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Abstrak 

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah 

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapaan lain-lain yang 

sah.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, 

pajak restoran, retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan belanja Daerah 

Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2018 dan Laporan Kunjungan Wisatawan serta 

Laporan pendapatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.Populasi dalam 

penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten 

Karanganyar.Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 sampel.Metode 

pengumpulan sampel adalah teknik sampel jenuh.Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan dan pajak restoran berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah.Sedangkan retribusi objek wisata tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

Kata kunci: Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Restoran, Retribusi Objek Wisata, 

Pendapatan Asli Daerah. 

Abstract 

Regional Original Income is a source of regional finance that is extracted from the 

region concerned which consist of the results of local taxes, regional fees, the results 

of the managements of separated regional assets and other legitimate income.The 

research purpose to analysis of the number of tourist visits, restaurant taxes, tourist 

attraction fees on the Regional Original Income. This research uses the 

documentation method using secondary data obtained from the Karanganyar District 

Budget and Realizatin Report in 2014-2018 and Rourist Visit Reports and Sport 

Tourism Office. The population in this study is the report on the realization of the 

Regional Budget and Expenditures of Karanganyar Regency. The number of samples 

in tihis study were 60 samples. The sample collection method is a saturated sample 

technique. The results of this study indicatet that the variable number of tourist visits, 

and restaurant tax has an effect on Regional Original Income. Some tourist attraction 

fees do not affect the regional Original Income.  

Keyword: number of tourist visits, restaurant taxes, user fees, regional Original 

Income. 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang memiliki potensi dan sumber daya 

pembangunan yang harus dialokasikan secara efektif dan efisien sebagaimana 

sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 alinea keempat.Pembangunan 

nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya kesejahteraan 

masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang dasar dan pancasila. 

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pembangunan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah untuk memperkuat 

perekonomian domestik dan mendorong pemulihan ekonomi yang sudah 

berlangsung sejak Januari Tahun 2001 yang lalu. Apabila selama ini upaya 

pemulihan ekonomi seolah-olah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat saja, 

keberadaan otonomi daerah menciptakan peluang bagi daerah-daerah untuk ikut 

mempelopori upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi.Daerah 

kabupaten/kota diberikan keleluasan oleh pemerintah utuk mengatur urusan 

rumah tangganya sendiri. 

Otonomi Daerah adalah suatu  kewenangan yang diberikan kepada daerah 

tertentu sebagai daerah yang dapat mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya, 

namun tetap berada dalam wilayah kekuasaan NKRI. Daerah Kabupaten/Kota 

tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan 

pemerintahan dan pembangunan tetapi juga diberikan kewenangan untuk 

mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan pembangunan. Otonomi menurut Bagir Manan, merupakan 

sebuah tatanan ketatanegaraan (staatsrechtelijk) dan bukan sekedar tatanan 

administrasi negara (Isyaryanto, 2016).Sumber-sumber pembiayaan berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah dan sumber-sumber lain 

yang sah.Dengan adanya otonomi daerah, negara memiliki tujuan tersendiri. 

Salah satunya dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan agar terjadi 

pemerataan di daerah, sehingga dengan demikian daerah yang mendapatkan 
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Otonomi Daerah itu tentunya akan lebih bisa mengurus pembangunan di 

daerahnya sendiri sehingga bisa lebih fokus dan maju. Pada pelaksanaanya 

Otonomi Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat yang 

ada di daerah dan membuat daerah bisa. 

Diantara sumber-sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan sumber yang paling penting dalam urusan pemerintahan dan 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.Karena 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang memiliki arti penting 

yang mencerminkan kemandirian daerah tersebut.Setiap pemerintahan daerah 

berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian daerah, termasuk 

meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-

Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah 

bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 yaitu 

sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan 

yang terdiri dari: 1) Hasil pajak daerah 2) Hasil retribusi daerah 3) Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah 4) lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan 

daerah di suatu wilayah berbeda-beda, ini ditinjau dari seberapa besar kekayaan 

sumber daya yang dimiliki daerah tersebut dan optimalisasi pengelolaannya 

(Khoir, 2018). Pendapatan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah akan 

tinggi jika pengelolaan sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik dan secara 

maksimal. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk 

membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat 

mandiri (Pertiwi, 2014) 

Berdasarkan latar belakang yang telah  peneliti uraikan diatas, maka 

peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah 

Kunjungan Wisatawan, Pajak Restoran, Retribusi Objek Wisata, terhadap 

Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018”. 

Berdasarkan dari latarbelakang yang telah dibahas sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini antar lain: 

1. Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar? 

