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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu 

sebagai sumber rujukan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti 

yaitu : 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qadarrochman (2010) 

dengan judul Analisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota 

Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Varibael dependen 

dalam penelitian ini adalah penerimaan daerah sektor pariwisata, dan variabel 

indepennya adalah jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian 

hotel, serta pendapatan perkapita. Hasil penelitian ini menunjukan tiga dari 

keempat variabel dinyatakan signifikan sementara variabel pendapatan 

perkapita berpengaruh tidak signifikan. 

Windriyaningrum (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah obyek wisata terhadap 

pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa masing masing variabel berpengaruh positif-signifikan 

terhadap pendapat sektor pariwisata dan bersama-sama berpengaruh secara 

simultan terhadap pendapatan sektor pariwisata. 

Menurut hasil penelitian Femy Nadia Rahma, Herniawati Retno 

Handayani(2013), dengan judul Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, 
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jumlah obyek wisata dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan sektor  

pariwisata di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua  

variabel independen yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

meliputi jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisatan dan pendapatan 

perkapita sedangkan peniliti mengambil variabel dependen yaitu penerimaan 

sektor pariwisata. 

Adapun dalam penelitian Fayissa (2007), dengan judul The Impact of 

Tourism on Economic Growth and Development in Africa, penelitian ini 

mengeksplorasi potensi kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa penerimaan dari pariwisata industri 

secara signifikan berkontribusi baik pada tingkat produk domestik bruto saat 

ini dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara Afrika Sub-Sahara juga 

melakukan investasi dalam modal fisik dan manusia. Temuan ini menyiratkan 

bahwa Afrika dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek 

mereka dengan memperkuat industri pariwisata mereka. 

Dalam penelitian terdahulu oleh Austriana (2005), dengan judul Analisis 

faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Jawa 

tengah. Peneliti mengambil penerimaan daerah sebagai variabel dependen dan 5 

variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, jumlah sarana 

angkutan, pendapatan perkapitam dan jumlah obyek wisata. Dari ke lima variabel 

yang diambil empat diantaranya berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah. 

Sedangkan jumlah obyek wisata berpengaruh negatif. 



9 
 

 
 

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan dengan penelitian saat 

ini adalah pada judul, kurun waktu, lokasi peneletian, dan variabel yang 

diambil oleh peneliti. Judul Penelitian ini adalah Analisa Pendapatan Sektor 

Pariwisata di Kabupaten Sleman, dengan mengambil tiga variabel independen 

yaitu objek wisata, jumlah wisatawan domestik dan pendapatan perkapita 

nasional sedangkan variabel dependen dalam penilitian ini adalah pendapatan 

sektor pariwisata. Penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2019.  

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah menganalisis tentang pendapatan sektor pariwisata. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Hasil 

Qadarrochman 

(2010) 

Analisis 

penerimaan 

daerah dari 

sektor 

pariwisata di 

Kota 

Semarang 

Independen (X) : 

jumlah obyek wisata, 

jumlah wisatawan, 

tingkat hunian hotel, 

pendapatan perkapita. 

Dependen (Y) : 

Penerimaan daerah 

sektor pariwisata 

Hasil penelitain 

menunjukan tiga 

dari keempat 

variabel dinyatakan 

signifikan 

sementara variabel 

pendapatan 

perkapita tidak 

signifikan. 

Widriyaningrum 

(2011) 

Pengaruh 

tingkat 

hunian hotel, 

jumlah 

wisatwan, 

dan obyek 

wisata 

terhadap 

pendapatan 

sektor 

pariwisata di 

Kabupaten 

Kudus 

Independen (X) : 

tingkat hunian hotel, 

jumlah wisatwan, dan 

obyek wisata 

Dependen (Y) : 

pendapatan sektor 

pariwisata 

Hasil penelitian 

menunjukan semua 

variabel 

independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

variabel dependen, 

dan bersama-sama 

berpengaruh secara 

simultan. 

Femy Nadia 

Rahma, 

Herniawati 

Pengaruh 

tingkat 

hunian hotel, 

Independen (X) : 

tingkat hunian hotel, 

jumlah wisatawan, 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

semua  variabel 
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Nama Judul Variabel Hasil 

Retno 

Handayani 

(2013) 

jumlah 

wisatawan, 

dan jumlah 

obyek wisata 

terhadap 

pendapatan 

sektor 

pariwisata di 

Kabupaten 

Kudus 

dan jumlah obyek 

wisata 

Dependen (Y) : 

pendapatan sektor 

pariwisata 

independen yang 

digunakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

dependen 

Fayissa (2007) The Impact 

of Tourism 

on Economic 

Growth and 

Development 

in Africa 

Independen (X) : 

penerimaan industri 

pariwisata 

Dependen (Y) : 

tingkat produk 

domestik regional 

bruto, pertumbuhan 

ekonomi. 

