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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur 

dengan pertimbangan yang digunakan dalam memilih lokasi penelitian ini yaitu 

bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang baik, dimana sektor 

pariwisata dapat memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan produk 

domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2003:11-14) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkatkan. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada variabel 

dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan atau memberikan 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Dalam penelitian 

ini terdapat 4 variabel yang digunakan. Adapun definisi dari variabel-variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Variabel terikat (dependent variable) 

Adalah variabel atau faktor yang akan berubah apabila ada perubahan pada 

variabel bebasnya dengan kata lain variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 – 2014 dalam miliar rupiah. 

2. Variabel Bebas (Independent variable) 

Adalah variabel atau faktor-faktor yang menjadi input dimana 

keberadaannya dapat mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah tiga variabel yaitu: 

a. Jumlah Wisatawan (X1) yaitu jumlah wisatawan asing dan domestik yang 

berkunjung di Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-

2014. 

b. Jumlah Hotel (X2) yaitu jumlah hotel dan akomodasi yang terdapat di 

Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2014. 

c. Jumlah Restoran (X3) yaitu jumlah restoran atau rumah makan berskala besar 

yang terdapat di Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 

2014. 

D. Jenis data dan Sumber data 

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang 

telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh beberapa lembaga atau instansi terkait 

yang telah disajikan dalam bentuk dokumen atau arsip –arsip, data – data tersebut 

yaitu : 
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1. Data PDRB Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 

2. Data Jumlah Wisatawan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 

3. Data Jumlah Hotel Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 

4. Data Jumlah Restoran Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 

Sedangkan Sumber Data dalam melakukan penelitian ini diambil dari 

Badan Pusat Statistik Provnsi Jawa Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Jawa Timur. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data terkait dengan 

objek penelitian yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 

F. Model Analisa Data 

Metode analisa data untuk penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengambarkan sektor 

pariwisata yaitu wisatawan, hotel dan restoran terhadap produk domestik regional 

bruto Provinsi Jawa Timur, sehingga data – data tersebut diolah dengan alat 

analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

hubungan atau pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel 

terikat (dependen). 

Menurut Gujarati (2012:73), analisis regresi berkaitan dengan studi 

mengenai ketergantungan satu variabel yaitu variabel terikat (dependen) terhadap 

satu atau lebih variabel lainnya yaitu variabel bebas (independen) dengan tujuan 
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untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai rerata atau rata – rata variabel 

terikat (dependen) dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel bebas 

(independen). 

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah data yang 

diperoleh dengan menggabungkan antara data cross-section dan data time series. 

Menurut Gujarati (2012:237) terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan 

data panel yaitu: 

1. Dengan menggabungkan data time series dan cross section, dapat memberikan 

data yang lebih informatif, lebih variatif, mengurangi kolinieritas antar 

variabel, derajat kebebasan yang lebih banyak dan efisiensi yang lebh besar. 

2. Data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan. 

3. Data panel dapat berinteraksi lebih baik dan mengukur efek – efek yang tidak 

dapat diobservasi dalam data cross section murni maupun data time series 

murni. 

4. Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari model perilaku yang 

lebih rumit. 

5. Dengan membuat data tersedia dalam jumlah lebih banyak, data panel dapat 

meminimumkan bias yang dapat terjadi bila kita mengagregatkan individu ke 

dalam agregat yang luas. 

6. Data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan berbagai cara yang 

mungkin tidak terjadi jika hanya menggunakan data cross section atau data 

time series. 
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7. Data panel tidak membutuhkan uji ekonometri. Uji ekonometri dilakukan 

untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. 

Ada tiga teknik yang dapat digunakan dalam perhitungan regresi linier 

berganda dengan menggunakan data panel teknik OLS (Ordinary Least Square) 

yaitu Common effect, Fixed effect dan Random effect. Untuk mendapatkan teknik 

yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel harus melalui tiga uji 

yaitu uji Chow, uji LM, uji Hausman. Persamaan regresi data panel yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Produk Domestik Regional Bruto 

X1 = Jumlah Wisatawan 

X2 = Jumlah Hotel 

X3 = Jumlah Restoran 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi X1 

β2 = Koefisien Regresi X2 

β3 = Koefisien Regresi X3 

e = Kesalahan Gangguan atau Eror 
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1. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Terdapat tiga uji dalam menentukan teknik yang paling tepat untuk 

digunakan mengestimasi regresi data panel. Tiga uji tersebut yaitu uji chow, uji 

Lagrange multiplier (LM) dan uji Hausman. 

a. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data 

panel, yaitu antara Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) dengan model 

koefisien tetap (Common Effect Model). Prosedur pengujianya sebagai berikut :  