2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatn Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Karanganyar? 

3. Apakah Retribusi Objek Wisata berpengaruh terhadap Pendapatn Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar? 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengujian 

hipotesis.Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan melihat laporan 

Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2014-

2018, data Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah kunjungan 

wisatawan, pajak restoran, retribusi obyek wisata, terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. 

Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan melihat laporan 

Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2014-

2018, data Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut data pendukung (data kunjungan 
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wisatawan, data pajak restoran, data rekapitulasi pendapatan dinas pariwisata, 

tahun 2014-2018). Metode penentuan sampel penelitian ini adalah metode 

sampel jenuh.Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan menjadi sampel.Dalam penelitian ini dilakukan uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan menggunakan metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis regresi berganda. 

Dimana persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

PAD =α + βıKW+ β2PR + β3RO+ ɛi   . . . . .. . . .  (1) 

Keterangan:  

PAD : Pendapatan Asli Daerah 

α : Konstanta 

β1β2 β3 : Koefisien Regresi  

KW : Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014-2018 

PR : Pajak restoran 

RO : Retribusi Obyek wisata 

ɛ : Error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maksimum Mean Std 

Deviation 

Jml. 

Kunjungan 

Wisatawan 

60 34949 333166 125655.33 62176.815 

Pajak Restoran 60 3323539

8 

758179389

6 

1956762951.

68 

177858899

4.995 

Retribusi 60 2950837 449355256 119837515.4 86533995.
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Objek Wisata 7 0 875 

PAD 60 1244817

9338 

415142563

370 

15186717650

6.78 

988033263

13.107 

Sumber: Data diolah penulis , 2020 

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis dengan menggunakan statistik deksriptif 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dengan analisis statistik 

deskriptif memiliki niliai minimum sebesar 12448179338 dan nilai 

maksimum415142563370. Nilai rata-rata (mean) pada variabel dependen 

adalah sebesar 151867176506.78 dengan standar deviasi sebesar 

98803326313.107. 

2. Variabel independen Jumlah Kunjungan Wisatawan diukur dengan analisis 

statistik deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 34949 dan nilai maksimum 

sebesar 333166. Nilai rata-rata (mean) pada variabel dependen adalah sebesar 

125655.33 dengan standar deviasi sebesar 62176.815. 

3. Variabel independen pajak restoran diukur dengan analisis statistik deskriptif 

memiliki nilai minimum sebesar 33235398 dan nilai maksimum sebesar 

7581793896. Nilai rata-rata (mean) pada variabel dependen adalah sebesar 

1956762951.68 dengan standar deviasi sebesar 1778588994.995. 

4. Variabel independen Retribusi Objek Wisata diukur dengan analisis statistik 

deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 29508377 dan nilai maksimum 

sebesar 449355256. Nilai rata-rata (mean) pada variabel dependen adalah 

sebesar 119837515.40 dengan standar deviasi sebesar 1778588994.995. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 2.Hasil Uji Normalitas 

Keterangan  Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,658 
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Asymp. Sig. (2-tailed) 0,779 

Keterangan  Normal 

       Sumber: data diolah penulis, 2020 

Hasil pengujian Kolmogorof-Smirnov sebesar 0,658 dengan nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0.779. hal ini menunjukan bahwa 

persamaan model regresi dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang 

normal. 

3.2.2 Uji Multikolinearitas  

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

JumlahKunjunganWisatawan 
.728 1.373 Bebas 

Multikolinearitas 

Pajak Restoran 
.549 1.823 Bebas 

Multikolinearitas 

RetribusiObjekWisata 
.492 2.033 Bebas 

Multikolinearitas 

         Sumber: data diolah penulis, 2020. 

Disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel 

karena nilai tolerance > 0,10 dengan nilai masing-masing variabel independen 

Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0,728, Pajak Restoran sebesar 0,549, 

Retribusi Objek Wisata sebesar 0,492. Sedangkan nilai VIF < 10, yaitu Jumlah 

Kunjungan Wisatawan sebesar 1,373, Pajak Restoran sebesar 1,823, Retribusi 

Objek Wisata sebesar 2,033. 

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t Sig Keterangan 

Jumlah Kunjungan 

Wisatawan 

-.696 .489 Bebas 

Heteroskedastisitas 
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Pajakrestoran 
.218 .828 Bebas 

Heteroskedastisitas 

RetribusiObjekWisata 
.859 .394 Bebas 

Heteroskedastisitas 

Sumber: data diolah penulis ,2020. 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji 

Glejser. Semua variabel bebas menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05 

(Ghozali, 2011:142-143), dengan nilai masing-masing variabel independen 

secara berurutan yaitu jumlah kunjungan wisatawan sebesar 0,489, pajak 

restoran sebesar 0,828, retribusi objek wisata sebesar 0,394. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dan 

model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini. 