Hasil menunjukan 

penerimaan 

pariwisata industri 

secara signifikan 

berkontribusi baik 

pada tingkat 

produk domestik 

bruto dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Austriana 

(2005) 

Analisis 

faktor yang 

mempengaru

hi 

penerimaan 

daerah dari 

sektor 

pariwisata di 

Jawa tengah 

Independen (X) : 

jumlah wisatawan, 

jumlah kamar hotel, 

jumlah sarana 

angkutan, pendapatan 

perkapitam dan 

jumlah obyek wisata 

Dependen (Y) : 

penerimaan daerah 

dari sektor pariwisata 

Hasil penelitian 

menunjukan dari ke 

lima variabel yang 

diambil empat 

diantaranya 

berpengaruh positif 

terhadap 

penerimaan daerah. 

Sedangkan jumlah 

obyek wisata 

berpengaruh 

negatif. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pariwisata 

a) Pengertian Pariwisata  

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 

waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan 

maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat 
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yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut 

guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting 

yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. 

Faktor-faktor yang dimaksudkan antaranya ialah : 

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu. 

2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

3. Perjalanan itu, walaupun apa bentukya, harus selalu dikaitkan dengan 

pertamasyaan atau rekreasi. 

4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di 

tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di 

tempat tersebut. 

Dari batasan pengertian pada kata pariwisata,  perlu dikemukakan 

bahwa kata tersebut tidak selalu memberikan arti maupun ruang lingkup 

yang sama. Misalnya, seorang dapat melakukan perjalanan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan di atas, baik di dalam negeri (tanpa menyebrang 

atau melewati batas wilayah negara), atau keluar dari negara dimana 

tempat tinggalnya. Contoh pertama adalah pariwisata dalam negeri 

(domestic tourism) atau pariwisata nasioanal (national taourism), 

sedangkan yang kedua adalah pariwisata internasional (international 

taourism). 
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b) Jenis dan Macam Pariwisata 

Sesuai dengan potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan 

nenek moyang pada suatu negara, maka timbulah bermacam-macam jenis 

dan macam pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang lama 

kelamaan mempunyai cirinya tersendiri. 

Untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu 

sendiri, perlu pula dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata 

lainnya, karena dengan demikian akan dapat ditentukan kebijaksanaan 

apa yang perlu mendukung, sehingga jenis dan macam pariwisata yang 

dikembangkan akan dapat berwujud seperti diharapkan dari 

kepariwisataan itu. 

Ditinjau dari segi ekonomi, pemberian klasifikasi tentang jenis 

pariwisata itu dianggap penting, karena dengan cara itu kita akan dapat 

menentukan berapa penghasilan devisa yang diterima dan suatu macam 

pariwisata yang dikembangkan di suatu tempat atau daerah tertentu. 

Dilain pihak kepentingannya juga sangat berguna untuk menyusun 

statistik kepariwisataan atau untuk mendapatkan data penelitian yang 

diperlukan dalam perencanaan selanjutnya di masa yang akan datang. 

Hingga sekarang jenis dan macam pariwisata yang kita kenal di 

antaranya ialah : 

1. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang. 

a) Pariwisata Lokal (Local Tourism). 

b) Pariwisata Regional (Regional Tourism). 
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c) Kepariwisataan Nasional (National Tourism). 

d) Regional-International Tourism. 

e) International Tourism. 

2. Menurut pengaruhnya terhadap Neraca Pembayaran. 

a) In Tourism atau Pariwisata Aktif. 

b) Out-going Tourism atau Pariwisata Pasif. 

3. Menurut Alasan/Tujuan Perjalanan. 

a) Business Tourism. 

b) Vacational Tourism. 

c) Educational Tourism. 

4. Menurut saat atau waktu berkunjung. 

a) Seasonal Tourism. 

b) Occasional Tourism. 

5. Pembagian menurut obyeknya. 

a) Cultural Tourism. 

b) Recuperational Tourism. 

c) Commercial Tourism. 

d) Sport Tourism. 

e) Political Tourism. 

f) Social Tourism. 

g) Reliogion Tourism. 
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c) Pengertian Wisatawan 

Wisatawan (tourism) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 

melakukan suatu perjalanan wisata, jika lama tinggalnya sekarang-

kurangnya 24 jam didaerah atau negara yang dikunjungi. Namun apabila 

mereka tinggal didaerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu 

kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong (excursionist) 

(Suwantoro, 2004). 

Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia No 9/1969 yang 

tertulis dalam bab I pasal I, wisatawan adalah setiap orang yang 

berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ketempat lain 

dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. 

