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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1   Latar Belakang 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan 

keseluruhan dari nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang ada di 

suatu wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam kurun waktu 

tertentu. Setiap wilayah mengandalkan sektor-sektor ekonomi yang 

ada untuk memberikan nilai tambah PDRB wilayahnya. Seperti 

halnya Provinsi Jawa Timur, yang mengandalkan sektor-sektor 

ekonomi yang ada untuk memberikan masukkan untuk PDRB  

Provinsi Jawa Timur. Sektor-sektor ekonomi tersebut diantaranya 

adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor 

pariwisata, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa 

lainnya.  

Salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi adalah sektor pariwisata (Skuflic dan Igor, 2011). Sektor 

pariwisata  memiliki peran dalam menunjang pembangunan dan 

pendapatan bagi daerah. PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa 

Timur menyumbang dan memberikan kontribusi cukup besar 

terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.   

PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur dapat 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur 

antara lain konsumsi, investasi, dan kegiatan ekspor serta impor. 
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Berdasarkan hasil penelitian “Analisis Penerimaan Produk Domestik 

Regional Bruto Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung” (Marta dan 

Sutrisna, 2012), dengan metode analisis regresi berganda, 

menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara dan kurs dollar 

AS memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan produk domestic 

regional bruto sektor pariwisata di Kabupaten Bandung.  

Maka dari itu, akan dilakukan penelitian dengan metode 

yang sama, yaitu analisis regresi dengan model kuadrat terkecil 

(OLS / Ordinary Least Square), untuk menganalisa model dari 

PDRB Sektor Pariwisata Subsektor Hotel di Provinsi Jawa Timur 

yang diduga dipengaruhi oleh jumlah hotel berbintang, jumlah hotel 

non bintang, jumlah kejahatan, jumlah pinjaman sektor pariwisata ke 

bank swasta, dan jumlah pinjaman sektor pariwisata ke bank 

pemerintah. Serta untuk menganalisis, faktor mana yang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 

Provinsi Jawa Timur.  

 

I.2   Perumusan Masalah 

1. Bagaimana model dari PDRB Sektor Pariwisata di Provinsi 

Jawa Timur yang dipengaruhi oleh jumlah hotel berbintang, 

jumlah hotel non bintang, jumlah kejahatan, jumlah 

pinjaman sektor pariwisata ke bank swasta, dan jumlah 

pinjaman sektor pariwisata ke bank pemerintah? 

2. Apakah jumlah hotel berbintang, jumlah hotel non bintang, 

jumlah kejahatan, jumlah pinjaman sektor pariwisata ke 

bank swasta, dan jumlah pinjaman sektor pariwisata ke 
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bank pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap PDRB Sektor Pariwisata di Provinsi Jawa Timur? 

 

I.3   Tujuan 

1. Untuk mengetahui model dari PDRB Sektor Pariwisata di 

Provinsi Jawa Timur yang dipengaruhi oleh jumlah hotel 

berbintang, jumlah hotel non bintang, jumlah kejahatan, 

jumlah pinjaman sektor pariwisata ke bank swasta, dan 

jumlah pinjaman sektor pariwisata ke bank pemerintah. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor mana yang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB 

Sektor Pariwisata di Provinsi Jawa Timur 

 

I.4   Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi untuk membahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi PDRB Sektor Pariwisata di Provinsi Jawa Timur 

berdasarkan data sekunder dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi 

Jawa Timur.   

 

I.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, tujuan 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, penulis menguraikan kajian pustaka, teori  

dan metode yang digunakan dalam skripsi ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode dan variabel-variabel 

yang digunakan dalam skripsi ini.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN 

DATA 

Pada bab ini, penulis menguraikan data yang digunakan 

beserta pengolahannya (pengujian). 

BAB V ANALISA DATA 

Dalam bab ini, penulis menganalisa hasil dari pengolahan 

data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis menguraikan kesimpulan dari hasil 

penelitian, serta saran-saran untuk penelitian berikutnya.  