3.2.4Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini menggunakan  metode Durbin-Watson dengan hasil 

yang diperoleh sebagai berikut:  

Tabel 5Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Kriteria  Keterangan 

0.682 -2<1,300<2 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: data diolah penulis,2020. 

Nilai Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,300 yang menandakan 

bahwa DW berada diantara -2 dan +2 atau -2< DW< 2. Hal ini berarti model 

terbebas dari autokorelasi positif maupun negatif. 

3.3. Uji F  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98). 
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Tabel 6. Hasil Uji F 

Variabel  Fhitung  F tabel  Sig Keterangan 

Jumlah Kunjungan Wisatawan, 

Pajak restoran, retribusi objek 

wisata  

130,010 2,76 0,000 Signifikan 

       Sumber: data diolah penulis, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut: untuk 

variabel IV.7 menunjukkan bahwa F hitung mempunyai nilai sebesar 130,010 F tabel 

sebesar 2,76 dengan nilai signifikansi 0,000 <α = 0,05 Hal ini menandakan 

bahwa variabel independen yaitu jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran, 

retribusi objek wisata secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Y). Sehingga demikian model regresi dinyatakan telah fit. 

3.4 Uji Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji secara 

terpisah pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran, retribusi objek 

wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda dapat ditunjukkan dalam tabel 5 sebagai 

berikut. 

Tabel 7Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Standarized 

Coefficents (B) 

t hitung t tabel Sig  

Konstanta  88148676321.51

2 

8.232 2,00030 .00

0 

Jumlah Kunjungan 

Wisatawan  

-373676.170 -4.238 2,00030 .00

0 
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Sumber: data diolah 

PAD = 88148676321.512-373676.170KW+55.564PR+16.249RO+ɛ 

Berdasarkan model regresi linier berganda diatas dapat di interpretasikan 

sebagi berikut: 

1. Nilai konstanta menunjukkan nilai 88148676321.512 mengindikasikan 

bahwa jika variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan, pajak restoran, retribusi 

objek wisata diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka nilai 

Pendapatan asli Daerah akan sebesar 88148676321.512. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi, koefisien regresi 

pada variabel Jumlah Kunjugan Wisatawan adalah sebesar -373676.170, 

bernilai negatif. Yang menunjukkan bahwa apabila Jumlah Kunjungan 

Wisatawan mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah mengalami 

penurunan 

3. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi, koefisien regresi 

pada variabel pajak restoran adalah sebesar 55.564, bernilai positif. Yang 

menunjukkan bahwa apabila pajak restoran mengalami kenaikan maka 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan pula. 

4. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi, koefisien regresi 

pada variabel retribusi objek wisata adalah sebesar 16.249, bernilai positif. 

Pajak Restoran 55.564 15.64

5 

2,00030 .00

0 

Retribusi Objek 

Wisatawan 

16.249 .211 2,00030 .83

4 

R
2                          

=0,874 

Adjusted R
2 
= 0,868 

 

Fhitung      = 

130,010 

Sig           = 

0,000 
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Yang menunjukkan bahwa apabila retribusi objek wisata mengalami 

kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan pula. 

3.5 Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran, retribusi objek wisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

Tabel 8.Hasil Uji Hipotesis 

Variabel t hitung t tabel Sig  Keterangan  

Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan  

-4.238 2,00030 .000 Berpengaruh 

Pajak Restoran 15.645 2,00030 .000 Berpengaruh 

Retribusi Objek 

Wisatawan 

.211 2,00030 .834 Tidak Berpengaruh  

         Sumber: Data diolah penulis, 2020 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa: 

1. Nilai t hitung untuk variabel jumlah kunjungan wisatawan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar -4,238 dan nilai signifikansi 0,000 < 

probabilitas 0,05, Artinya ada pengaruh jumlah kunjungan wisatawan (X1) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima. 

2. Hasil t hitung untuk variabel pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

adalah sebesar 15,645 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, Artinya ada 

pengaruh pajak restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), maka 

dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. 

3. Hasil t hitung untuk variabel retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah adalah sebesar 0,211 dan nilai signifikansi 0.834 > 0,05, Artinya tidak 
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ada pengaruh retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), 

maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. 

