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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa 

Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari 

responden. Data primer diperoleh dengan mewawancarai responden langsung 

menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disediakan dan pengamatan langsung 

di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.   

Data sekunder diperoleh dari pengelola Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru, berupa data jumlah wisatawan tahun 2011-2016, literatur, dan internet 

yang mendukung dalam penelitian ini. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan di lapangan menggunakan teknik purposive 

sampling terhadap sejumlah pengunjung Taman Nasional Bromo tengger Semeru. 

Purposive sampling adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian 

(Suharyadi dan Purwanto, 2015: 17) 
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Penelitian ini menggunakan metode survei dengan membagikan kuisioner yang 

sudah dipersiapkan. Penelitian ini berisi pertanyaan yang terstruktur terdiri atas 4 

bagian. 

1. Bagian A berisi pertanyaan mengenai biaya perjalanan responden menuju 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

2. Bagian B berisi pertanyaan mengenai informasi tentang responden 

(pendapatan). 

3. Bagian C berisi pertanyaan mengenai informasi tentang kunjungan. 

4. Bagian D berisi pertanyaan mengenai keinginan membayar responden. 

Teknik pengisian kuesioner oleh responden adalah peneliti memandu dan 

mewancarai langsung  responden untuk mengisi setiap tahapan kuisioner. Selama 

penelitian, diperoleh sampel sebanyak 53 responden. 

D. Definisi Operasional 

Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

1. Nilai ekonomi adalah pengukuran jumlah maksimum individu mengorbankan 

uang maupun barang dan jasa untuk memperoleh manfaat yaitu dengan 

menikmati wisata keindahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.  

2. Surplus konsumen adalah selisih jumlah yang dikorbankan konsumen dengan 

manfaat yang diterima atas barang dan jasa yang dikonsumsi, dan manfaat 

yang didapat lebih besar dari biaya yang dikorbankan.  

3. Y adalah jumlah kunjungan individu di Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru dalam setahun 
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4. X1 adalah biaya perjalanan(transportasi, konsumsi, parkir, dan lain-lain) yang 

dikorbankan pengunjung untuk berkunjung ke Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru 

5. X2 adalah pendapatan individu dalam satu bulan yang dinilai dalam satuan 

rupiah  

6. X3 adalah usia individu pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

yang dinyatakan dalam tahun. 

E. Metode Analisis Data 

1. Metode Anilasis Linier Berganda  

Untuk menentukan faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap 

permintaan produk dan produk dari jasa lingkungan rekreasi wisata alam taman 

hutan raya digunakan analisis linier berganda. Menurut Suliyanto (2011 dalam 

Pramuja, 2015: 35), analisis regresi linear berganda adalah regesi linear jumlah 

variabel bebas (variabel X) yang digunakan untuk memprediksi variabel 

tergantung atau terikat (variabel Y) lebih dari satu.  

Menentukan fungsi permintaan terhadap kunjungan ke tempat wisata melalui 

pendekatan individual metode biaya perjalanan menggunakan teknik 

ekonometrika regresi sederhana atau OLS. Bentuk model biaya perjalanan adalah: 

 

Y = α + β1x1i + β2x2 i+ β3x3i + ei 
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Dimana :  

Y   = Jumlah kunjungan individu dalam setahun 

X1i = Biaya perjalanan (transportasi, konsumsi, parkir, dan lain-lain)yang 

dikeluarkan pengunjung untuk berkunjun ke Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru 

X2i  = Pendapatan individu dalam sebulan yang dinilai dalam satuan rupiah  

X3i = Usia individu pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

yang dinyatakan dalam tahun 

2. Uji asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis 

penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengajuan asumsi klasik 

atas data yang akan di olah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil (Imam Ghozali, 2011: 160) 

2. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji 

multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel 

independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas 

multikolinieritas. (Imam Ghozali 2011: 105-106) 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2011: 139-143) Uji heterokedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara dapat dilakukan 

untuk melakukan uji heterokedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, 

uji Harvey, dan uji white. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Imam Ghozali (2011 : 110) Uji autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

3. Uji Statistik 

1. Uji T-Statistik (Uji Signifikasi Parsial atau Individual) 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015: 228) uji signifikasi parsial atau 

individual digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh 

atau tidak terhadap variabel terikat. Pada regresi berganda Y = a + bX1 + b2X2 + 

… bkXx mungkin variabel X1 sampai Xk secara bersama-sama berpengaruh nyata. 

