panel bahwa jumlah wisatawan dan jumlah hotel 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Jika sektor 

pariwisata meningkat maka pendapatan daerah akan meningkat begitupula jika sektor 

pariwisata syariah maju maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi islam yang 

maju karena sektor pariwisata syariah merupakan sektor penggerak utama 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Yogyakarta dan akan meningkatkan Pendapatan 

melalui maqashid syariah. 

Perspektif ekonomi islam mengenai sektor pariwisata mengacu pada prinsip 

falah dan mashlahah (kesejahteraan masyarakat) yang secara otomatis tidak dapat 

dilepaskan dari kegiatan ekonomi sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan 

menjalankan bentuk ekonomi islam dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah yang 

ditingkatkan dengan baik sesuai dengan syariat. 

Wisatawan jika dilihat dari maqashid syariah terdapat unsur ad-din yaitu 

menjaga atau memelihara agama. pada wisatawan yaitu tujuan dari wisatawan untuk 

berlibur atau rekreasi atas dasar bersyukur atas ciptaan  yang Allah berikan. an-nafs 

yaitu menjaga atau memelihara jiwa dengan cara para wisatawan berlibur untuk 

memenuhi kepuasan jiwa.  
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Hotel jika dilihat dari maqashid syariah terdapat unsur ad-din yaitu menjaga 

agama dengan cara pihak pengelola hotel menberikan fasilitas mushola di dalam 

hotel untuk beribadah. al-mal  yaitu menjaga harta dengan cara pihak pengelola hotel 

membayar pajak hotel kepada pemerintah daerah dan pihak pengelola hotel memberi 

gaji yang sesuai kepada karyawan hotel. al-aql  yaitu menjaga akal dengan cara pihak 

pengelola memberi inovasi pada hotel tersebut agar bisa bersaing dengan hotel lain 

sehingga wisatawan akan tertarik untuk mendatangi hotel tersebut.  

Obyek wisata Jika dilihat dari maqashid syariah  terdapat unsur Ad-Din yaitu 

menjaga agama dengan cara pihak pengelola obyek wisata memberi fasilitas masjid 

atau mushola untuk beribadah. al-mal  yaitu menjaga harta dengan cara pihak 

pengelola obyek wisata membayar pajak retribusi kepada pemerintah daerah dan 

pihak pengelola obyek wisata memberi gaji yang sesuai kepada karyawan yang 

bekerja di obyek wisata tersebut. al-aql  yaitu menjaga akal dengan cara pihak 

pengelola obyek wisata memberi inovasi yang menarik sehingga dapat menarik 

wisatawan untuk berkunjung ke obyek tersebut. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh

Pendapatan asli Daerah melalui Sektor Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi Islam di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017” maka kesimpulannya

sebagai berikut: Berdasarkan pemilihan model estimasi terbaik antara metode Pooled

Ordinary Least Square, Fixed Effect Model, Random Effect Model menggunakan Uji

Chow dan Uji Hausman terpilih model Fixed Effect Method (FEM).

Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R
2 

sebesar 0.939950,

artinya 93.99% Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah 

Wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah Obyek Wisata. Sedangkan sisanya 6.01% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor pariwisata yaitu jumlah wisatawan 
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 

daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih serius 

dalam pembangunan sektor pariwisata seperti pembangunan jalan raya dan lampu 

penerangan yang memadai di sekitar tempat wisata dan menanmbah fasilitas 

pendukung obyek wisata seperti rumah makan, mushola, toilet dan ciri khas yang ada 

di suatu obyek wisata, sehingga  dapat menarik wisatawan yang kebih banyak agar 

lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor pariwisata  yaitu jumlah hotel 

memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan 

melalui peningkatan jumlah hotel dengan cara memberikan kemudahan dalam proses 

izin mendirikan bangunan sehingga dapat mengimbangi wisatawan yang berkunjung. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor pariwisata yaitu jumlah obyek wisata 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pendapatan asli daerah dan sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta telah memenuhi beberapa unsur dari maqashid syari’ah dilihat dari 

pendapatan asli daerah sudah sesuai dengan perspektif islam karena didasarkan untuk 

fallah dan maslahah. sedangkan sektor pariwisata dilihat dari jenis produk, jasa dan 

pengelola sudah sesuai dengan maqashid Syariah yaitu dengan mensejahterakan 

rakyat. Pada prinsip keadilan juga sesuai seperti para pengusaha memberi upah yang 

sesuai pada para pekerja yang berkontribusi pada suatu obyek wisata. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Pemerintah  

Pemerintah lebih meningkatkan program-program yang berkaitan dengan 

promosi kepariwisataan dan meningkatkan dan mengembangkan fasilitas yang 

ada pada obyek wisata. Selain itu, untuk lebih memperhatikan perkembangan 

pariwisata dengan membuka obyek wisata baru sehingga lebih banyak menarik 

wisatawan untuk datang ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah hendaknya 

dapat dioptimalkan dengan memberi kemudahan dalam proses perizinan 

pembangunan  dan lebih banyak melakukan promosi-promosi dan tetap menjaga 

kualitas agar dapat menarik wisatawan serta dapat membuat wisatawan menjadi 

merasa aman dan tentram.  

4.2.2 Bagi penelitian selanjutnya   

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang 

sama dan sebaiknya lebih banyak memilih variabel yang lebih inovatif dan 

terbaru agar memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat. khususnya pengaruh 

sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1998. Al Mustashfa. Tahqiq: Muhammad Abd Al-Salam Abd 

Al-Baqiy. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.  

