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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Saya memilih Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan melihat potensi pariwisata yang paling fenomenal sekarang yaitu 

di Nusa Tenggara Barat. Sektor pariwisata di Kabupaten ini sedang gencar-

gencarnya dalam perkembangan dan promosi, tetapi meskipun masih dalam 

keadaan perkenalaan, banyaknya wisatawan dari domestik maupun dari manca 

negara tak bisa tertandingi, sangat banyak adanya.  Kabupaten ini memiliki 

potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan.  

Selain itu melihat upaya pembangunan daerah di Lombok Tengah 

dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi 

geografis wilayah, antara lain berupa penyebaran penduduk yang tidak merata 

karena sebagian besar bermukim di Pulau Lombok dengan lahan pertanian dan 

lapangan kerja yang terbatas. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di 

Lombok Tengah kini membuka ketersediaan lapangan kerja baru melihat 

hingga tahun 2013 menurunnya angka kemiskinan di kabupaten lombok 

tengah ini. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain baik dari literatur, 

studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan 
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dalam penelitian ini.  

C. Sumber Data 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Lombok Tengah, Dinas  Kependudukan dan  Tenaga Kerja 

Kabupaten Lombok Tengah dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, 

dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah jumlah 

wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, jumlah angkatan kerja, 

tenaga kerja di Lombok Tengah, dan pertumbuhan penduduk Lombok 

Tengah. 

D. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pariwisata  

kabupaten Lombok tengah yang dimana populasi targetnya adalah pariwisata 

budaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

sehingga peneliti atau penulis tidak menggunakan sampel. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik  

Agar  dapat  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan 

pendekatan ordinary least square (OLS) maka model persamaan harus 

terbebas dari asumsi klasik.Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri atas uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, uji Multikolinearitas, 

dan uji Normalitas. 
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a. Uji Heteroskedasitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel 

gangguan tidak. mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat 

adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien 

(Gujarati, 2003). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui 

dengan melihat penyebaran data pada scatterplot atau dengan melakukan uji 

park (Park Test). Mekanisme uji park (park test) adalah sebagai berikut:  

a. Membuat regresi OLS terhadap model, kemudian residunya disimpan.  

b. Membuat regresi berikutnya dengan residu sebagai variabel dependen. 

Regresi ini dilakukan secara indvidu terhadap masing-masing variabel 

independen. Jika ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara residu 

dengan masing-masing variabel independen maka berarti dalam model 

tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas dan mengindikasi telah terjadi 

homokedastisitas.  

b. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode 

tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain 

variabel gangguan tidak random (Gujarati, 2003). Uji autokorelasi bertujuan 
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menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 

2006). 

Dalam penelitian ini digunakan uji Run Test untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi.Uji Run Test digunakan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi.Jika antar residual tidak terdapat 

hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. 

Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak sistematis (Ghozali, 2006). 

c. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna 

atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari 

model regresi (Gujarati, 2003). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan regresi parsial dengan 

Auxilary Regression yaitu regresi antar variabel independennya, kemudian 

akan didapatkan nilai R2 dari masing-masingregresi tersebut. 
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Jika nilai R2 masing lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai R2 model 

utama, maka dalam regresi parsial tersebut terdapat multikolinearitas 

(Ghozali, 2006).Dapat juga dilakukan dengan mengukur nilai Tolerance dan 

menguji Variance Inflation Factor (VIF). Nilai Tolerance yang rendah sama 

dengan nilaiVIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Jika suatu variabel 

bebas memiliki nilai Tolerance> 0,10 atau VIF < 10, maka variabel bebas 

tersebut tidak mengalami multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, 

begitu pula sebaliknya. 

d. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006). Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistic. Namun uji normalitas dengan grafik dapat 

menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal 

secara statistic bisa sebaliknya.Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 

analisis statistic dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah model 

regresi terdistribusi secara normal. 

2. Analisis Regresi  

Definisi analisis regresi menurut Gujarati (2003) adalah ketergantungan 

secara statistik dari satu variabel yaitu variabel dependen, terhadap satu atau 
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lebih variabel lainnya (variabel independen).Analisis regresi bertujuan untuk 

membuat estimasi dan/atau membuat perkiraan dari nilai rerata dari variabel 

dependen atas dasar nilai dari variabel penjelas.Penelitian kali ini 

menggunakan alat analisis statistik yaitu regresi linier berganda dengan 

pendekatan OLS (Ordinary LeastSquare).Analisis ini merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel. 

