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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu yang memiliki potensi 

daerah pariwisata yang sangat menunjang baik secara wisata alami atau 

buatan karena didukung dari segi geografis yang terletak di daerah 

pegunungan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif jenis korelasional, 

menggunakan metode exposed facto. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

sugiyono (2009:115). Prosedur penelitian ini dilaksanakan menggunakan 

prosedur deskriptif inferensial untuk menguji pengaruh variael bebas 

terhadap variabel terkait. Variabel bebasnya yaitu jumlah obyek wisata dan 

jumlah industri pariwisata, sedangkan variabel terkait yaitu peningkatan 

kunjungan wisatawan di Kota Batu. 

Searah dengan sifat peneltian korelasional, peneliti berusaha 

menggambarkan kebenaran-kebenaran dengan keadaan yang sebenarnya. 

Lalu, kebenarana tersebut dianalisa dan diolah untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas dengan variabel terkait setelah itu menggunakan analisis 

korelasi. Data yang didapat kemudian digunakan untuk menggambarkan 

karakteristik dari populasi berdasarkan variabel yang sudah ditentukan. 
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C. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

Devinisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Variabel-

variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Y  = (jumlah pengunjung) 

X1  = (jumlah obyek wisata) 

X2  = ( jumlah restaurant dan Hotel) 

Tabel 3.1 

Konsep Definisi Operasional Alat Ukur 

Jumlah Pengunjung  

(Y) 

Jumlah pengunjung ke Kota 

Batu di ukur melalui bnyaknya 

jumlah kedatangan wisata ke 

Kota Batu 

Variabel ini diukur secara 

terus menerus dengan 

satuan orang per tahunnya 

Jumlah Obyek Wisata 

(X1) 

Merupakan banyaknya obyek 

wisata yang ada di Kota Batu.  

Data jumlah obyek wisata 

diukur dalam satuan unit 

Jumlah Restaurant dan 

Hotel (X2) 

Merupakan banyaknya rumah 

makan / restaurant yang ada di 

Kota Batu 

Data jumlah rumah makan 

/ restauran diukur dalam 

satuan unit 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan merupkan salah satu cara untuk mendapatkan data 

dengan membaca literatur – literatur yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  
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2. Metode dokumentasi, pengumpulan data berupa gambar atau picture 

dimulai dari profil wisata – wisata yang diteliti. 

3. Pengumpulan dokumen-dokumen yaitu cara pengumpulan data denga 

terjun langsung ke pemerintahan Kota Batu untuk memperoleh data 

yang akurat dari instansi tersebut mengenai pariwisata di Kota Batu. 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah unsur yang paling penting dalam 

penelitian karena berguna dalam memecahkan suatu masalah dan dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan hipotesis 

(Mukhtar dan Widodo, 2000) 

a. Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunkan analisis regresi linier berganda yang 

merupakan studi yang ketergantungan tujuannya untuk memprediksi 

nilai rata – rata populasi dan variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2010). Kemuidian 

menurut Ghozali (2006) dalam analisis regresi, selain mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukan 

arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Untuk mengetahui pengaruh jumlah obyek pariwisata dan jumlah 

industri pariwisata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan di Kota 

Batu, digunakan analisis regresi linier berganda (Gujarati, 1997:91) 

yang secara sistematis diformulasikan dalam persamaan sebagai 

berikut: 
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Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan; 

Y = Variabel dependen (jumlah pengunjung) 

a  = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2, ... Xn = 0 

b  = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

X = Variabel independen  

 X1 (jumalah obyek wisata) 

 X2 ( jumlah restauran dan hotel) 

b. Uji Statistik 

Uji statistik berisi pengujian koefisien determinasi (R2), pengujian 

signifikansi simultan (uji F), dan pengujian signifikansi individu (uji t). 

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi  (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen membeprediksi 

variasi variabel dependen. Untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien yang tinggi (Ghozali, 2006). 

Kelemahan yang sering terjadi dalam penggunaan koefisien 

determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukan kedalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti 
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menganjurkab untuk menggunakan nilai Adjusted R2 untuk 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai 

adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif. Menurut Gujrati (2003) pada uji empiris 

terdapat nilai Adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap 

bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1, mka adjusted R2 = 

R2 = 1, sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2 = (1 – k)/(n 

– k). Jika K > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif. 

2. Uji Signifikasi Simultan (uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atay terikat. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa 

sebagai berikut: 

H0 : β1, β2, β3, β4, > 0, artinya semua variabel independen secara 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

H1: β1, β2, β3, β4, > 0, artinya semua variabel independen secara 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F - hitung 

dengan F tabel. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus: 

F-hitung = ..... (3.2) 
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Dimana : 

R2 = Koefisien Determinasi 

K   = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta 

N   = jumlah observasi 

Kriteria pengambilan keputusan: 

H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, yang artinya 

variabel penjelas secara bersama – sama tidak berpengaruh pada 

variabel yang dijelaskan secra signifikansi 

H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F tabel, yang artunya 

variabel penjelas secara serentak dan bersama – sama 

mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 

3. Uji Signifikansi Individu 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Hipotesis 

yang digunakan sebagai beriut: 

a. H0 : β1 < 0 (tidak ada pengaruh antara jumlah objek wisata dan 

jumlah industri pariwisata dengan peningkata kunjungan 

wisatawan di Kota Batu) 

b. H1 : β1 > 0 (ada pengaruh positif antar jumlah objek wisata dan 

jumlah industri pariwisata dengan peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kota Batu. 