3.6 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya.Hasil pengujian 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel IV. 10, sebagi berikut: 

Tabel 9.Hasil uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 .935
a
 .874 .868 

Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R
2
 dengan bantuan program spss, 

dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau 

adjusted R
2
 sebesar 0,868. Hal ini berarti bahwa 86,8% variasi variabel 

Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel jumlah kunjungan 

wisatawan, pajak restoran, retribusi objek wisata. Sementara 13,2% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini. 

3.7 PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

3.7.1 Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan  terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Hasil pengujian hipotesis dalam  tabel 7 menunjukkan bahwa variabel jumlah 

kunjungan wisatawan memiliki jumlah tingkat signifikansi sebesar 0,000< α= 

0,05. Hasil penelitian koefisien regresi yang negatif sebesar -4.238 

menunjukkan adanya  hubungan negatif antara jumlah kunjungan wisatawan 

dan pendapatan asli daerah.Maka variabel jumlah kunjungan wisatawan 

signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hipotesis 

dapat didukung atau dengan kata lain hipotesis diterima. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amerta dan 

Budhiasa (2014) dan Sulistyowati (2017) yang mengatakan bahwa jumlah 

kunjungan wisatawan berpengaruh negatif terhadap PAD. 
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Hal ini dikarenakan Dari sekian banyak obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Karanganyar tidak semua obyek wisata dikenakan pajak/retribusi 

oleh Pemerintah.Sehingga adanya data yang masuk mengenai jumlah kujungan 

wisatawan tidak diimbangi dengan pemasukan kepada Dinas/Pemerintahan. 

3.7.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Hasil pengujian hipotesis dalam tabel 6 menunjukkan bahwa variabel pajak 

restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Variabel pajak restoran memiliki jumlah tingkat signifikansi sebesar 0,000 <α = 

0,05.Sehingga hipotesis dapat didukung atau dengan kata lain hipotesis 

diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ida Bagus Agastya (2016) yang mengatakan bahwa pajak hotel 

dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

Hal ini berarti semakin tinggi pajak restoran yang diterima oleh 

pemerintah daerah , maka semakin tinggi pula tingkat Pendapatan Asli Daerah. 

Hal ini disebabkan karena pendapatan dari pajak restoran adalah pendapatan 

yang cukup berpotensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Penerimaan pajak restoran di kabupaten Karanganyar sudah cukup baik dan 

perlu dipertahankan dan harus lebih ditingkatkan dengan cara 

mensosialisasikan dan menumbuhkan tingkat kesadaran membayar pajak, 

dengan hal itu pajak restoran dapat terus meningkat setiap tahunnya. 

3.7.3 Pengaruh Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Hasil pengujian hipotesis dalam tabel 5 menunjukkan bahwa variabel retribusi 

objek wisatawan memiliki jumlah tingkat signifikan sebesar 0,834 > α = 0,05, 

maka variabek retribusi objek wisatawan tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hipotesis tidak dapat didukung atau 

dengan kata lain hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Indriyani (2018) mengatakan bahwa 
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retribusi objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah tidak terbukti kebenarannya. 

Hal ini dikarenakan objek wisata di Karanganyar belum sepenuhnya 

dikelola oleh Dinas Pariwisata, sehingga retribusi objek wisata yang seharusnya 

menjadi pemasukan daerah belum sepenuhnya menyetor hasil retribusi objek 

wisata kepada pemerintah yang mengelola hasil retribusi.Banyak objek wisata 

yang dikelola oleh pemuda atau lembaga desa tersebut sehingga hasil retribusi 

obejk wisata menjadi pemasukan desa tersebut. 

4.  PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data dan pembahasan hipotesis, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. H1 diterima Variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan memiliki nilai thitung (-

4.238) dan nilai signifikan 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 0,000< 0,05 maka 

H1 berbunyi “Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah”. 

2. H2 diterima karena variabel Pajak Restoran memiliki nilai t hitung (15.645) dan 

nilai signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 0,000 <0,05 maka H2 

berbunyi “Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah”. 

3. H3 ditolak karena variabel Retribusi Objek Wisata memiliki nilai t hitung 

 (0,211) dan nilai signifikansi 0,834. Dapat disimpulkan bahwa 0,834 >0,05 

maka H2 berbunyi “Retribusi Objek Wisataberpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah”. 

Dalam penelitian ini terdapat variabel jumlah kunjungan wisatawan 

berpengaruh negatif, variabel pajak restoran dan Retribusi Objek Wisata 

berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

3.3 Saran  

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih 

banyak misalnya rentang waktu lebih dari 5 tahun sehingga didapatkan sampel 

lebih dari 60 sampel. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak hiburan, pajak 

reklame, jumlah objek wisata dan lain-lain 
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