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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah meniliti mengenai sektor pariwisata. 

Penelitian terdahulu akan menjadi bahan referensi, acuan dan perbandingan dalam 

penelitian ini, di antaranya sebagai berikut : 

Dewi dan Bandesa (2016) meneliti tentang pengaruh sektor pariwisata 

terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gianyar. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh tingkat kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel 

dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten 

Gianyar. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis dengan 

metode analisis regresi dan analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

jumlah kunjungan wisatawan dan produk domestik regional bruto berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gianyar, dan 

tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

kabupaten Gianyar. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Hutasiot (2017) tentang pengaruh 

kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan 

PDRB sub sektor pariwisata provinsi Sumatera Utara. Teknik penelitian yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode analisis Ordinary 

Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kunjungan
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wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel berpegaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan PDRB sub sektor pariwisata provinsi Sumatera Utara.  

Penelitian yang dilakukan Rosa dan Abdilla (2018) mengenai pengaruh 

industri pariwisata terhadap PDRB kota Padang. Tujuan dari penelitiannya untuk 

mengetahui pengaruh indutri pariwisata terhadap produk domestik regional bruto 

kota Padang secara parsial dan simultan. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi non linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah restoran berpegaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB kota Padang secara parsial dan simultan. 

Penelitian yang dilakukan Asworowati (2016) mengenai pengaruh sektor 

pariwisata terhadap perekonomian, studi kasus di Bali, DIY, NTB dan Sumatera 

Utara. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran 

wisatawan, pengeluaran daerah dan jumlah hotel terhadap perekonomian di daerah 

penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan 

menggunakan data panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengeluaran 

wisatawan dan pengeluaran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, 

dan jumlah hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB di daerah penelitian. 

Penelitian dari Adhikrisna (2016) tentang pengaruh pariwisata terhadap 

PDRB kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian adalah guna 

mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah 

restoran terhadap PDRB di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi data panel. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 
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menyatakan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah restoran 

berpengaruh secara serentak terhadap PDRB provinsi Jawa Timur, dan seluruh 

variabel bebas yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah restoran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu PDRB provinsi 

Jawa Timur. 

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut peneliti mengambil sintesis 

bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

perekonomian daerah, khususnya di daerah dengan potensi pariwisata yang besar. 

Perkembangan sektor pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah 

kunjungan wisatawan, pengeluaran wisatawan, jumlah hotel dan jumlah restoran 

sebagai sarana penunjang pariwisata. Semakin besar perkembangan sektor 

pariwisata akan semakin besar pengaruhnya terhadap perekonomian.  

B. Landasan Teori 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk domestik bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang 

diproduksikan di dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu , nilai barang dan 

jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik 

warga negara tersebut dan negara asing (Sukirno, 2000). Sedangkan produk 

domestik regional bruto merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah (Bank Indonesia, 

2019). Menurut Badan Pusat Statisik PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh 
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barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah domestik yang timbul 

akibat aktivitas ekonomi di daerah tersebut. 

Pada perhitunganya Produk Domestik Regional Bruto menggunakan dua 

macam harga yaitu atas dasar berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga 

berlaku pada umumnya digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya 

ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi daerah, sementara itu PDRB atas dasar 

kosntan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun 

ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga 

(Bank Indonesia, 2019).  

2. Teori Produksi 

Produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk meningkatkan manfaat nilai 

ekonomis suatu barang dengan mengkombinasikan faktor faktor produksi yang 

digunakan. Teori produksi membahas hubungan antara input dan output produksi 

atau kuantitas produksi dan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk 

memproduksinya (Wijaya, 1999). 

Hubungan antara kuantitas produksi dan faktor-faktor produksi dinamakan 

dengan fungsi produksi. Secara umum fungsi produksi menggambarkan bahwa 

kuantitas produksi yang dihasilkan tergantung dengan faktor-faktor produksi yang 
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digunakan. Sehingga kuantitas produksi merupakan variabel tidak bebas dan faktor-

faktor produksi merupakan variabel bebas. 

