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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Qaddarochman (2010) dengan judul Analisis 

Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan 

Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan penerimaan 

daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan empat variabel 

independen yaitu variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, 

tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita. Adapun hasil penelitian 

ini diketahui bahwa keempat variabel independen yaitu jumlah obyek 

wisata, jumlh wisatawan, tingkat hunian hotel dan juga pendapatan 

perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan 

daerah sektor priisata di Kota Semarang diterima. Secara parsial 

variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, dan tingat hunian 

hotel berpengaruh signifikan. 

Penelitian Fitri (2014) dengan judul Pengaruh Sektor Priwisata 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah 
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wisatawan,sarana akomodasi, tempat belanja tourist terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

jumlah wisatwan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan. Sedangkan sarana akomodasi dan tempat belanja tourist 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan 

daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Penelitian  Arlina (2003) dengan judul Analisis Penerimaan 

Daerah dari industri pariwisata di provinsi DKI Jakarta dan Faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

tentang pengaruh jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, 

investasi diindustri pariwisata, nilai kurs USD, dan faktor keamanan 

terhadap  penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI 

Jakarta. Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah 

wisatawan nusantara dan mancanegara serta nilai kurs USD 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah 

dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan variabel 

investasi dibidang pariwisata dan faktor keamanan tidak berpengaruh 

signifikan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, investasi 

dibidang pariwisata, nilai kurs USD, dan factor keamanan secara 

bersama-sama menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah 

dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta 
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Penelitian Yanti & Adya (2018) dengan judul kontribusi sektor 

pariwisata terhadap peningkatan PAD di Kota Padang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perkembangan jumlah 

pengunjung, retribusi objek wisata, jumlah usaha pariwisata dan PAD 

di Kota Padang; 2) Apakah jumlah pengunjung, retribusi objek wisata 

dan jumlah usaha pariwisata memiliki korelasi terhadap peningkatan 

PAD kota Padang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Hasil analisis 

korelasi menunjukkan jumlah wistawan, retribusi objek wisata 

memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan 

PAD Kota Padang. Sedangkan jumlah UKM tidak memiliki hubungan 

yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Padang.   

 Dasar penyusunan dalam penelitian ini adalah lebih 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2014) & Arlina 

(2003) Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adaah 

dalam teori da beberapa kesimpulannya yaitu bahwa pengaruh jumlah 

wisatawan tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah.  

B. Landasan Teori  

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Sumber Pendapatan Daerah Menurut Perundangan  

Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secar luas 

dan desentralisasi fiscal, namun pelaksanaan otonomi tersebut 

harus tetap berada dalam koridor hokum Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal sumber penerimaan 

yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-undang no.32 

Tahun 2004 tentang Pemereintah Daerah; dan Undang-undang 

nomer 33 tahun 2004 tentang perimbaangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan darah telah menetapkan sumber-sumber 

penerimaan daerah, sebagai berikut : (mahmudi, 2010) 

 

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Bagian laba pegelolaan daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang Sah 

II. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 

a. Bagi hasil pajak 

b. Bagi hasil sumber daya alam 

c. Dana alokasi umum 

d. Dana alokasi khusus 

e. Dana otonomi khusus 

f. Dana penyesuaian 

III. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI  

a. Bagi hasil pajak 

b. Bagi hasil sumber daya alam 

c. Bagi hasil lainnya 
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IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiscal adalah untuk meningkatkan kemandirian 

darah dan mengurangi ketergantungan fiscal terhadap 

pemeritah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat 

kaitannya dalam kemampuan daerah dalam mengelola 

pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan 

daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula 

deskresi daerah dalam menggunakan PAD -PAD tersebut sesuai 

dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. 

Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhaian pihak 

eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar 

kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan. 

(mahmudi, 2010). 

2. Pariwisata  

Pengertian yang sangat umum pariwisata berarti pengelolaan, 

kegiatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat sekitar untuk 

mengatur, mengelola dan melayani para wisatawan yang 

berkunjung. Pariwisata adalah perpindahan seseorang untuk 

sementara dari tempat satu ketempat yang lain, dengan jangka 

waktu yang pendek/ditentukan untuk menghibur dirinya, dari 

tempat yang sudah ditentukan dari luar tempat kerja/kehidupan 

sehari-hari yang mereka tempati.  
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Menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia pariwisata 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengusahaan-

pengusahaan objek atau daya tarik dari wisata tgersebut .  