Arnanda, Raga. 2015. “Pengaruh Pengembangan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 1996-2012”. Skripsi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

Anwar, Muhammad.  2014. “Identifikasi Sektor Industri dan Peranan dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut”. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas 

Padjajaran Bandung. 

Baini, Nirmala. 2015. “Analisis pengaruh Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2015”. Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Yogyakarta. 

Djajaningrat. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 

Fauzi, Lukman. 2018. “Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa tengah”. Fakultas Ekonomi, universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

Fernandhez, Melchor. 2014, “Tourism and Income Distribution: Evidence from a 

development Regional Economy”. International Journal Of Economic Vol.14 

No.22 ISSN: 2634-5273 

Fitri, Devilian. 2014. “Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pesisir Selatan”. 

Gujarati, Damodar. 2003. Ekonomimetrika Dasar. Jakarta : Erlangga. 

Goeldner, C. R. & Ritchi. 2009. Tourism, Principles, Practices, Philosophies, Eleventh 

Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc. 



 

17 

 

Kumarasamy, T. 2018. “Impact of Tourism Industry Development In Coimbatore City” 

International Journal of Applied Research Vol.4 No.4. ISSN: 2394-7500 

 Goeldner, C. R. & Ritchi. 2009. Tourism, Principles, Practices, Philosophies, Eleventh 

Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc. Vol.24 : 190-201 

Haryanti, Rini. 2018. “Analisis Sektor Pertanian dan Pariwisata Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Perspektif Islam Tahun 2010-

2017”. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 

Lampung 

Hengyun, Lee. 2016. “Tourism and  Regional Incoe Inequality: Evidene from China”. 

Journal Tourism Research. Vol.58: 81-99 

Huda, Nurul 2008.  Ekonomi Makro Islam. Jakarta : Kencana. 

Ibrianti, E. 2010. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan 

Tingkat Hunian hotel terhadap Pendapatan Daerah sektor Pariwisata Kabupaten 

Lingga tahun 2011-2013”. Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 

Kepulauan Riau, 1-26. 

Kim, C. D. 2016. Impact to Tourism On Local Economies : An Income Multiplyer 

Analysis. Journal Bussines administration. Vol.11.     

Kubickova, Marketha. 2016. “The Role of Government in Tourism: Linking  

Competitiveness, Freedom, and Developing Economies” International Journal Of 

Economic Vol.7 No.17 ISSN: 1795-4523    

Kumarasamy, T. 2018. “Impact of Tourism Industry Development In Coimbatore City”. 

International Journal of Applied Research Vol.4 No.4. ISSN: 2394-7500  

Peiefper, P. 1990. Tourism Management. Victoria. RMIT: International Journal Tourism 

Vol.84. ISSN : 1834-2856 

Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen  Keuangan Daerah. Yogyakarta 

Muhani, Nurlinda. dkk. 2012. “Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah kota Palopo”. Jurnal Equilibrium Vol.2 N0.1 ISSN 2089-

2152 

Nasution. 2009. Pemerintah Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan asli Daerah. 

Jakarta: PT.Sofmedia. 

Peacock, A. T. 2010. The Growth of public expenditure. Dalam A. T. Peacock, The 

Growth of public expenditure.. Vol.14 

Pendit 1994. Ilmu Pariwisata: Sebuah pengantar perdana.Jakarta: Pradnya Paramita. 

Pertiwi 2014. “Pengaruh kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata dan  hotel 

restorant terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar”. E-Jurnal EP 

Unud, Vol.3, No. 3. 

Purwanti, & Dwi, RM. 2014. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013”. Jurnal Ilmiah, 

1-12. 



 

18 

 

Qadarrochman, Nasrul. 2010. “Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di 

Kota Semarang dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya”. Skripsi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang. 

Ramadika, Rindu Datu. 2014. “Analisis Faktor yang mempengaruhi pendapatan asli 

daerah di Makassar (1999-2009)”. Skripsi  Fakultas Ekonomi, Universitas 

Hassanudin Makassar. 

Sari, Y. R. 2014. “Pengaruh tingkat hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek 

Wisata terhadap Pendapatan Asli DaerahKota Padang tahun 2003-2012”.  

Siahaan.  2014. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi revisi. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Soekadirjo, R. 2001. Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai “Systemic 

Linkage”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 

Spillane. 2010. Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Kanisius 

Sri dewi, Dll. 2015. “Analisis Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Klaten tahun 1989-2011”. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

            Sriyana, Jaka. 2014. “Ekonomi Regresi data Panel”. Ekonisia. Yogyakarta 

Sulastiyono. 2001. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung: Alfabeta 

Sulistiyowati 2015. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi, Pajak Hotel, dan 

Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Fakulktas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

Ulhuzna. 2017. “Pengaruh Subsektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bukit Tinggi”. E-Jurnal Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. 

Wardiyanta. 2006. Metode Penelitian Pariwisata. Wardiyanta, 52. 

Widyaningrum. 2013. “Pengaruh Hubungan Tingkat Hotel, Jumlah Wisatawan dan 

Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di 

Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011”.  

Wulandari. 2014. “Peran sektor Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Tabanan Tahun 1990-2014”. E-Jurnal Ekonomi Universitas Atma Jaya, 

Yogyakarta 

Yamakawa, R. 2007. Poverty Reduction through Tourism: The experiences in Asia. 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 

Workshop on expanding the role of tourism in Poverty reduction 




