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ABSTRACT
The research conducted in Nabire Regency, specific in location of Nabire beach was aims 
to : 1) measures and analyze government support and tourists visiting toward Nabire 
revenue, 2) measures and analyze the strategy of sustainable development of  tourism, 
3) analyze  the influence of tourist arrivals and revenue allocation is not the tourism 
sector.  The result showed that 1) the government support for the development of tourism 
potency in Nabire, done through the physical development on road infrastructure, as 
well as non-physical development implemented through coaching, courses or training 
in order to improve the tourism potential of human resources and increased propotion, 
2) public support for development of tourism in Nabire high enough, like food, hygiene, 
environmental security, promotion and preservation, 3) simultant of  tourist visit and 
allocation of fund was not have an effect on  income of tourism sector, but in parsial 
tourist visiting  was have an effect on income of income of tourism, where  every visitor  
will contribute 78,721 IDR.

PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Pengembangan industri pariwisata 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan 
o leh  pemer in tah  daerah  da lam usaha 
mengengembangkan obyek-obyek wisata sehingga 
menarik wisatawan baik wisatawan domestik 
maupun mancanegara untuk berkunjung. Jumlah 
Kunjungan wisata sangat tergantung kepada 
keindahan obyek wisata baik yang telah dikelola 
maupun yang tersedia secara alami. Obyek 
wisata Kabupaten Nabire adalah merupakan 
asset daerah dan negara yang sebagian besar 
masih belum dikelola yang sangat berpotensi 
untuk pembangunan berkelanjutan dimasa yang 
akan datang. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 
Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang 
ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah 
(PP) No.67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan 
Kepariwisataan dan  dengan dikeluarkannya  
Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.  Pada 
Bab IV  diatur mengenai kewenangan daerah 
pada pasal 4 (1 dan 5)  jo. Bab XVI pasal 64 
(1, 2 dan 3) yang mengatur Pembangunan 

berkelanjutan dan lingkungan hidup, merupakan 
dasar pembangunan dan pengelolaan pariwisata 
di Papua untuk memanfaatkan sumber daya 
alamnya. 

Perkembangan sektor pariwisata di 
Kabupaten Nabire menunjukkan tanda-tanda 
yang cukup baik dan memberikan prospek untuk 
terus dikembangkan sebagai salah satu asset 
pariwisata Propinsi maupun asset pariwisata 
Nasional.  Hal ini dapat dilihat dari tingkatan 
pertumbuhan wisatawan lokal maupun wisatawan 
mancanegara ke Kabupaten Nabire  terus 
meningkat. Di mana pada tahun 2003 wisatawan 
yang berkunjung ke Kabupaten Nabire berjumlah 
1.998 orang, meningkat menjadi  3.673 orang 
wisatawan pada tahun 2007 atau meningkat 
sebesar 8.3,83 persen. Sedangakan kontribusi 
sektor wiasata terhadap pendapatan Asli daerah 
meningkat dari Rp 14,739,500 pada tahun 
2003 menjadi Rp 25,131,000 pada tahun 2007. 
Peningkatan pendapatan ini relatif kecil hal terjadi 
sebagai akibat obyek wisata yang belum dikelola 
secara optimal sehingga berdampak pada jumlah 
kunjungan wisatawan.  

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap 
pengembangan sektor wisata di Kabupaten 
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Nabire juga terus meningkat, hal ini terbukti 
dengan aloksi APBD untuk pengembangan sektor 
wisata dari tahun 2003 hanya Rp 100,000,000 
meningkat menjadi Rp, 1,280,000,000 pada 
tahun 2007. Dengan dukungan alokasi dana yang 
terus meningkat setiap tahun tersebut diharapkan 
akan berdampak pada peningkatan pendapatan 
asli daerah.  Dan obyek-obyek wisata yang kini 
merupakan potensi bagi pemerintah daerah dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah antara 
lain; obyek wisata Pesisir Pantai Nabire mulai 
dari Air Madidi (Air Mendidih) yaitu air panas  
yang bersumber dan keluar dari dalam tanah 
dekat pantai, Air Terjun Kura-kura, Pantai Nusi, 
Tanjung Boratey, Wisata Yamari  dan Pantai 
Gedo. 