Pariwisata dikenal sebagai industri atau istilahnya adalah 

“Industri Pariwisata” tetapi belum dilihat batas peraturanya di 

dalam undang-undang yang ada di Indonesia.  Tetapi para ahli 

pariwisata telah merumuskan pengertian-pengertian dari Industri 

Pariwisata itu sendiri.  

Industri pariwisata adalah sebuah usaha yang menjual semua 

kebutuhan wisatawan/tourisme seperti kebutuhan jasa atau barang 

yang mereka butuhkan, selama wisatawan berada dalam perjalanan 

dan sebelum kembali ketempat asalnya.  Pengertian lain dari 

pariwisata adalah industri pariwisata yang melakukan kegiatan 

pariwisata secara keseluruhan ataun secara utuh. 

Dari pengertian diatas industri pariwisata adalah sebagai 

industri pariwisata ini adalah komponen atau gambaran industri 

tersebut yang saling terkait satu dengan yang lain. Jadi komponen-

komponen tersebut harus saling bekerja sama dan tidak mampu 

berjalan sendiri tanpa adanya komponen lain contohnya, para 

pengrajin, perhotelan, transportasi dan masih banyak lagi. Oleh 

karena itu industri pariwisata mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu : 

1. Produk dari pariwisata tidak boleh di simpan. 

2. Permintaan produk dari pariwisata di pengaruhi oleh musim. 
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3. Yang mempengaruhi permintaan dari faktor luar atau yang tidak 

bisa dipastikan adalah  perubahan cuaca musim, nilai kurs valuta 

dan  ketidaktentraman politik. 

4. Alasan beberap tourist dari manca Negara untuk berkunjung ke 

Indonesia adalah tergantung permintaan pada motivasi yang sangat 

rumit.  

Pariwisata sangat elastis untuk harga dan pendapata. Permintaan sangat 

dipengaruhi oleh pendapatan, kalau pemasukan atau harga tersebut 

turun atau naik maka hal tersebut akan mempengaruhi konsumsi para 

wisatawan. 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan sector industri yang 

sedang tumbuh dan berkembang. Berkembangnya pariwisata akan 

menimbulkan banyak segi positif, timbulnya industri kecil yang 

semuanya akan membawa kemakmuran bagi rakyat, sehingga dapat 

mengangkat bangsa Indonesia dalam kehidupan politik, 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih tinggi (Yoeti,1990). 

 Kepariwisataan/berwisata seharusnya dapat dijadikan sebagai 

media pendidikan khususnya untuk para wisatawa/pengnjung. 

Sebagaimana diketahui, kepariwisataan dapat pula menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat luas dan lingkungan alam. Oleh karena 

itu, pemerintah dan pmerintah daerah harus mengembangkana 

kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dapat endidik wisatawan 
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untuk menghormati kebudayaan lokaassi destinasi pariwisata dan 

mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup (Antariksa, 2016). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 

a. Jumlah wisatawan  

Wisatawan adalah orang yang melakukan pejalanan 

untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut 

ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah 

negara tertentu. Menurut organisasi wisata dunia (WTO) 

wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu 

daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau 

maksimal enam bulan di tempat tersebut. Lewat industri ini, 

banyak negara diselamatkan dari serangkaian krisis-krisis 

ekonomi yang terjadi (Antariksa, 2016).  

Adapun faktor-faktor yang mendorong wisatawan untuk 

berwisata jika dilihat dari sudut pandang wisatawan, ada 

sejumlah motivasi yang menyebabkan mereka melakukan 

perjalanan keluar dari tempat tinggalnya yang biasa. Motivasi 

sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

- The get away from it all ( Keinginan untuk beristirahat ) 

- The exploration experience ( Keinginan untuk berpetualang ) 

- The social experience ( keinginan untuk berteman ) 

- The family travel experience ( Keinginan untuk berwisata 

bersama keluarga ) 
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- The educational and learning experience ( Keinginan untuk 

belajar) 

- The visit friends and family ( Keinginan untuk mengunjungi 

teman dan keluarga ) 

- The return to a single destination ( keinginan untuk 

mengunjungi destinasi wisata berulang kali) 

- The special even experience ( Keinginan untuk menghadiri 

peristiwa pariwisata tertentu) 

- The nature based experience ( Keinginan untuk berada di 

lingkungan alam ) 

- The spiritual experience ( Keinginan yang berkaitan dengan 

spiritual) 

Berbagai motivasi inilah yang menciptakan peluang 

bagi pembuat kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan 

insutri pariwisata (Antariksa, 2016). 

