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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian pada Wisata Air Terjun Coban Rondo di Desa 

Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder sebagai berikut; 

1. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden 

secara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disediakan 

dan pengamatan langsung di lokasi Wisata Air Terjun Coban Rondo. 

2. Data sekunder diperoleh dari internet dan juga dari pengelola Wisata 

Air Terjun Coban Rondo berupa data jumlah pengunjung pada tahun 

2016. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan responden pada penelitian ini menggunakan dasar bahwa 

dalam satu hari peneliti mendapatkan 15 pengunjung (responden), penelitian 

dilakukan selama 4 hari. Jadi, dalam penelitian menggunakan sampel 60 dari 

hasil 15 responden x 4 hari = 60 sampel.  
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Pengambilan sampel dilakukan di tempat penelitian yang dituju dengan 

menggunakan non probability sampling yaitu dengan teknik accidental 

sampling terhadap sejumlah pengunjung Wisata Air Terjun Coban Rondo.  

Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2001: 60). Peneliti mempergunakan 

setiap pengunjung Wisata Air Terjun Coban Rondo yang telah memiliki 

pendapatan. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap pengunjung 

yang dijumlah dan telah memiliki pendapatan, sampai jumlah sampel 

terpenuhi.  

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa 

yang harus diamati serta bagaimana mengukur suatu variabel maupun konsep 

definisi operasional membantu mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam 

kategori khusus dari variabel. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Y adalah jumlah kunjungan individu di Wisata Air Terjun Coban 

Rondo. 

b. X1 adalah biaya perjalanan yang dikorbankan pengunjung untuk 

berkunjung ke Wisata Air Terjun Coban Rondo. 

c. X2 adalah pendapatan pengunjung dalam satu bulan yang dinilai 

dalam satuan rupiah. 
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d. X3 adalah jarak tempuh individu dari rumah ke lokasi Wisata Air 

Terjun Coban Rondo.  

e. V adalah jumlah kunjungan rata-rata pengunjung (individu) Wisata 

Air Terjun Coban Rondo. 

f. 𝛽1 adalah koefisien biaya perjalanan pengunjung Wisata Air 

Terjun Coban Rondo. 

E. Metode Analis Data  

1. Metode Analisis Linier Berganda 

Untuk menentukan faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh 

terhadap permintaan produk dan produk dari jasa lingkungan rekreasi 

digunakan analisis linier berganda. Menurut Suliyanto (2011 dalam pramuja, 

2015: 35 ), analisi regresi linier berganda adalah regresi linier jumlah variable 

bebas variable X) yang digunakan untuk memprediksi variabel  tergantung 

atau terikat (variable 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 regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = α + 𝛽1𝑋1𝑖
 + 𝛽2𝑥2𝑖

 + 𝛽3𝑥3𝑖
 + ei 

Dimana: 

Y   = jumlah kunjungan individu dalam setahun 

𝛽1𝑋1𝑖
  =biaya perjalanan yang dikorbankan pengunjung untuk berkunjung 

ke Wisata  Air Terjun Coban Rondo 
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𝛽2𝑥2𝑖
 = pendapatan pengunjung dalam satu bulan yang dinilai dalam 

                         satuan rupiah 

𝛽3𝑥3𝑖
  = jarak tempuh individu dari rumah ke lokasi Wisata Air Terjun  

   Coban Rondo 

2. Uji asumsi klasik 

 Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap 

hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian 

asumsi klasik atas data yang akan di olah sebagai berikut: 

2.1.Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan unruk menguji apakah model regresi, variable 

pengganggu artau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statiustik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampai kecil (Imam Ghozali, 2011: 

160). 

2.2.Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya kolerasi antar variable bebas (independen), untuk 

mengujimultikolinieritas dengan cara melihat vilai VF masing-masing 

variable independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan dara 

bebas multikolinieritas (Imam Ghozali 2011: 105-106) 

2.3.Uji Heteroskedastisitas 
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Menurut Imam Ghozali (2011: 139-143) uji heterokedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

darei residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa 

cara dapat dilakukan untuk melakukan uji heterokedastisitas, yaitu uji 

grafik plot, uji park, uji glejser dan uji white. 

2.4.Uji autokolerasi 

Menurut Imam Ghozali (2011 : 110) uji autokolerasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem 

autokolerasi.  

3. Uji Statistik 

3.1.Uji T-Statistik (Uji Parsial) 

 Menurut Suliyanto (2011 dalam pramuja, 2015: 26), digunakan 

untuk menguji hubungan regresi secara parsial, pengujian ini 

dilakukan untuk mengukur tikat signifikan atau keberartian setiap 

variable bebas terhadap variable terikatnya dalam sebuah regresi. Uji-t 

menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, untuk ketentuan 

pada uji-t ini adalah sebagai beikut. 

Ho = 0 : berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variable 

bebeas terhadap variable terikat. 

Ha ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variable bebas 

terhadap variable terikat. 
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Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang 

ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

t-hit dengan nilai t-tabel jika: 

T-hit > t tabel ; maka Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa variable bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap 

variable terikat adalah signifikan; 

T-hit < t tabel ; maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti pengaruh 

variable bebas secara parsial terhadap variabel terikat tidak 

signifikan. 

3.2.Uji F Statistik 

 Menurut Suliyanto (2011 dalam pramuja, 2015 : 27), uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 𝑋1, 𝑋2, dan 

𝑋𝑛 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variable dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut. 

Ho = 0 : berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variable 

bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Ha ≠ 0 :berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas 

secara simultan 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: 
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 T-hit > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa variable bebas secara simultan berpengaruh positif 

terhadap variable terikat adalah signifikan; 

 T-hit < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolah, berarti 

pengaruh variable bebas secara simultan terhadap variable 

terikat adalah tidak signifikan.  

3.3 Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Menurut Imam Ghozali (2011: 97) Koefisien Determinasi (𝑅2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah nol dan satu. Nilai 𝑅2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendetekati satu berarti variable-variabel 

independen memberikan hamper samua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

4. Estimasi Surplus Konsumen dan Nilai Ekonomi  

4.1.Surplus Konsumen. 

 Menurut Habb dan Mc Connel (2002 dalam Fauzi,  2010;  216). 

Surplus konsumen dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

CS (Consumer Surplus)  = 
𝑁2 

−2𝛽1
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di mana: 

CS = Surplus konsumen, 

N = Jumlah kunjungan rata-rata individu dalam satu tahun 

𝛽1 = Koefisien biaya perjalanan 

4.2.Nilai ekonomi 

Nilai ekonomi atas pemanfaatan (use value) Wisata Air Terjun 

Coban Rondo menggunakan metode biaya perjalanan diestimasi 

dengan mengalihkan total surplus konsumen dengan estimasi jumlah 

populasi pengunjung dan dapat dirumuskan: 

TCS = CS x N 

Dimana: 

TCS = Total Consumer Surplus/ nilai ekonomi 

CS = Consumer Surplus/ surplus konsumen 

N = jumlah pengunjung selama satu tahun 




