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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kabupaten dan kota yang 

ada di provinsi Bali dengan pertimbangan provinsi Bali memiliki potensi sektor 

pariwisata yang dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal, yang mana 

sektor pariwisata menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan 

ekonomi provinsi Bali. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan diantara dua variabel atau lebih dengan melakukan perhitungan yang 

cermat dan sistematis terhadap variabel-variabel tertentu, dalam bentuk data atau 

angka yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan terkait dengan 

masalah yang dibahas. 

C. Definisi Variabel Operasional 

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak tepat dan 

memperjelas pengertian variabel yang akan diteliti, maka dibuat definisi 

operasional dengan variabel sebagai berikut : 
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1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang akan berubah apabila ada perubahan 

dari variabel bebasnya dengan kata lain variabel terkait dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produk domestik 

regional bruto (PDRB) sektor pariwisata 9 kabupaten/kota di provinsi Bali 

tahun 2013-2017, yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, 

Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan kota Denpasar. 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel atau faktor input yang keberadaanya dapat 

mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah 

empat variabel diantaranya : 

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 

Yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik 

yang datang berkunjung ke 9 kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 

2013-2017, yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, 

Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan kota Denpasar.  

2. Sarana Penunjang Pariwisata 

Yaitu jumlah hotel, jumlah restoran dan jumlah biro perjalanan 

wisata di 9 kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2013-2017, yaitu 
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kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, 

Bangli, Karangasem, Buleleng dan kota Denpasar. 

 

1. Jumlah Hotel (buah) 

Yaitu jumlah hotel yang berada di 9 kabupaten/kota di 

provinsi Bali tahun 2013-2017, yaitu kabupaten Jembrana, 

Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, 

Buleleng dan kota Denpasar. 

2. Jumlah Restoran (buah) 

Yaitu jumlah restoran dan rumah makan yang ada di 9 

kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2013-2017, yaitu 

kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, 

Bangli, Karangasem, Buleleng dan kota Denpasar. 

3. Jumlah Biro Perjalanan Wisata (buah) 

Yaitu jumlah biro perjalanan wisata yang ada di 9 

kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2013-2017, yaitu 

kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, 

Bangli, Karangasem, Buleleng dan kota Denpasar. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh badan atau intansi tertentu 

yang telah disajikan dalam bentuk dokumen, arsip-arsip yang rapi dan siap diolah. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk 

data panel dari kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2013-2017.  Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data produk domestik regional bruto sub sektor pariwisata 9 kabupaten/kota 

di provinsi Bali tahun 2013-2017 (Publikasi Badan Pusat Statistik 9 

kabupaten/kota di provinsi Bali). 

2. Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang 

ke 9 kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2013-2017 (Publikasi Badan 

Pusat Statistik 9 kabupaten/kota di provinsi Bali dan Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali). 

3. Data jumlah hotel di 9 kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2013-2017 

(Publikasi Badan Pusat Statistik 9 kabupaten/kota di provinsi Bali). 

4. Data jumlah restoran yag berada di 9 kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 

2013-2017 (Publikasi Badan Pusat Statistik 9 kabupaten/kota di provinsi 

Bali). 

5. Data jumlah biro perjalanan wisata yag berada di 9 kabupaten/kota di 

provinsi Bali tahun 2013-2017 (Publikasi Badan Pusat Statistik 9 

kabupaten/kota di provinsi Bali). 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data yang terkait dengan 

penelitian yang dikumpulkan dari dinas pariwisata provinsi Bali, badan pusat 

statistik provinsi Bali, badan pusat statistik 9 kabupaten/kota di provinsi Bali. Data 

kemudian di analisa sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Analisis Deskriptif 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis 

dan faktual sesuai dengan fakta fakta yang ada. Dalam penelitian ini analisis 

deskriptif digunakan guna menjelaskan perkembangan jumlah kunjungan 

wisatawan dan sarana penunjang pariwisata dalam hal ini yaitu jumlah hotel, 

jumlah retoran dan jumlah biro perjalanan wisata terhadap produk domestik 

regional bruto sub sektor Pariwisata di kabupaten/kota di provinsi Bali dalam kurun 

waktu 2013-2017. 

2. Metode Regresi Data Panel 

Data panel adalah data yang diperoleh dari gabungan antara data cross 

section dan time series. Data cross section dalam penelitian ini adalah data dari 9 

kabupaten/kota yang ada di provinsi Bali, sedangkan data time series adalah tahun 

2013 sampai dengan 2017. Data sendiri diperoleh dari publikasi badan pusat 

statistik provinsi Bali dan publikasi badan pusat statistik masing masing daerah. 