                                    F =  
      –             

             
 

Keterangan : 

RSS1 = Residual Sum of Square, dari teknik OLS (Common   Effect Model) 

URSS =  Unrestricted Residual Sum of Square, dari teknik FEM (Fixed Effect 

Model) 

n =  Jumlah Individu (Cross Section)  

T =  Jumlah periode waktu (Time series) 

K =  jumlah variabel penejelas 

Hipotesis : 

H0 = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

H1 = Fixed Effect Model 

Ketentuan : 

1) Apabila Probabilitas F <  alfa (0,005), maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 
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2) Apabila Probabilitas F >  alfa (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti 

bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) merupakan model 

yang tepat. 

b. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui signifikan 

teknik Random Effect.  Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih 

antara OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy atau Random Effect. Uji 

signifikan Random Effect ini dikembangkan oleh Bruesch – pagan. Adapun nilai 

statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :  

LM      = 
  

       
 [

∑ [∑    
 
   ] 

   

∑ ∑    
  

   
 
   

- ]2
 

                                                   = 
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∑       
 
   

∑ ∑    
  

   
 
   

  ] 

Keterangan : 

N =  Jumlah Individu 

T =  Jumlah Periode Waktu 

e =  Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 = OLS tanpa variabel dummy ( Common Effect) 

H1 = Random Effect Model 

Ketentuan : 

1) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan < alfa (0,05), maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan 

model yang tepat. 
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2) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan > alfa (0,05), maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy 

(Common Effect) merupakan model yang tepat. 

c. Uji Hausman 

Berdasarkan hasil uji signifikan dua teknik diatas, diperoleh hasil bahwa 

teknik yang paling tepat yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Untuk memilih 

antara teknik Fixed Effect atau Random Effect maka akan diuji kembali dengan uji 

Hausman. Kegunaan uji Hausman yaitu untuk memilih antara Fixed Effect atau 

Random Effect. 

Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect 

lebih baik dari metode OLS (Common Effect). 

Rumus Hausman yaitu :    

                       ̂GLS 

               m =  ̂ 
var ( ̂)

-1  ̂ 

Keterangan : 

               ̂ = [ ̂     ̂    ] 

              Var ( ̂) = Var ( ̂) – Var ( ̂GLS) 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 = Random Effect 

H1 = Fixed Effect 

Ketentuan : 

1) Apabila Probabilitas < alfa (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti 

bahwa model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 
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2) Apabila Probabilitas > alfa (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti 

bahwa model Random Effect  merupakan model yang tepat. 

2. Pengujian dengan uji statistic 

a) Uji F simultan 

Uji F (Simultan) merupakan pengujian untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh secara simultan (serentak) antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Adapun untuk melakukan uji F dapat menggunakan rumus :  

 
 

 
     

     

 

Dimana : 

F = Rasio (Koefisien Penentu) 

R
2
 = Koefisien Determinasi 

n = Jumlah Observasi 

k = Jumlah variabel bebas 

Hipotesis : 

Ha = berpengaruh secara serentak 

H0 = tidak berpengaruh secara serentak 

Ketentuan : 

1) Apabila Ftabel < Fhitung, maka menolak H0 atau menerima Ha artinya variabel 

bebas berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat. 

2) Apabila Ftabel > Fhitung, maka menerima H0 atau menolak  Ha artinya variabel 

bebas tidak berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat. 
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b) Uji t Parsial 

Uji t (parsial) merupakan pengujian untuk mengetahui ada atau tidak 

pengaruh secara parsial antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat derajat signifikansi masing-

masing variabel. 

Hipotesis : 

H1 = berpengaruh secara parsial 

H0 = tidak berpengaruh secara parsial 

Ketentuan : 

1) Apabila thitung > ttabel, maka menerima Ha atau menolak H0 artinya variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Apabila thitung < ttabel, maka menerima H0 atau menolak  Ha artinya variabel 

bebas tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap variabel terikat. 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi R
2
 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel 

dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit), di gunakan 

koefisien determinasi (  ). Koefisien determinasi (  ) merupakan angka yang 

memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) 

yang di jelaskan oleh variabel bebas (X). 

 

Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut: 

   
∑          

∑         
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Nilai    yang sempurna adalah satu (1), yaitu apabila keseluruhan variasi 

dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independent yang 

dimasukan kedalam model. Dimana 0 <    < 1 sehingga kesimpulan yang 

dapat diambil adalah : 

a. Nilai    yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel 

independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent sangat lemah. 

b. Nilai    yang mendekati satu, berarti kemampuan variabel independent 

dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk 

memprediksi variasi variabel dependent. 

 


