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ABSTRAK

Sektor pariwisata yang diukur dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; serta sektor penyedian

akomodasi dan makan minum merupakan salah satu dari tiga sektor penunjang PDRB

terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2017, yaitu sebesar 24,33

persen. Objek penelitian terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, dengan menggunakan

analisis persamaan regresi data panel bersifat kuantitatif dan hypotestic testing. Variabel

penelitian berupa belanja barang jasa, belanja modal, investasi swasta, unit usaha dan

kesempatan kerja sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditemukan hasil

bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten

Bangka Tengah tidak sepenuhnya tergantung kepada belanja barang jasa, belanja modal,

investasi swasta, unit usaha dan kesempatan kerja sektor pariwisata, karena jika

variabel-variabel tersebut diabaikan maka pertumbuhan ekonomi tersebut tetap bernilai

positif.
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PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan menjadi sektor penopang

pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tiga sektor penunjang

PDRB terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu 2007-2017 adalah

sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,99 %; sektor pertanian

dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,57 %dan sektor pertambangan dengan rata-rata

kontribusi sebesar 14,01 %. Peningkatan ini sesuai dengan penelitian (M Okello, 2014);

(Ridderstaat et al., 2016); yang menyatakan bahwa secara ekonomi dikatakan bahwa

sektor pariwisata telah mampu memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi

pertumbuhan ekonomi serta memberi manfaat dalam berbagai aspek dengan

menyumbang Gross Domestic Product (GDP), total ekspor dan kesejahteraan bagi

masyarakat. Kajian komparasi antar wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan

variabel yang hampir sama telah banyak dilakukan, diantaranya (Hasnul, 2015); (Pavlic

et al., 2015); (Çakerri et al, 2014); (Sudirman, 2016); (Afolabi, 2015); (Kritikos, 2014);

(Savrul, 2017); (Ohlan, 2017); (Badri et al., 2018), yang memperlihatkan hasil bahwa

belanja modal, investasi dan pelaku usaha atau entrepreneur memiliki pengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam kawasan wilayah kabupaten, provinsi, dan

beberapa negara. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dirasakan perlu

untuk meneliti lebih lanjut tentang wilayah mana saja di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang paling besar pengaruh pengembangan pariwisatanya terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Uji Lagrange Multiplier.

Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan.

Metode Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random Effect berdasarkan

pada nilai residual dari metode OLS. LM = 𝑛T 2(𝑇−1) ⌈ ∑ (T𝑒1) 𝑛 2 𝑖=1 ∑

𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑒𝑖𝑡2 𝑡 𝑖=1 − 1⌉

Dimana : n = jumlah individu

T = jumlah periode waktu

e = residual metode Common Effect (OLS)

METODELOGI

Uji Chow.

Uji Chow untuk persamaan pertumbuhan ekonomi nilai probabilitas Fcrosssection

sebesar 0,0000 artinya Prob F < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model persamaan

pertumbuhan ekonomi Ho di tolak. Dapat disimpulkan dari hasil uji Chow model regresi

terbaik dalam penelitian ini untuk Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (PEp)

adalah estimasi dengan Fixed Effect atau dapat dikatakam model Fixed Effect yang

tepat diimplementasikan dalam penelitian ini. Hipotesis dalam uji chow adalah: H0 :

Common Effect Model atau pooled OLS

H1 : Fixed Effect Model

Dasar penolakan terhadap hipotesis uji Chow dengan melihat nilai probabilitas Fcross-

section, jika nilai Prob F lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima,

sehingga daapat disimpulkan dari hasil uji Chow model regresi terbaik adalah estimasi

dengan Fixed Effect atau dapat dikatakam model Fixed Effect lebih tepat digunakan

dalam sebuah penelitian. Atau dengan melakukan komparasi perhitungan F-statistik

dengan Ftabel. Hasil komparasi yang digunakan adalah jika hasil F hitung lebih besar

(>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah

Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel

maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah Common Effect Model

(Widarjono, 2009).

Uji Hausman.

Dasar penolakan terhadap hipotesis uji Hausman dengan melihat nilai Probabilitas

(Prob.) CrossSection Random, jika Probabilitas (Prob.) Cross Section Random < 0,05,

maka H0 ditolak, dan H1 diterima sehingga model terbaik berdasarkan Uji Hausman

adalah estimasi dengan Fixed Effect atau dapat dikatakan bahwa model Fixed Effect

lebih tepat digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan model Random Effect.

(Gujarati, 20011); (Verbeek, 2004); (Wibisono, 2005). Atau dapat dikukan dengan

pengujian distribusi chisquares seperti berikut:

𝑚 = 𝑞 ̂𝑉𝑎𝑟 (𝑞 ̂) − 1 𝑞 ̂

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (PEp) hasil estimasi model
dengan Fixed Effect LSDV seperti berikut:

Dijelaskan dalam model persamaan tersebut terlihat bahwa kabupaten kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui bahwa ada 5 (lima)
kabupaten dengan nilai intersept negatif di bawah intersept Kota
Pangkalpinang, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Hasil ini menunjukkan
bahwa pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
belum merata pada seluruh wilayah kabupaten, tetapi masih terpusat di ibu
kota provinsi saja. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik nilai
koefisien pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Bangka
bertanda negatif (– 20634,3), artinya pertumbuhan ekonomi sektor
pariwisata di Kabupaten Bangka masih berada di bawah pertumbuhan
ekonomi sektor pariwisata Kota Pangkalpinang. Artinya pertumbuhan
ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Bangka masih tergantung dengan
variabel-variabel pembentuk yang diuji pada penelitian ini yaitu variabel
belanja barang jasa, belanja modal, investasi swasta, unit usaha dan
kesempatan kerja.

KESIMPULAN

Pertumbuhan sektor pariwisata dari pengembangan sektor pariwisata di

Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan hasil

bahwa tidak sepenuhnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata

tergantung kepada Belanja Modal, Belanja Barang Jasa, Investasi Swasta,

Unit Usaha dan Kesempatan Kerja. Karena jika variabel-variabel tersebut

diabaikan maka pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata tetap bernilai

positif. Pertumbuhan sektor pariwisata dari pengembangan sektor pariwisata

di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan

Belitung Timur sepenuhnya tergantung kepada belanja barang jasa, belanja

modal, investasi swasta, unit usaha dan kesempatan kerja sektor pariwisata,

karena jika variabel-variabel tersebut diabaikan maka pertumbuhan

ekonomi sektor pariwisata tetap bernilai negatif.
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