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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu, Jawa Timur dan penelitian ini 

difokuskan pada peranan sektor pariwisata yang ditinjau pada besar 

sumbangan sektor pariwisata dalam menunjang pendapatan asli daerah 

(PAD), efektivitas pendapatan pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD) 

serta tingkat pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Batu.  

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian 

kuantitatif  karena data yang diperoleh merupakan data kuantitatif. Setelah 

peneliti memperoleh data, maka data tersebut akan dianalisis berdasarkan 

teori-teori yang ada dan telah dipelajari. Sedangkan metode yang digunakan 

adalah penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 

dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya 

atau mengungkap peran sektor industri pariwisata terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. 

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, data yang diperoleh 

dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, 

biasanya sudah dipublikasikan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari 
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beberapa instansi yang terkait dengan masalah kepariwisataan dan 

pembangunan daerah di Kota Batu, periode waktu 2012 – 2016.  

D. Teknik Pengumpulan data  

Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti 

menggunakan beberapa metode, yaitu : 

1. Dokumentasi  

 Menurut  Hamidi  (2004:72), Metode  dokumentasi  adalah 

informasi  yang  berasal  dari  catatan  penting  baik  dari  lembaga  atau 

organisasi maupun  dari  perorangan. Dokumentasi  penelitian  ini  

merupakan  pengambilan gambar  oleh  peneliti  untuk  memperkuat  hasil  

penelitian.  Menurut Sugiyono (2013:240),  dokumentasi  bisa  berbentuk  

tulisan,  gambar  atau  karya-Karya monumentel dari seseorang. 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen   dari   sumber   terpercaya   yang   

mengetahui tentang narasumber, misal LSM. 

 Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari 

data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Berdasarkan  

kedua  pendapat para  ahli  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa 

pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal 

dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media 

cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteleti. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang 
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pendapatan sektor pariwisata dan data pendapatan asli daerah (PAD) di 

kota Batu. 

E. Analisis Data  

Menurut Nawawi (2003:64) metode Deskriptif Kuantitatif  yaitu 

memusatkan perhatian pada masalah atau fenomena yang bersifat aktual 

pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta  

tentang masalah yang diselidiki sebagaiman adanya diiringi dengan 

interpretasi yang rasional dan akurat, dalam metode  analisa  data ini penulis 

menggunakan alat analisa yang bersifat Deskriptif Kuantitatif, digunakan 

untuk mengetahui sumbangan sektor PAD, efektivitas pendapatan 

pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD) serta tingkat pertumbuhan dari 

sektor pariwisata, berikut adalah rumus yang digunakan : 

1. Rumus untuk menjawab rumusan tingkat pertumbuhan pariwisata, 

yaitu : 

 

𝑮𝒕 =
𝑻𝑷𝑷𝒕−𝑻𝑷𝑷𝒕−𝟏

𝑻𝑷𝑷𝒕−𝟏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

Gt = Tingkat pertumbuhan sektor pariwisata  

𝑇𝑃𝑃𝑡 = Besar tingkat pertumbuhan pariwisata di tahun sekarang 

𝑇𝑃𝑃𝑡−1= Besar tingkat pertumbuhan pariwisata di tahun sebelumnya 

2. Rumus untuk menjawab rumusan sumbangan sektor pariwisata 

dalam menunjang PAD, yaitu : 
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𝑹𝒖𝒎𝒖𝒔 =  
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒊𝒘𝒊𝒔𝒂𝒕𝒂

𝑷𝑨𝑫
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

3. Rumus efektivitas pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli 

darerah 

a) Efektivitas pendapatan sektor pariwisata 

 

𝑬𝒇 =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝑷𝑷

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑷𝑷𝑷
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

Ef  : Efektivitas 

PPP : Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

b) Efektivitas pendapatan asli daerah 

  

𝑬𝒇 =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝑷𝑨𝑫

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑷𝑷𝑨𝑫
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan : 

Ef  : Efektivitas 

PPAD : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Untuk menentukan efektif tidaknya pendapatan sektor pariwisata 

digunakan asumsi menurut (Anthony-Dearden-Bedford,1993:10): 

a) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi 

pendapatan sektor pariwisata) semakin besar (>100%) 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target 
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pendapatan sektor pariwisata) maka dapat dikatakan 

penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata semakin efektif. 

b) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi 

pendapatan sektor pariwisata) semakin kecil (<100%) 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target 

pendapatan sektor pariwisata) maka dapat dikatakan 

penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata kurang efektif. 

 