Fungsi Produksi dapat dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti berikut: 

     Q = f (K, L, R, T) 

 Keterangan : 

Q : Output Produksi 

K : Stok Modal 

L : Jumlah Tenaga Kerja  

R : Sumber Daya 

T : Teknologi 

Persamaan tersebut menyatakan bahwa tingkat produksi suatu barang 

tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah sumber daya dan 

jumlah teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan 

sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah 

produksi yang berbeda-beda juga. Dengan membandingkan berbagai gabungan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah 

ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi 

sejumlah barang tersebut (Sukirno, Mikro Ekonomi, 2010). 
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Dalam ilmu ekonomi, analisis teori produksi dapat dibedakan menjadi dua 

pendekatan yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah dan teori produksi 

dengan dua faktor berubah. 

a. Teori produksi dengan satu faktor berubah 

Dalam analisis ini dimisalkan bahwa satu satunya faktor produksi yang 

dapat berubah adalah tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya 

dianggap tetap jumlahnya, yaitu modal dan sumber daya jumlahnya dianggap 

tidak mengalami perubahan begitu juga dengan teknologi dianggap tidak 

mengalami perubahan. 

Dalam teori produksi satu faktor berubah dikenal hukum hasil lebih yang 

semakin berkurang (law of diminishing returns). Hukum tersebut 

menjelaskan sifat pokok hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga 

kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. 

Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila 

faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus 

ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin 

banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu 

produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai 

negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan 

produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang 

maksimum dan kemudian menurun (Sukirno, Mikro Ekonomi, 2010).  
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Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan hubungan antara 

tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan 

dalam tiga tahap : 

1) Tahap Pertama: Produksi total mengalami pertambahan yang semakin 

cepat. 

2) Tahap Kedua: Produksi total yang pertambahannya semakin 

melambat. 

3) Tahap Ketiga: Produksi total semakin lama semakin berkurang. 

b. Teori Produksi dengan dua faktor berubah 

Jika pada teori produksi dengan satu faktor berubah hanya satu faktor 

produksi yang dapat berubah dan fakor produksi lainnya dianggap tetap, 

dalam teori produksi dengan dua faktor berubah dimisalkan dua faktor 

produksi dapat berubah. Dua faktor produksi yang dapat berubah dapat 

ditukar kan penggunaannya sehingga produsen dapat menentukan kombinasi 

faktor produksi yang paling efisien dalam proses produksi. 

1) Kurva Isoquant (Kurva Produksi Sama) 

Suatu proses produksi yang menggunakan dua faktor produksi yang 

berubah, produsen memiliki keleluasaan untuk memilih kombinasi faktor 

produksi yang paling menguntungkan (paling efisien) bagi produsen 

tersebut. Kombinasi faktor produksi yang dapat dipilih oleh produsen 

secara matematis digambarkan dalam suatu kurva yang disebut dengan 

kurva isoquant. 
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Kurva isoquant merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik-

titik kombinasi faktor produksi untuk menghasilkan tingkat produksi yang 

sama (Sukirno, Mikro Ekonomi, 2010). 

Kurva isoquant memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

a. Kurva isoquant memiliki slope negatif. 

b. Kurva isoquant tidak saling berpotogan. 

c. Kurva isoquant cembung ke arah titik pusat sumbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kurva Isocost (Kurva Biaya Sama) 

Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan 

keuntungan, produsen harus meminimumkan biaya produksi. Guna 

membuat analisis tentang peminimuman biaya perlulah dibuat garis 

biaya sama atau isocost. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-
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Gambar 2. 1 Kurva Isoquant 
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faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah 

biaya tertentu (Sukirno, Mikro Ekonomi, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teori Tingkah Laku Konsumen 

Dalam ilmu ekonomi konsumen selalu diasumsikan bertujuan untuk 

mencapai tingkat kepuasan maksimal dengan batasan batasan yang dimilikiya. 

Teori tingkah laku konsumen bertujuan untuk mempelajari pola tingkah laku 

konsumen dalam mengalokasikan sumber daya miliknya untuk mengkonsumsi 

barang/jasa guna mencapai kepuasan maksimal.  

Pokok bahasan utama dalam teori ini adalah bagaimana konsumen 

mengalokasikan sumber daya atau biaya yang ada dikaitkan dengan konsumsi satu 

jenis atau sejumlah barang/jasa tertentu. Untuk mempelajari tingkah laku konsumen 

teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua pendekatan yaitu 

pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. 
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Gambar 2. 2 Kurva Isocost 
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a. Pendekatan Nilai Guna Kardinal (Utiliti) 

Pendekatan nilai guna kardinal menyatakan bahwa tingkat kepuasan dapat 

diukur dalam bentuk angka. Dalam teori ekonomi tingkat kepuasan yang 

diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang/jasa dinamakan dengan nilai 

guna atau utiliti. Pembahasan menganai nilai guna dapat dibedakan di antara 

dua pengertian yaitu nilai guna total dan nilai guna marjinal.   

Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang 

diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai 

guna marjinal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat 

dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu 

(Sukirno, Mikro Ekonomi, 2010). 

Hipotesis dari nilai guna menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang 

akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi 

semakin sedikit apabila orang tersebut terus menerus manambah 

konsumsinya ke atas barang tersebut. 

Hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan terus-menerus dalam 

mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus menambah kepuasan bagi 

orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Pada saat telah mencapai tingkat 

kepuasan maksimal pertambahan konsumsi akan dapat menurunkan tingkat 

kepuasan konsumen. 
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b. Pendekatan Nilai Guna Ordinal  

Dalam pendekatan nilai guna ordinal tingkat kepuasan tidak dapat 

dinyatakan dalam angka. Dalam pendekatan nilai guna ordinal analisis tigkat 

kepuasan konsumen dilakukan dengan analisa kurva kepuasan sama, yang 

meliputi dua penggambaran kurva yaitu kurva kepuasan sama dan garis 

anggaran pengeluaran. 

1) Kurva Kepuasan Sama 

Kurva kepuasan sama adalah kurva yag menggambarkan gabungan 

barang-barang yang memberikan kepuasan yang sama. Dalam analisis 

kurva kepuasan sama diasumsikan bahwa konsumen hanya akan 

mengkonsumsi dua barang saja, yang mana konsumen akan mencari 

kombinasi barang yang terbaik utuk mencapai tingkat kepuasan 

maksimal. 
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Gambar 2. 3 Kurva Kepuasan Sama 
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2) Garis Anggaran Pengeluaran 

Dalam kurva kepuasan sama meggambarkan keinginan konsumen 

untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut dan kepuasan yang 

diterima dari konsumsi barang tersebut. Tetapi belum digambarkan 

bagaimana kemampuan konsumen untuk mendapatkan kombinasi 

barang-barang tersebut. 

Garis anggaran pengeluaran merupakan analisis yang 

menggambarkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli 

oleh sejumlah pendapatan tertentu dengan tujuan mencapai tingkat 

kepuasan yang maksimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teori Tingkah laku Wisatawan 

Menurut Muljadi (2010) manusia selalu terdorong untuk memenuhi 

kebutuhan yang kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan. 

E 

C 

B 

A Y1 

Y 

Y2 

D 

Y3 

X 

X3 X2 X4 

Y3 

X1 

Gambar 2. 4 Kurva Garis Anggaran 
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Berdasarkan hal tersebut maka setiap manusia terdorong melakukan mobilitas guna 

memenuhi kebutuhan kebutuhannya, antara lain: 

a. Dorongan kebutuhan dagang atau ekonomi. 

b. Dorongan kebutuhan kepentingan politik. 

c. Dorongan kebutuhan keamanan. 

d. Dorongan kebutuhan kesehatan. 

e. Dorongan kebutuhan pemukiman.  

f. Dorongan kebutuhan kepentingan keagamaan. 

g. Dorongan kebutuhan kepentingan pendidikan. 

h. Dorongan kebutuhan minat kebudayaan. 

i. Dorongan kebutuhan hubungan keluarga. 

j. Dorongan kebutuhan untuk rekreasi. 

Dorongan kebutuhan timbul demi kepentingan kepentingan hidup manusia 

yang wajar untuk dipenuhi. Aktivitas permintaan yang timbul dari dorongan 

pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dan disediakan (Muljadi, 2010).  

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejemuan kesibukan hidup 

sehari-hari, atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru 

walaupun untuk sementara. Kejemuan yang berlarut larut menimbulkan tekanan 

jiwa, akan mempengaruhi kesehatan maupun prestasi kerja (J.Spillane, 1991).  

Sehingga dengan melakukan rekreasi ke lingkungan baru dengan suasana 

yang baru akan mengendorkan ketegangan yang dirasakan. Pelepasan ketegangan 

sangat penting untuk kesehatan jasmani dan rohani sehingga akan menimbulkan 
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semangat dan tenaga baru dalam menjalani kehidupan di masyarakat dan juga dapat 

mencapai prestasi dalam pekerjaannya. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin besarnya minat wisatawan 

untuk pergi berwisata. Salah satu diantaranya adalah semakin besar pendapatan 

wisatawan yang disisihkan guna melakukan perjalanan wisata. Faktor lainnya 

adalah besar kecilnya kurs mata uang di negara yang akan menjadi negara tujuan 

wisatawan, semakin besar kurs mata uang negaranya terhadap kurs mata uang di 

negara tujuan akan meningkatkan minat wisatawan untuk datang ke negara tersebut. 