Pada umumnya seseorang yang yang memilih untuk 

berwisata adalah termasuk seseorang yang mempunyai tingkat 

social ekonomi yang tinggi, karena mereka memeiliki waktu 

yang senggang untuk berwisata dan juga memiliki trend hidup, 

serta mempunyai pendapatan yang tinggi sehingga mereka bisa 

mempunyai cukup uang untuk membiayai kebutuhan 

perjalanan mereka karena kebutuhan minimumnya sudah 

terpenuhi. 
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Selama perjalanan berwisata tersebut mereka akan 

membutuhkan macam-macam kebutuhannya contoh; oleh-oleh 

(souvenir)), makanan dan minuman, alat transportasi (untuk 

mereka yang dari luar kota ), memilih obyek wisata dan juga 

penginapan. Dan jika mereka mengeluarkan uangnya untuk 

kebutuhan-kebutuhan tersebut maka dari pengeluaran mereka 

diharapkan berpengaruh positif kepada pajak daerah. 

Jadi, kesimpulannya apabila wistawan tersebut tinggal 

di daerah pariwisata semakin lama maka uang yang mereka 

keluarkan di daerah pariwisata tersebut semakin tinggi, paling 

sedikit untuk kebutuhan makan, minuman dan tempat ti ggal 

(penginapan). 

Begitu juga dengan pariwisata di Kabupaten Lamongan 

merupakan sektor andalan yaitu jika tinggi jumlah wisatawan 

(baik domestic atau luar negri) diharapkan dapat 

mempengaruhi pajak daerah, baik melalui pajak hotel, pajak 

retoran dan pajak hiburan lainnya karena prinsip dari sektor 

pariwisata adalah; restoran,hotel dan pajak hiburan lainnya 

merupakan faktor yang sama. 

b. Jumlah Obyek Wisata 

Indonesia sebagai Negara yang memiliki keindahan 

alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai 

kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya 
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kepada wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan 

menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja 

kedatangan wisatawan tersebut mendatangkan penerimaan bagi 

daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang 

dating dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan 

devisa dalam Negara (Badrudin, 2001) 

Begitu juga dengan Kabupaten Lamongan yang 

merupakan salah satu Kabupaten yang sedang merintis sektor 

pariwisata di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan memiliki 

potensi pariwisata yang cukup besar khususnya wisata alam dan 

wisata budaya. Dengan hal ini maka diharapkan dapat 

meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di 

Kabupaten Lamongan melalui pajak daerah. 

c. Jumlah  Pengunjung Hotel 

Menurut Dinas Pariwisata hotel merupakan suatu usaha 

menggunkan bangunan yang sengaja disedikan untuk 

tourist/wisatawan , agar mereka dapat menginap dan makan 

serta mendapatkan pelyanan sepenuhnya dengan pembayaran 

yang dilakukan. Fungsi hotel sendiri tidak hanya untuk 

menginap para tourist/wisatawan saja tetapi juga dapat 

digunakan untuk kepentingan bisnis atau mengadakan seminar, 

dan acara-acara lainnya.  
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Oleh karena itu sektor pariwisata terutama kegiatan 

yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang 

ataupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin 

banyak apabila para tourist/wisatawan tersebut semakin lama 

menginap (Badrudin, 2001) . 

Jumlah pengunjung hotel dalah jumlah keseluruhan 

pengunjung hotel baik dari dalam Negeri atau Luar Negeri yang 

ada di Kabupaten Lamongan. 

4. Kerangka Pikir 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis potensi sektor 

pariwisata yang ada di kabupaten Lamongan. Karena Kabupaten 

Lamongan ahir-ahir ini seperti yang terlihat bahwa Pemerintahnya 

sangat mendukung wisata-wisata Desa yang berada di Lamongan. 

Karena telah mendapatkan  dukungan dari pemerintah tersebut 

sehingga  di harapkan bahwa sektor pariwisata bisa mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan pengertian, teori diatas dan di perkuat dengan 

penelitian terdahulu  di duga bahwa Pendapatan Asli Daerah di 

pengaruhi oleh jumlah wisatawan,jumlah obyek wisata dan jumlah 

hotel di Kabupaten Lamongan. Maka secara sederhana kerangk 

pikir dapat dirumuska pada gambar di bawah ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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5. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

- Diduga Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Diduga jumlah obyek wisata berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

- Diduga jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

 

Jumlah 

Wisatawan 

(X1) 

Jumlah Obyek 

Wisata (X2) 

Jumlah 

pengunjung 

Hotel (X3)

Pendapatan 

Asli Daerah 

 (Y) 

Pendapatan 

Retribusi 

Daerah 

Pendapatan 

Pajak 

Daerah 


