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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB) meliputi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB, sebagai dasar atau 

referensi terhadap penelitian lebih lanjut kepada masyarakat maupun 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pengaruh pariwisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis 

deskriptif kauntitatif, jenis analisis ini digunakan untuk mendeskrifsikan hasil 

analisis kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari instansi penyedia data 

resmi. Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Badan Pusat Statistik Kab/Kota Provinsi NTB, media internet dinas pariwisata 

Provinsis Nusa Tenggara Barat, serta narasumber yang mengetahui informasi 

di Provinsi NTB. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada dan dipublikasikan 

oleh instansi penyedia data resmi atau pemerintah daerah setempat yang 

terkait. Dalam penelitian ini digunakan data panel meliputi semua variabel 

dependen maupun independen yaitu dari tahun 2010-2016. 
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2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 

berbagai sumber yang ada di Provinsi NTB dan dari data yang telah 

dipublikasikan oleh instansi penyedia data resmi maupun pemerintah 

daerah setempat yang terkait diantaranya Badan Pusat Statistisk Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Data Pendapatan Asli Daerah dikutip dari Badan Pusat Statistik di 

Kabupaten/Kota Provinsi NTB dari tahun 2010-2016 dalam satuan (Rp), 

data jumlah kunjungan wisatawan hotel dikutip dari Badan Pusat Statistik 

Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam satuan (orang), dan yang 

terakhir data jumlah hotel dikutip dari Badan Pusat Statitik Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam satuan (unit). Selain itu, data-data yang berkaitan 

dengan jumlah penduduk, letak geografis, jumlah penduduk per 

kabupaten, dan ketinggian wilayah dikutip dari website Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data 

dengan cara mempelajari catatan publikasi data yang ada yaitu data yang 

telah tersedia di media internet instansi penyedia data resmi seperti Badan 

Pusat Statistik Provinsi Nusa Tengara Barat dan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Berikut merupakan definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen/Variabel Terikat 

Variabel dependen/variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen/variabel bebas dalam penelitian, 

adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

satuan rupiah (Rp). dan dengan menggunakan data tahun 2010-2016. 

2. Variabel Independen/Variabel Bebas 

Variabel indepen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi terhadap variabel dependen, adapun dalam penelitian ini 

yang termasuk dalam variabel independen yaitu jumlah kunjungan 

wisatawan hotel (X1) yaitu jumlah kunjungan wisatawan hotel 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimulai 

dari tahun 2010-2016 meliputi jumlah keseluruhan antara wisatawan 

mancanegara dan wisatawan lokal dengan satuan (orang), dan jumlah hotel  

(X2) meliputi jumlah hotel yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 

yang dimulai dari tahun 2010-2016 meliputi jumlah hotel berbintang dan 

hotel non bintang dengan mengunakan satuan (unit). 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel tahun 2010-
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2016, yaitu untuk mengetahui hubungan serta pengaruh variabel 

independen/bebas (X) terhadap variabel dependen/tetap (Y).  

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik statistka yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 variabel atau lebih variabel 

independen yang bersifat linear terhadap 1 variabel dependen. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang mana 

memiliki persamaan sebagai berikut : 

Yit  = α + β1X1it + β2X2it.....+ βpXpit + µit 

Keterangan : 

Yit  = Nilai Variabel Dependen Dari Observasi Ke-i 

α  = Konstanta 

β  = Parameter/Koefisien regreresi 

X1it = Variabel X1 

X2it = Variabel X2 

µit  = Nilai gangguan error 

1. Uji spesifikasi model 

a. Uji Chow 

Uji chow adalah uji yang digunakan untuk memilih antara fixed 

effects model (FEM) atau dengan menggunakan common effects model 

(CEM) yang sebaiknya digunakan dalam model. 
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H0 : Common Effects Model (CEM) 

H1 : Fixed Effects Model (FEM) 

Apabila hasil output uji chow menunjukkan probabilitas chi-square 

kurang daripada 0,05 maka model yang sebaiknya digunakan adalah 

fixed effects model dan sebaliknya apabila probabilitas chi-square lebih 

dari 0,05 maka model yang sebaiknya digunakan dalam penelitian 

adalah common effects model. 

b. Uji Hausman 

Uji hausman merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

model yang sebaiknya digunakan dalam peneitian yaitu antara fixed 

effects model (FEM) atau random effects model (REM). Hipotesis yang 

digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut : 

H0 : random effects model (REM) 

H1 : fixed effects model (FEM) 

Apabila nilai probabilitas chi-square adalah kurang daripada 0,05 

maka model yang sebaiknya digunakan adalah fixed effects model atau 

berhasil menolak H0. Dan sebaliknya apabila nilai probabilitas chi-

square lebih dari 0,05 maka model yang sebaiknya digunakan adalah 

random effects model. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk membuktikan terhadap 

adanya pengaruh dari variabel independent secara keseluruhan terhadap 

variabel terikat dalam analisis regresi. Keberartian parameter regresi 

secara simultan atau secara bersamaan dapat diuji dengan 

menggunakan Uji-F. Hipotesis yang melandasi uji-F yaitu  

Ho : βo = β1 = β2 =..... = βpit = 0 

H1 : ada minimal. Satu βit ≠ 0 

Rumus untuk memperoleh Statistik Uji F adalah sebagai berikut :  

F = 
pnRSS

PESS





/

1/
  ~ F (p-1,n-p) 

Adapun kriteria uji F adalah Ho ditolak apabila F > Fa/2,(p-1,n-p) atau 

Prob.F<α. Artinya bahwa Ho ditolak dan menerima H1 apabila 

probabilitas F lebih kecil daripada 0.05 dan sebaliknya Ho diterima dan 

menolak H1 apabila probabilitas lebih besar dari 0.05. 

b. Uji T 

Selain pengujian yang dilakukan secara serentak, keberartian 

masing-masing parameter juga dapat diuji secara parsial dengan 

menggunakan uji T. Adapun hipotesis yang diuji dalam uji T yaitu       

Ho : βit = 0 dan H1 : βit ≠ 0 
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Rumus Uji T adalah sebagai berikut : 

t = 
Sbi

bi
~ t ( n-p ) 

Adapun kriteria Uji T adalah Ho ditolak apabila | t | > ta/2,(n-p) atau 

Probabilitas.t < α. Jika menolak Ho dan menerima H1. Artinya bahwa 

terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dan sebaliknya apabila menerima Ho dan menolak H1, 

artinya bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel 

independen terhadap (X) variabel dependen (Y). Data yang digunakan 

adalah data Pendapatan Asli Daerah, model umum regresi linear 

berganda untuk data ini yaitu : 

PADit = αit + β1JKWH1it + β2JH2it + µit 

Keterangan : 

PAD (Y)  = PAD Kab/Kota di Provinsi NTB 

JKWH (X1)   = Jumlah Kunjungan Wisatawan Hotel 

JH (X2)  = Jumlah Hotel 

 

 

 

 