Di samping itu kemudahan akses dalam melakukan perjalanan ke negara 

tujuan seperti akses transportasi dan imigrasi ke negara tujuan wisatawan juga 

mempegaruhi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Semakin mudah 

akses akan semakin besar daya tarik wisatawan untuk datang ke negara tersebut. 

Betapapun besar daya tarik obyek wisata jika sulit untuk dicapai dan fasilitas tidak 

memadai, maka keinginan wisatan untuk datang pun berkurang (J.Spillane, 1991). 

5. Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen 

Berikut ini dijelakan hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen, serta beberapa teori yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya: 

a. Hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan terhadap produk domestik 

bruto sektor pariwisata. 

Menurut Pertiwi, Budhi dan Saskara (2017) semakin banyak kunjungan 

wisatawan dan lama wisatawan di suatu daerah wisata, maka semakin banyak 

pula uang yang dibelanjakan di daerah wisata tersebut. Paling tidak untuk 
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akomodasi seperti penginapan dan makan minum selama tinggal di daerah 

tersebut. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi produk domestik 

regional bruto di daerah tersebut. 

b. Hubungan antara jumlah hotel terhadap produk domestik regional bruto 

sektor pariwisata. 

Akomodasi perhotelan menjadi fasilitas pendukung yang penting dalam 

pariwisata. Akomodasi perhotelan diperlukan guna mendukung keperluan 

wisatawan dalam hal menginap, selain menyediakan jasa penginapan 

terkadang hotel juga menyediakan jasa pendukung yang lainnya bagi 

wisatawan yang datang (Putra, 2017). Pendapatan hotel sendiri merupakan 

salah satu sumber penerimaan daerah yang potenisal untuk meningkatkan 

produk domestik regional bruto. 

c. Hubungan antara jumlah restoran terhadap produk domestik regional bruto 

sektor pariwisata. 

Menurut Rosa dan Abdilla (2018) industri pariwisata tidak terlepas dari jasa 

penyedia makanan dan minuman dalam hal ini restoran atau rumah makan 

dalam pembentukan produk domestik regional bruto, restoran merupakan 

salah satu bidang usaha yang mendukung perkembangan industri pariwisata. 

Jumlah restoran yang memadai dapat memberikan keuntungan dari 

penerimaan pajak restoran, yang pada akhirnya akan meningkatkan produk 

domestik regional bruto (Pertiwi, Budhi, & Saskara, 2017) . 
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d. Hubungan jumlah biro perjalanan wisata terhadap produk domestik regional 

bruto sektor pariwisata. 

Menurut Indah (2006) usaha perjalanan wisata merupakan perantara 

industri pariwisata dengan wisatawan yang potensial yang juga merupakan 

mata rantai penting untuk mendorong atau merangsang agar orang mau 

melakukan perjalanan wisata. Sebagai peratara antara wisatawan dengan 

pelaku industri pariwisata fungsi usaha perjalanan wisata disebut sebagai 

functional middleman, yaitu perantara yang mempertemukan pembeli 

(wisatawan) dengan penjual (produsen usaha industri pariwisata) tanpa 

memiliki produk yang dijual. Sebagai perantara atau fasilitator antara 

konsumen dan produsen, secara tidak langsung usaha perjalanan dapat 

meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang dapat meningkatkan 

produk domestik regional bruto sektor pariwisata.  

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka diatas dan juga diperkuat dengan penelitian 

terdahulu bahwa kerangka pemikiran ini dibuat untuk menggambarkan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah 

Hotel, Jumlah Restoran dan Jumlah biro perjalanan wisata terhadap PDRB Sektor 

Pariwisata. 

Konsumsi Wisatawan akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. 

Sehingga semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung akan semakin besar 

pula peningkatan permintaan barang dan jasa dari sektor pariwisata. Semakin besar 

tingkat kunjungan wisatawan, pendapatan daerah dari sektor pariwisata juga akan 
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semakin bertambah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Bali. 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, maka peneliti 

mengambil hipotesis sebagai berikut: 

Diduga kunjungan wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran dan jumlah 

biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Sektor 

Pariwisata. 
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Gambar 2. 5 Kerangka Pikir 