Untuk memperoleh kesamaan presepsi 
dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan 
beberapa konsep dasar yang digunakan.  
Dukungan pemerintah daerah adalah kemampuan 
pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah 
Kabupaten Nabire dalam memberikan perhatian 
dan campur tangan untuk mengembangkan  
pariwisata di Kabupaten Nabire, indikatornya 
adalah dalam bentuk pembangunan nonfisik, yaitu 
pembuatan Peraturan Daerah Propinsi ataupun 
Peraturan daerah kabupaten, berupa perdasi atau 
perdasus dan melakukan kegiatan pembinaan 
dan pelatihan kepada masyarakat yang ada di 
lokasi obyek wisata, serta melakukan promosi 
untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan, 
pembangunan fisik, yaitu pembangunan prasarana 
dan sarana di lokasi obyek wisata.

Dukungan masyarakat setempat, adalah 
suatu motivasi pelayanan yang diberikan 
masyarakat dengan adanya obyek wisata 
Pantai Nabire kepada wisatawan dalam bentuk 
tanggapan masyarakat tentang pariwisata pantai 
Nabire, membuka usaha industri kecil (kios, 
rumah makan, cottage), menjaga kebersihan di 
obyek wisata pantai Nabire, menjaga keamanan 
di obyek wisata pantai Nabire, mempromosikan 
obyek wisata pantai Nabire di Kabupaten Nabire, 
dan  menjaga kelestarian potensi obyek wisata 
pantai Nabire.

Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata 
adalah seluruh pendapatan pajak maupun retribusi 
daerah yang termasuk sektor pariwisata (pajak 

hotel, restoran dan hiburan sera retribusi obyek 
wisata),  sedangkan alokasi Dana Pariwisata 
adalah jumlah dana yang dilokasikan oleh 
pemerintah untuk sektor pariwisata melalui dinas 
pariwisata kabupaten Nabire.   Arus Kunjungan 
Wisatawan adalah seluruh kedatangan wisatawan 
baik dalam maupun luar negeri. 

Berdasarkan kondisi rill yang telah 
diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk 
mengukur berapa besar pengaruh dari alokasi 
dana APBD ke pengembangan sektor wisata 
dan jumlah kunjungan wisatawan  terhadap 
peningkatan pendapatan asli daerah, dan juga 
penulis menganalisis strategi pengembangannya 
potensi obyek wisata lebih lanjut sehingga akan 
memberikan daya tarik yang lebih lagi kepada 
pengunjung. Dengan  demikian, maka penulis 
melakukan penelitian  ini dengan judul “Analisis 
Pengaruh dukungan pemerintah dan kunjungan 
wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Di 
Kabupaten Nabire”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
permasalahan  yang ingin dirumuskan adalah :
1. Berapa besar pengaruh dukungan Pemerintah 

dan Kunjungan wisatawan terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Nabire?

2. Bagaimanakah strategi pengembangan 
obyek wisata Pesisir Pantai Nabire yang 
berkelanjutan ?

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini 
adalah : 1) mengukur dan menganalisis dukungan 
Pemerintah dan kunjungan wisatawaan terhadap 
pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire; 2) 
mengukur dan menganalisis strategi pengembangan 
obyek wisata yang berkelanjutan.

Peneli t ian ini   diharapkan dapat 
memberikan manfaat antara lain :  1) dapat 
memperkaya ilmu pengetahuan secara umum 
dan secara khusus bidang kepariwisataan yang 
belum begitu banyak dikenal, serta dapat menjadi 
bahan masukan bagi mereka yang berminat 
melakukan penelitian sejenis. 2) dapat menjadi 
masukan bagi pemerintah daerah khususnya 
instansi teknis sebagai pengelola pariwisata 
dan  masyarakat untuk mengembangkan sektor  
pariwisata alam pesisir pantai sehingga dapat 
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meningkatkan pendapatan asli daerah dan 
pendapatan masyarakat pengelola obyek wisata.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Nabire dan khusus lokasi Pantai Nabire pada bulan 
Januari sampai Februari 2011 yang berlokasi di 
Kawasan Pesisir Pantai Nabire yang terletak 
di Distrik Nabire.   Jenis data yang digunakan 
dalam penulisan ini ada dua macam yaitu : (a) 
data kualitatif yaitu; data yang diperoleh dari 
responden berupa uraian tentang keindahan alam, 
keadaan lingkungan, budaya masyarakat setempat 
dan sebagainya. (b) data kuantitatif, yaitu : data 
yang diperoleh  dari responden berupa jumlah 
kunjungan wisata, jumlah obyek wisata, jumlah 
penduduk, jumlah penginapan, restoran, PAD 
pertahun, dan Alokasi anggaran.  Data primer 
diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan 
data sekunder berupa studi pustaka dan data dari 
instansi terkait.

Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat pengunjung yang ada di lokasi 
obyek wisata pantai Nabire, penduduk yang 
bermukim dan menetap di daerah tersebut serta 
pejabat lainnya yang berhak di bidang pariwisata. 
Jumlah pengunjung dan masyarakat yang ada 
pada lokasi obyek sebanyak 50 orang, sedangkan 
penduduk Distrik Nabire, yang terdiri dari 12 
Kampung / Kelurahan berjumlah 18.888 Jiwa 
menurut data BPS. Kabupaten Nabire dalam 
angka 2007.   Mengingat jumlah populasi yang 
ada tidak terlalu besar, maka sampel yang diambil 
adalah keseluruhan anggota, populasi dijadikan 
sampel 50 orang yang terdiri dari masyarakat 
10 orang, pengunjung 10 orang dan Aparat 
Pemerintah 30 orang. Untuk memperkuat data 
yang diperoleh dari responden, dan menjaring 
informasi mengenai masalah penelitian, maka 
dilakukan wawancara secara mendalam terhadap 
informan yaitu:
•	 Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire 
Kepala Keluarahan Nabire, seorang Pengelola 
Cottage dan Wisatawan yang berkunjung ke 
Obyek Wisata Pantai Nabire. 

•	 Pejabat lainnya yang berhak dan terkait 
dengan kepariwisataan serta para petugas 
Dinas Pariwisata yang sedang melakukan 
tugas lapangan pada obyek wisata.

•	 Masyarakat pengunjung yang berada 
dilokasi obyek wisata.

Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai 
berikut :
a. Teknik Wawancara adalah kegiatan 

mengajukan pertanyaan melalui wawancara  
secara mendalam ( in-depth interview ) 
untuk memperoleh keterangan melalui tanya 
jawab secara langsung dengan responden 
dan informan tentang dukungan masyarakat 
dan pemerintah pada pengembangan  obyek 
wisata di pesisir pantai Nabire.

b. Teknik Kuessioner adalah bentuk pertanyaan 
terstruktur yang diberikan kepada responden 
sesuai dengan masalah penelitian yang 
ada.

c. Teknik pengamatan (observasi), meliputi 
berbagai hal yang menyangkut pengamatan 
aktivitas pada obyek yang diidentifikasi 
mempunyai  potensi wisata seperti panorama 
alamnya indah dan menarik atau tidak.

d. Teknik dokumentasi, adalah kegiatan 
pengumpulan dan pengkajian informasi dari 
terbitan berkala, buku, literatur, dokumen, 
foto-foto, surat kabar dll. 

Analisis Data 
Sesuai dengan tujuan yang penulis 

ingin capai dalam penulisan ini, maka penulis 
menggunakan dua alat analisis sesuai tujuan yang 
ingin dicapai yaitu; 
a.  Untuk mengukur dan menganalisis besarnya 

dukungan Pemerintah dan kunjungan 
wisatawaan terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Nabire penulis menggunakan 
analisis Regresi Berganda : (Suharyadi, 
2004:609) 

 Y= a + b1 X1 + b2 X 2 

 Dimana: 
 Y : PAD sektor Pariwisata



Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah dan Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah  
di Kabupaten Nabire

�8 Jurnal Agroforestri  VII Nomor 1 Maret 2012

 X1  : Arus Kunjungan Wisatawan
 X2  : Alokasi Dana Sektor Pariwisata
 a  : Konstan
 b1  : Koefisien X1 

 b2 : Koefisien X2

 dengan uji Hipotesis : 
 H0 = b1=b2 = 0; tidak ada pengaruh antara 

dukungan pemerintah dan kunjungan 
wisatawan terhadap PAD kabupaten 
Nabire,

 Ha = b1 = b2 = 0 (tidak = o), berarti ada 
pengaruh antara dukungan pemerintah dan 
jumlah kunjumgan berpengaruh terhadap 
PAD.

 dibuktikan dengan uji F dan uji T pada alpha 
5 %.  