Menurut (Spillane, 2001) wisatawan ialah pengunjung sementara 

yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam dinegara yang dikunjungi dan 

tujuan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut :  

1. Pesiar yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, 

keagamaan dan olah raga. 

2. Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi-

konferensi, dan misi. 

Wisatawan pada umumnya yaitu sekelompok orang yang berkunjung 

di suatu daerah untuk melakukan suatu perjalanan wisata, namun tidak 

untuk tinggal di daerah tujuan tersebut maupun bekerja untuk 

mendapatkan upah. 
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d) Jenis dan Macam Wisatawan 

Melihat sifat perjalanan dan ruang lingkup di mana perjalanan wisata 

itu dilakukan, maka dapat diklasifikasikan wisatawan sebagai berikut : 

1) Wisatawan Asing (Foreign Tourist) 

Adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang 

memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana 

ia biasanya tinggal. Wisatawan asing bagi suatu negara dapat 

ditandai dari status kewarganegaraannya, dokumen perjalanan yang 

dimilikinya dan dapat pula dari jenis mata uang yang 

dibelanjakannya, karena pada umumnya golongan wisatawan ini 

hampir selalu menukarkan uangnya terlebih dahulu pada Bank atau 

Money Changers sebelum berbelanja. 

Dalam rangka meningkatkan tambahan penghasilan devisa negara, 

maka jenis wisatawan ini yang perlu ditingkatkan jumlahnya, karena 

uang yang dibelanjakannya merupakan “devisa” bagi negara yang 

menjadi “tourist receiving countries”. 

2) Wisatawan Domestik (Domestic Tourist) 

Adalah wisatawan dalam negeri, yaitu seseorang warga negara suatu 

negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah 

negaranya. Jadi di sini tidak ada sama sekali unsur  asingnya, baik 

kebangsaannya, uang yang dibelanjakannya atau dokumen 

perjalanan yang dipunyainya. 
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2. Pendapatan Sektor 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 pertahun (Yoeti, 1996).  

Menurut Peta Aksesbilitas dan Profil Kepariwisataan Jawa Tengah (2007) 

yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, yang 

termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:  

a. Pajak hotel  

Pungutan wajib yang di bebankan kepada tiap-tiap hotel yang telah 

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.  

b. Pajak restoran  

Pungutan wajib pajak yang dibebenkan kepada setiap restoran yang telah 

memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.  

c. Pajak hiburan  

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap tempat hiburan yang 

telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.  

d. Retribusi kios  

Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian ijin menepati kios disuatu tempat tertentu.  

e. Retribusi kamar kecil 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas 

kamar kecil di obyek wisata.  
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f. Retribusi iklan 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas 

umum untuk kepentingan berpromosi atas suatu produk tertentu.  

g. Karcis masuk obyek wisata  

Pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke dalam 

suatu obyek wisata tertentu. 

h. Retribusi parkir obyek wisata 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas 

umum untuk memarkir kendaraan.  

i. Pajak pembangunan 

Pungutan wajib yang diberikan keada tiap-tiap hotel dan restoran yang 

telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.  

j. Penerimaan dari dinas pariwisata setempat  

Penerimaan daerah yang didapat dari dinas pariwisata.  

Beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan 

penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. 

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji 

pengelolaanya untuk mengetahu berapa besar potensi yang riil atau wajar, 

tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi 

yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan sektor pariwisata.  

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas yang dimaksud 

dengan pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah melalui kegiatan pariwisata yang di pungut melalui pajak dan 
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retribusi. Seperti retribusi obyek rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan 

restoran, pajak hiburan dan lainnya dengan satuan rupiah. 

3. Pengaruh Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata  

Menurut Murshid (2003), obyek wisata merupakan potensi yang menjadi 

pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam 

kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek wisata harus 

dirancang dan dibangun atau dikelola secara profesional sehingga dapat 

menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu objek wisata harus 

dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah 

wisata tersebut. Objek wisata umumnya berdasarkan pada : 

a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih 

b. Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. 

d. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena keindahan alam 

pegunungan, sungai, patai, pasir, hutan, dan sebagainya. 

e. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus 

dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang 

terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta 

keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual 

keindahan dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan domestik 

maupun asing yang akan menikmati keindahan budaya tersebut. Tentu 
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kedatangan wisatawan akan mendatangkan pendapatan bagi daerah yang 

dikunjunginya.  