Namun demikian, belum tentu secara individu atau parsial seluruh variabel X1 

sampai Xk berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Y). Nyata atau 

tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya juga 

bergantung pada hubungan variabel tersebut. Taraf nyata α yang digunakan adalah 

5%. 

Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh nyata 

atau tidak digunakan uji t, sebagai berikut: 
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H0 : B1 = 0                  H1 : B1 ≠ 0 

H0 : B2 = 0                  H1 : B2 ≠ 0 

Berarti :  

1. Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

2. H1 ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka 

pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hit dengan nilai t-tabel 

jika:   

1. t-hit > t tabel ; maka Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel 

bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat adalah 

signifikan;  

2. t-hit < t tabel ; maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti pengaruh variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikat tidak signifikan. 

2. Uji F Statistik (Uji Signifikasi Serentak) 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015: 225) uji F dimaksudkan untuk 

melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas (X1, X2… Xk dapat atau 

mampu menjelaskan tingkah laku keragaman variabel terikat (Y) . uji ini juga 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien 

regresi sama dengan nol. Taraf nyata α yang digunakan adalah 5%. 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 
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H0 : B1 = B2 = 0 

H1 : B1≠ B2 ≠ 0 

berarti 

1. Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas secara

serentak terhadap variabel terikat.

2. Ha ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas secara

serentak terhadap variabel terikat.

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka 

pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-

tabel jika:  

1. t-hit > t-tabel, maka Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa

variabel bebas secara serentak berpengaruh positif terhadap variabel terikat

adalah signifikan;

2. t-hit < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti pengaruh variabel

bebas secara serentak terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan.

3. Uji Koefesien Determinasi (R2)

Menurut Imam Ghozali (2011: 97) Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen 
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F. Estimasi Nilai Ekonomi dan Surplus Konsumen 

1. Surplus Konsumen 

Setelah dilakukan regresi untuk menentukan fungsi permintaan terhadap objek 

wisata TNBTS . Kemudian digunakan untuk menghitung surplus konsumen yang 

dinikmati oleh pengunjung objek wisata TNBTS. Untuk menghitung surplus 

konsumen, menggunakan formulasi: 

 

Dx = Qx = a- bPx 

 

Persamaan di atas digunakan untuk menghasilkan surplus konsumen sebagai 

nilai atau manfaat yang dirasakan oleh pengunjung objek Wisata Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru. Untuk mencari surplus konsumen per individu per tahun 

digunakan penghitungan integral dengan batas atas adalah biaya perjalanan 

tertinggi dan batas bawah adalah biaya perjalanan terendah, dapat diformulasikan: 

 

SK = ∫  (     )   
  

  
 

Dimana : 

SK = Surplus Konsumen 

P1 = Biaya perjalanan tertinggi 

P0 = Biaya perjalanan terendah 

Px = fungsi perjalanan wisata 

 

 

2. Nilai Ekonomi 

Nilai pemanfaatan (use value) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

menggunakan metode biaya perjalanan diestimasi dengan mengalikan total 
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surplus konsumen dengan estimasi jumlah populasi pengunjung dan dapat 

dirumuskan: 

TCS = CS x N 

 

Dimana : 

TCS = Total consumer surplus / nilai ekonomi 

CS = Consumer surplus 

N = Jumlah pengunjung rata-rata selama satu tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