Jika F hit > F tabel, berarti hipotesis 
alternatif (Ha) diterima dan tolak H0, begitupun 
sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden 
Dalam karakteristik ini dijelaskan 

mengenai jumlah responden berdasarkan umur, 
jenis kelamin, jenis pekerjaan dan tingkat 
pendidikan. 
1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil pengolahan data yang diperoleh 
melalui kuesioner menggambarkan jumlah 
responden, berdasarkan jenis kelamin  laki-laki  
sebanyak 35 orang dan perempuan 15 orang.
Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

di Obyek Wisata Pantai Gedo dan Petugas

No Jenis 
Kelamin

Frekuensi
(orang)

Prosentase
 (%)

1 Laki-laki 35 70

2 Perempuan 15 30

jumlah 50 100
Sumber : Hasil Olahan Data 2011
2.    Responden Berdasarkan Umur

Umur atau usia adalah salah satu faktor 
penentu kualitas kegiatan yang dilakukan setiap 
orang. Suatu aktivitas pekerjaan akan lebih 
efektif bila dilakukan oleh tenaga kerja dalam 

batas umur tertentu, atau dengan kata lain  pada  
umumnya umur menentukan  produktivitas kerja 
seseorang, termasuk aktifitas usaha dibidang 
kepariwisataan. Data tersebut  pada tabel 5.2. 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
berada pada tingkat umur yang tergolong dewasa 
dan sangat produktif, yaitu kelompok umur 28 
sampai 55 Tahun (90%), dan sisanya adalah 
responden yang berada pada kelompok umur di 
atas 55 Tahun (10%).
Tabel  2.  Distribusi  Responden Berdasarkan Kelompok 

Umur di Obyek Wisata Pantai Nabire 
Kelompok 

Umur (Tahun)
Frekuensi

(orang)
Prosentase

(%)
8   -   40
41   -   55
56   +

19
26
5

38
52
10

Jumlah 50 100
Sumber : Hasil Olahan Data 2011
3.  Responden   Berdasarkan  Tingka t 

Pendidikan
Tingkat pendidikan responden dalam 

penlitian ini, adalah yang berkaitan dengan 
alasan responden terlibat serta melakukan usaha 
atau kegiatan di bidang kepariwisataan. Semakin 
tinggi pendidikan responden, semakin banyak 
pula pertimbangan dalam menentukan keputusan.
Untuk jelasnya maka tingkat pendidikan responden 
pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut :
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan di Obyek Wisata Pesisir Pantai 
Nabire 

T i n g k a t 
Pendidikan

Frekuensi
(Orang)

Prosentase
(%)

SLTP. 
(Sederajat)

SLTA. 
(Sederajat)

Sarjana

11
29
10

22
58
20

Jumlah 50 100
Sumber : Hasil Olahan Data 2011

Data tabel di atas menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan responden pada level SLTA/
sederajat 58%. Responden pada pada tingkat 
pendidikan berkualifikasi sangat baik ada level 
sarjana (20%), dan sisa responden pada level 
SLTPatau sederajat (22%).
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Pengaruh Alokasi Dana Pariwisata dan Arus 
Kunjungan Wisatawan 
Terhadap PAD Sektor Pariwisata 

Apabila diasumsikan bahwa Kunjungan 
Wisatawan (X1), Alokasi Dana  (X2),  berpengaruh 
terhadap PAD sektor Pariwisata dengan asumsi 
variabel lain adalah konstan, maka analisis regresi 
menunjukkan hasil sebagai berikut:

Hasil analisis regresi menunjukkan 
bahwa koefisien Determinasi  (multiple R2) yang 
diperoleh sebesar 0,863 atau 86,30%, artinya 
bahwa model ini mampu menjelaskan pengaruh 
jumlah wisatawan dan alokasi dana terhadap 
peningkatan PAD sektor wisata sebesar 86,30 
persen, sedangkan sisanya sebesar 13,7 persen 
dipengaruhi oleh variabel di luar model. Hal ini 
terbukti dengan hasil F ratio sebesar 5,145, ini 
menunjukan bahwa ternyatan hipotesis kerja 
terbukti. Selanjutnya penulis dapat menjelaskan 
bahwa semua model ini dapat dengan baik 
menunjukkan hubungan antar variabel independen, 
yakni Alokasi Dana (X2), Kunjungan Wisatawan 
(X1), serta (Y) PAD sektor Pariwisata.  Namun 
jika dilihat dari nilai signifikansinya dimana 
nilainya lebih besar dari tingkat kesalahan ( 
0,137 > 0.05), ini berarti secara satatistik secara 
bersama-sama kedua variabel (alokasi dana 
dan kunjungan wisatawan) tidak berhubungan 
secara signifikan atau dengan kata lain koeefisien 
Korelasi berganda (R) tidak dapat diterima 
sebagai nilai yang menunjukkan hubungan antar 
variabel secara bersama-sama. Hal ini terbukti 
dengan koefisen Regresi hubungan yang sangat 
kuat yaitu sebesar R = 0,929 persen.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel 
Penelitian

Regresi (enter method)
Koef.

Regresi (B) SE thitung
Sig. T

(p)
Konstanta - 28140,6 88492,41 -0,318 0,781

X1 74,948  40 ,713 1,841 ,207

X2 0,008   0,071 0,110 ,922
F ratio
Multiple R 
R Square
Adj. R Square

 6,315
0,929
0,863
0,727

0,137

Sumber: Data Diolah 2011

Berdasarkan hasil analisis data melalui 
teknik analisis statistik regresi berganda, maka 
persamaan regresi sesuai hasil perhitungan 
koefisien garis regresi (b) pada tabel di atas, 
diuraikan sebagai berikut:
Persamaan awal adalah:   
 Y = a + b1 X1 + b2 X2 
Persamaan setelah hasil analisis statistik: 
Y = -28140,6 + 74,948X1 + 0,008X2 

Persamaan ini menggambarkan bahwa 
apabila salah satu variabel independen (Xi) 
berubah sebesar 1 unit, sedangkan variabel Xi 
lainnya konstan, maka maksimum perubahan Y 
adalah sebesar nilai koefisien regresi (bi) dari Xi 
tersebut. 

Untuk melihat apakah secara bersama-
sama ada pengaruh Kunjungan Wisatawan  (X1) 
dan Alokasi dana  (X2), terhadap PAD sektor 
Pariwisata  yang juga merupakan uji hipotesis 
penelitian maka dilakukan dengan uji F ratio 
atau uji keseluruhan. Hasil analisis menunjukkan 
nilai Fhitungsebesar 6,315 pada tingkat signifikansi 
α = 0,05, sedangkan nilai Ftabel  (F0,05,2,3) sebesar 
9,55 Karena Fhitung < Ftabel  ( 6,315 < 9,55),. Hal 
ini berarti hipotesis Ho diterima dan Ha ditolak 
dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
secara simultan Kunjungan Wisatawan  (X1) dan  
Alokasi Dana (X2) tidak berpengaruh terhadap 
PAD sektor Pariwisata Nabire.  Ini berarti bahwa 
tingkat signifikansi ini hanya terjadi pada level 
tertentu saja.

Kondisi ini memang sangat memungkinkan 
karena secara statistik, analisis regresi berganda 
memungkinkan terjadinya saling berhubungan 
(multikolinearitas)  antar variabel bebas. 

Metode pengujian derajat multikolinearitas 
digunakan untuk menunjukkan indeks kondisi 
dan dekomposisi varians koefisien, serta 
membandingkan nilai toleransi (tolerance) dan 
faktor inflasi varians (variance inflation factor, 
disingkat VIF) dalam analisis regresi metode 
penuh (enter).  Nilai toleransi didapat dari 1 
- Ri2, sedangkan nilai VIF didapat dari 1 (Ri2.  
Hasil analisis regresi metode penuh dan diagnosa 
linearitas diringkas dalam tabel berikut:
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Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Metode Enter yang 
Menunjukkan Nilai Toleransi, dan Nilai 
VIF