Begitu juga dengan Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu 

Daerah Tujuan Wisata (DTW) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kabupaten Sleman memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan 

demikian banyaknya jumlah obyek wisata yang ada maka diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Sleman 

baik melalui pajak daerah maupun restribusi daerah 

4.  Pengaruh Wisatawan Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata 

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata 

tentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik 

wisata yang besar. Ada beberapa ahli yang mencoba untuk mendefinisikan 

kata wisatawan salah satunya adalah Sammeng. Dalam Nasrul (2010), 

wisatawan menurut Sammeng yaitu: “Orang yang melakukan perjalanan atau 

kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan 

tempat tinggalnya sehari-hari untuk maksud tertentu dan tidak memperoleh 

penghasilan tetap ditempat yang dikunjunginya”. 

Pacific Area Travel Association memberi batasan bahwa wisatawan 

sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka 

waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan didalam suatu negeri yang bukan negeri 

dimana biasanya ia tinggal, mereka ini meliputi: 

a. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-

senang, untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kesehatan. 
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b. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, 

konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi. 

c. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis 

pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan di 

negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan 

perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan (Pendit, 1994). 

Tujuan wisata untuk melakukan perjalanan wisata ada beberapa macam, 

salah satunya untuk bersenang-senang di daerah tujuan wisata tertentu. 

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan: 

1) Wisatawan lokal (local tourist), yaitu wisatawan yang melakukan 

perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri. 

2) Wisatawan mancanegara (international tourist), yaitu wisatawan yang 

mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang berasal dari luar 

negeri. 

3) Holiday tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalan ke daerah 

tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur. 

4) Business tourist adalah wisawatan yang bepergian ke daerah tujuan 

wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi. 

Jumlah kunjungan wisatawan secara teoritis (Apriori) menurut Pleanggra 

(2012), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka 

semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut 

paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal 

di daerah tersebut.  
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Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan 

menimbulkan gelaja konsumtif untuk produk-produk yang di daerah tujuan 

wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik wisatawan asing maupun 

domestik maka akan memperbesar pendapatan di sektor pariwisata suatu 

daerah. Oleh karena itu semakin tinggi arus kunjungan wisatawan ke 

Kabupaten Sleman, maka pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Sleman 

akan meningkat. Bagi wisatawan asing yang datang dari luar negeri, 

kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara (Nasrul, 2010) 

5. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata 

Pendapatan perkapita merupakan salah indikator yang paling penting 

untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, 

yang ditunjukan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik 

atas dasar herga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan 

perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi 

perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur 

produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang 

manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan 

akan produk-produk pertanian) (Todaro,2000). 

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 

Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai 

tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu 
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senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya kebutuhan 

hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang 

untuk membiayai perjalanan wisata. 

Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar 

pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada 

akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kabupaten Sleman mempunyai potensi yang sangat besar untuk 

menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Kabupaten 

Sleman sangat kaya akan potensi budaya dan sejarahnya yang beraneka 

ragam. Seperti halnya Candi Perambanan yang cukup fenomenal dan masih 

banyak candi lainnya yang berada di Kabupaten Sleman yang menjadi daya 

tarik pariwisata di Kabupaten Sleman. 

Potensi obyek pariwisata di Kabupaten Sleman tidak hanya terletak di obyek 

wisata budaya saja melainkan masih banyak destinasi obyek wisata lainnya yang 

menarik banyak pengunjung wisatawan baik domestik maupun asing. 

Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata 

mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki pendapatan 

(income) yang relatif besar. Artinya mereka mempunyai cukup uang untuk 

membiayai perjalanan wisata. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita 

masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk 

melakukan perjalan wisata. 
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Kegiatan pemenuhan kebutuhan wisatawan akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Banyaknya kunjungan wisatawan mempunyai 

dampak ekonomi kepada daerah tujuan wisatawa yang didatangi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah dengan adanya 

kunjugan wisatawan, maka akan menciptakan permintaan terhadap fasilitas-

fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.. Dampak tidak 

langsung adalah perkembangan di bidang pariwisata akan meningkatkan juga 

di sektor-sektor lainnya. 

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan maka peneliti 

mengambil variabel dependen berupa pendapatan sektor pariwisata di 

Kabupaten Sleman dan tiga variabel independen yaitu obyek wisata, jumlah 

wisatawan domestik dan pendapatan perkapita nasional. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sehingga dapat digambarkan bagan penelitian 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran. 
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D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara, untuk 

dapat mengarahkan hasil penelitian maka disampaikan suatu hipotesis. 

Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil yang diperoleh dapat dipakai 

sebagai masukan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan guna 

meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Hipotesis yang dimaksud 

merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Dari uraian masalah dan 

landasan teori diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

“Diduga bahwa objek wisata, jumlah wisatawan domestik dan 

pendapatan perkapita nasional berpengaruh terhadap Pendapatan Sektor 

Pariwisata di Kabupaten Sleman” 

 

 


