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3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to analyze the influences of the amount of 

tourist attractions, tourist visitation, and tourist sector based on partially nor 

simultaneously on the original income of the tourism sector in Kuningan year 2009 

– 2018. The method applied in this research was descriptive method. The data used 

was secondary data in the form of time series data. The study employed multiple 

linear regression with Eviews 8. The hypothesis test in this study were t-test, f-test 

and the determination coefficient (R2). The classic assumption tests in this study 

were normality test, multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. The 

result of this research indicates that, based on a partially analyze, the amount of 

tourist attraction, tourist visitation and tourist sector investment each of them has 

a positive and significant effect towards the original income of the tourism sector 

in Kuningan 2009 – 2018. According to the simultaneously analyze, the amount of 

tourist attraction, tourist visitation and tourist sector investment have a positive 

and significant effect towards the original income of the tourism sector in Kuningan 

2009-2018. 

Keywords: the amount of tourist attraction, the amount of tourist visitation, tourist 

sector investment, the original income of the tourism sector. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah objek daya 

tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan investasi sektor pariwisata secara 

parsial maupun bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata 

Kabupaten Kuningan periode tahun 2009-2018. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskiptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data 

time series. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi 

linier berganda dengan menggunakan Eviews 8. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah uji-t, uji-f dan koefisien determinasi (R2). Uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial, jumlah objek daya tarik 

wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan investasi sektor pariwisata masing-

masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor 

pariwisata Kabupaten Kuningan tahun 2009-2018. Secara bersama-sama jumlah 

objek daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan investasi sektor 

pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

sektor pariwisata Kabupaten Kuningan tahun 2009-2018. 

Kata kunci: jumlah objek daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan, investasi 

sektor pariwisata, pendapatan asli daerah sektor pariwisata 
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