Variabel independent Toleransi VIF

Kunjungan Wisatawan X1 0,296 3,375

Alokasi Dana X2 0,296 3,375
Sumber: Hasil analisis statistik

Hasil pengujian terhadap nilai toleransi 
dan VIF menunjukkan bahwa nilai toleransi 
kecil dimana nilai toleransi yang capai oleh 
variabel X1 dan X2 sebesar 0,292  dengan nilai 
VIF yang relatif besar yakni 3,275). Bila nilai 
toleransi mendekati 0 (nol), berarti variabel 
tersebut kolinear. Adapun nilai toleransi kecil 
dan nilai VIF besar menunjukkan kolinearitas 
yang tinggi. Dengan demikian hasil pengujian 
menunjukkan bahwa antara variabel independen 
mengandung multikolinearitas. Karena adanya 
multikolinearitas antar variabel bebas maka 
hasil analisis regresi berganda ini otomatis tidak 
dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya 
pengaruh antara variabel terhadap variabel 
terikatnya.  Untuk itu pada kesempatan ini akan 
dilihat pengaruh  antar variabel secara individu:
1.	 Pengaruh Alokasi Dana Terhadap PAD 

sektor Pariwisata
 Hasil analisis regresi sederhana yang 

digunakan untuk mendapatkan gambaran  
apakah  secara individu variabel Alokasi 
Dana mempengaruhi penerimaan PAD 
sektor pariwisata  dapat dilihat pada  
tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Regresi Alokasi Dana Terhadap PAD 
Sektor Pariwisata

Model
Unstandardized 

Coefficient
Standardized 
Coefficient t Sig

B Std Error Beta
1 (Constant)
Dana Pariwisata

127180,4
,118

35768,412
,052 ,795

3,556
2,268

.038
,108

a. Dependent Variable : PAD Pariwisata
Tabel 6 menunjukkan bahwa kooefisien 

regresi sebesar 0,118 dengan konstanta sebesar 
127180,4. dengan model yang terbentuk : Y = 
127180,4 + 0,118X1

Namun apakah koofisien regresi dalam 
persamaan fungsional ini dapat diterima sebagai 
kooefisien yang menunjukkan pengaruh variabel 
X1 terhadap Y, maka akan dilakukan uji kooefisien 
regresi (b1 = 0,118)  melalui uji perbandingan 

antara tingkat signifikansi (α ) dengan tingkat 
signifikansinya (ρ). Kriteria penilaian jika :
 p < α,    berarti nilai b1 diterima sebagai koofisien 

regresi dalam model persamaan maka 
Alokasi dana berpengaruh signifikan 
terhadap PAD sektor Pariwisata. 

p > α ,  berarti nilai b1 tidak diterima sebagai 
koofis ien regresi  dalam model 
persamaan maka Alokasi dana tidak 
berpengaruh signifikan terhadap PAD 
sektor Pariwisata. 

Dari tabel 5.  diketahui bahwa nilai 
signifikansi p untuk koefisien regresi sebesar 
0,108 sedangkan tingkat signifikansi yang 
digunakan (α) adalah 0,05 , karena 0,108 > 
0,05 atau p > α maka dapat disimpulkan bahwa 
pada tingkat signifikansi 5% alokasi dana tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan PAD sektor 
pariwisata.
2.	 Pengaruh  Kunjungan Wisatawan Terhadap 

PAD sektor Pariwisata
 Hasil analisis regresi sederhana yang 

digunakan untuk mendapatkan gambaran 
apakah secara individu variabel kunjungan 
wisatawan mempengaruhi penerimaan PAD 
sektor pariwisata  dapat dilihat pada tabel 7 
. 

Tabel 7.   Hasil Regresi kunjungan wisatawan  terhadap 
PAD sektor Pariwisata

Model Unstandardized 
Coefficient

Standardized 
Coefficient t Sig

B Std Error Beta

1 (Constant)
Kunjungan WST

-34652,5
78,72

54054,388
18,150 ,929

-,641
4,337

.567
,023

a. Dependent Variable : PAD Pariwisata

Tabel 7. menunjukkan bahwa kooefisien 
regresi sebesar 78,72 dengan konstanta sebesar – 
34652,5. dengan demikian model yang terbentuk 
: Y = - 34.652 + 78,721X1