Bentuk umum analisis ini yaitu menghubungkan variabel terikat Y dengan 

satu atau lebih variabel bebas X1, X2, X3...Xn. Pola hubungan antar variabel 

yang akan dianalisis dilakukan berdasarkan atas data time series yang 

diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-

penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. 

3. Uji Kriteria Statistik 

a. Koefisien Determinasi (R2)  

Menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui 

seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang dapat dinyatakan dalam persentase.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

terikat terbatas.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

Namun, koefisien determinasi mempunyai kekurangan yaitu bias terhadap 

jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Sebagai ukuran 

kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R2 menghadapi masalah karena 
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tidak memperhitungkan derajat bebas (Ghozali, 2006). 

b.   Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama- sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang 

hendak di uji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, 

atau: H0 : b1,b2, ≤ 0 artinya, apakah semua variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, 

atau: H0 : b1,b2, > 0 artinya, semua variabel independen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar 

pengambilan keputusan : 

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel  

a)  Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak Dengan 

tingkat probabilitas 5 persen (α = 0,05) dan nilai df (degree offreedom) = (n-

k-1) = (22 – 4 – 1) = (17), maka dapat diketahui nilai Ftabel sebesar 2,96.  

2. Dengan menggunakan angka signifikansi  

a) Apabila angka probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak  

b) Apabila angka probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima  

c.   Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian 
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signifikansi  koefisien  regresi  secara  parsial  digunakan  uji  t  (t  test),  uji 

hipotesisnya: 

1) Menentukan formulasi hipotesis  

Uji t untuk variabel perkembangan sektor pariwisata  

H0 : b1 ≤ 0 (tidak ada pengaruh signifikan antara perkembangan sektor 

pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah).  

H1 : b1 > 0 (ada pengaruh positif antara perkembangan sektor pariwisata 

dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah).   

2)   Kriteria pengujian  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Rumus  

untuk memperoleh nilai t hitung adalah: 

t hitung =  
𝑏𝑗−𝛽𝑗

𝑆𝑏𝑗
 …………….dengan: 

β = koefisien regresi  

se= standar eror 

Dasar pengambilan keputusan : 

1.  Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel :  

a)  Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing veriabel 

independen terhadap variabel dependen.  

b) Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Dengan angka signifikan 5 % (α = 0,05) dan nilai df (degree offreedom) n-k       
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(22-5) = 17 

2.   Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi  

a)  Apabila angka probabilitas > 0,05, maka Ho diterima dan Ha  ditolak 

b)  Apabila angka probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

F. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat 

dan variabel bebas. Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah tipe variabel 

yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel penelitian yaitu variabel PAD di Kabupaten 

Lombok Tengah dan variabel sektor  pariwisata. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian: 

1. Variabel bebas (Independent Variable) meliputi variable sektor 

pariwisata. 

2.  Variabel terikat (Dependent Variable) dalam penelitian ini adalah 

variabel PAD di Kabupaten Lombok Tengah.   

b.   Definisi Operasional  

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Terdapat 

variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan dalam analisis  di 

Kabupaten Lombok Tengah. 
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Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 

 1. PAD 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dari pajak daerah, retrebusi daerah, 

laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah 

lainnya yang sah. 

2. Sektor Pariwisata  

Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan 

dengan gerakan manusia yang melakukan  perjalanan atau persinggahan 

sementara dari tempat tinggalnya ke suatu tempat tujuan diluar lingkungan 

tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa 

maksud  mencari nafkah (P2Pariwisata, 1993). 

G. Kerangka Pemikiran 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan 

dipungut sendiri oleh pemerintah dari hasil pajak dan retrebusi daerah. PAD 

tidak akan bertambah jika pajak dan retribusi daerah tidak di kelola dengan 

baik serta kebijakan dan ketegasan pemerintah daerah tidak jelas. Peningkatan 

pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak daerah diantaranya pajak dari 

sektor pariwisata yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.  

 Sektor pariwisata memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan jumlah wisatawan. Hal ini juga 
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harus diimbangi dengan peraturan pemerintah daerah sehingga penerimaan 

pendapatan asli daerah dapat terpenuhi sesuai target dan bahkan melebihi 

target. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Sektor pariwisata 

Jumlah wisatawan 

PAD 

Obyek wisata Jumlah hotel 

Pajak dan retribusi 