Namun apakah koofisien regresi dalam 
persamaan fungsional ini dapat diterima sebagai 
kooefisien yang menunjukkan pengaruh variabel 
X1 terhadap Y, maka akan dilakukan uji kooefisien 
regresi (b1 = 78,721)  melalui uji perbandingan 
antara tingkat signifikansi (α) dengan tingkat 
signifikansinya (ρ). Kriteria penilaian jika :
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 p < α,  berarti nilai b1 diterima sebagai koofisien 
regresi dalam model persamaan maka 
Alokasi dana berpengaruh signifikan 
terhadap PAD sektor Pariwisata. 

p >  α ,  berarti nilai b1 tidak diterima sebagai 
koofis ien regresi  dalam model 
persamaan maka Alokasi dana tidak 
berpengaruh signifikan terhadap PAD 
sektor Pariwisata. 

Dari tabel hasil regresi diketahui bahwa 
nilai signifikansi p untuk koefisien regresi 
sebesar 0,023 sedangkan tingkat signifikansi yang 
digunakan (α) adalah 0,05, karena 0,023 < 0,05 
atau p < α maka dapat disimpulkan bahwa pada 
tingkat signifikansi 5% Kunjungan wisatawan 
berpengaruh terhadap penerimaan PAD sektor 
pariwisata. Adapun pengaruh yang terjadi adalah 
sebesar 78,721 kali satuan yang digunakan untuk 
setiap perubahan 1 (satu) satuan kunjungan 
wisatawan. 

Secara ekonomi dapat dikatakan bahwa 
setiap kunjungan wisatawan akan memberikan 
kontribusi terhadap penerimaan PAD sektor 
pariwisata sebesar Rp.78.721,- hal ini disebabkan 
dalam perhitungan, variabel PAD sektor pariwisata 
(Y) dalam ribuan rupiah.  

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan 

tentang strategi pengembangan potensi pariwisata 
Kabupaten Nabire, maka dapat disimpulkan  
beberapa hal sebagai berikut :
1. D u k u n g a n  p e m e r i n t a h  t e r h a d a p 

pengembangan potensi pariwisata di 
Kabupaten Nabire, dilakukan melalui 
kebijakan pembangunan fisik berupa 
pembangunan peningkatan prasarana 
jalan, serta pembangunan non fisik yang 

dilaksanakan melalui pembinaan, kursus 
atau pelatihan pelayanan kepariwisataan 
dalam rangka peningkatan sumber daya 
manusia  dan peningkatan promosi.

2. D u k u n g a n  m a s y a r a k a t  t e r h a d a p 
pengembangan potensi pariwisata Kabupaten 
Nabire  cukup tinggi dilakukan dalam 
bentuk keikutsertaan masyarakat melalui 
pembangunan fasilitas akomodasi (cottage), 
kios, rumah makan, menjaga kebersihan, 
keamanan l ingkungan,  melakukan 
promosi dan menjaga kelestarian potensi 
pariwisata.

3. Secara bersama-sama kunjungan wisatawan 
dan alokasi dana tidak berpenagruh terhadap 
PAD sektor Pariwisata, namun secara 
individual hanya kunjungan wisatawan yang 
berpengaruh terhadap penerimaan PAD 
sektor Pariwisata, dimana setiap kunjungan 
1 (satu) wisatawan akan memberikan 
kontribusi sebesar Rp. 78.721,-

Saran 
Dukungan  pemer in t ah  t e rhadap 

pengembangan dunia pariwisata di  Kabupaten 
Nabire, khususnya pada obyek wisata pantai 
Nabire harus ditingkatkan, utamanya kemampuan 
Pemerinah Daerah dalam hal penyediaan dana 
untuk pembangunan sektor pariwisata, dalam 
rangka untuk mendukung kegiatan – kegiatan 
antara lain :
1. Pembuatan rencana  induk pengembangan  

pariwisata  daerah (RIPPDA) yang dalam 
prosesnya dapat mengikut sertakan 
masyarakat.   

2. Pembangunan sarana dan prasarana, 
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 
atau wisatawan, yaitu penyediaan sarana 
air bersih, listrik, fasilitas dan peralatan 
lainnya, telekomunikasi dan perbaikan  jalan 
lingkungan.
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