Model umum regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut : 
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𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐼𝑆𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐻𝑇𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝐼𝑅𝑂𝑖𝑡 + 𝜇 

Dimana : 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 : PDRB sub sektor pariwisata kabupaten/kota i tahun t   

𝛽0  : Konstanta 

𝛽1 − 𝛽4 : Koefisien regresi 

𝑉𝐼𝑆𝐼𝑇𝑖𝑡 : Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten/kota i tahun t 

𝐻𝑇𝐿𝑖𝑡  : Jumlah hotel kabupaten/kota i tahun t 

𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 : Jumlah restoran kabupaten/kota i tahun t 

𝐵𝐼𝑅𝑂𝑖𝑡  : Jumlah biro perjalanan wisata kabupaten/kota i tahun t 

μ  : Variabel penganggu 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Terdapat tiga model yang 

digunakan dalam regresi data panel yaitu model common effect (OLS), Fixed Effect 

dan Random Effect. Teknik tersebut digunakan untuk mengestimasi regresi data 

panel sebagai berikut : 

1. Common Effect 

Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan menggunakan 

model common effect : 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐼𝑆𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐻𝑇𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝐼𝑅𝑂𝑖𝑡 + 𝜇 

2. Fixed Effect 
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` Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan menggunakan 

model fixed effect : 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐼𝑆𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐻𝑇𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝐼𝑅𝑂𝑖𝑡 + 𝜇 

3. Random effect 

Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan menggunakan 

model random effect : 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐼𝑆𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐻𝑇𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝐼𝑅𝑂𝑖𝑡 + 𝜇 

H. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Dari tiga jenis model regresi data panel yang digunakan yaitu common 

effect, fixed effect dan random effect, kemudian akan dilakukan uji untuk 

menentukan teknik atau model yang paling sesuai dalam mengestimasi regresi data 

panel. Terdapat tiga uji yang dilakukan yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji 

Lagrange Multiplier. 

1. Uji Chow 

Uji chow adalah uji yang dapat digunakan guna mengidentifikasi 

adanya perubahan struktural dalam regresi. Uji ini digunakan sebagai 

pengujian statistik guna menentukan model common effect atau fixed 

effect yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis uji 

chow adalah sebagai berikut : 

𝐻0 : Model common effect lebih sesuai 

𝐻1: Model fixed effect lebih sesuai  
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Dengan hipotesis tersebut dalam menentukan model yang lebih sesuai 

dapat dilihat apabila probabilitas < 5 persen (0,05) maka 𝐻1diterima dan 

𝐻0 ditolak.  

2. Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk menentukan model manakah dari model 

random effect dan fixed effect yang paling sesuai digunakan dalan 

penelitian ini, sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

𝐻0 : Model random effect lebih sesuai 

𝐻1: Model fixed effect lebih sesuai 

Dengan hipotesis tersebut dalam menentukan model dari kedua model 

yang lebih sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

apabila probabilitas < 5 persen (0,05) maka 𝐻1diterima dan 𝐻0 ditolak. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Pengujian selanjutnya yang digunakan adalah uji lagrange multiplier 

yang digunakan untuk mengetahui model manakah yang paling tepat 

digunakan dalam penelitian ini dari model random effect dan common 

effect. Hipotesisi yang didapat adalah sebagai berikut : 

𝐻0 : Model common effect lebih sesuai 

𝐻1: Model random effect lebih sesuai 
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Sesuai hipotesis tersebut maka dalam menentukan model yang paling 

sesuai dalam penelitian ini dapat dilihat nilai probabilitas, apabila 

probabilitas < 5 persen (0,05) maka 𝐻1diterima dan 𝐻0 ditolak. 

I. Uji Statistik 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji koefisien regresi 

secara serentak (uji F) dan uji koefisien regresi secara parsial (uji t). 

1. Uji Koefisien Regresi secara Serentak (Uji F) 

Uji koefisien regresi secara serentak (Uji F) digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh semua variabel bebas (dependent) 

secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

(independent). Dalam melakukan uji F dapat digunakan rumus 

sebagai berikut : 

𝐹 =
𝑅2

𝑘
1 − 𝑅2

𝑛 − 𝑘 − 1

 

 Dimana : 

 F : Rasio (Koefisien Penentu) 

 𝑅2 : Koefisien deteminasi 

 n  : Jumlah observasi 

 k : Jumlah variabel bebas 

 Dengan hipotesis : 

 𝐻𝑎 : Berpengaruh secara serentak 

 𝐻0 : Tidak berpengaruh secara serentak 
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Sehingga apabila nilai signifikasi F lebih kecil dari 0,05 atau 

5% atau Fhitung > Ftabel, maka dinyatakan menerima 𝐻𝑎 dan 

menolak 𝐻0 yang artinya bahwa variabel bebas secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel terikat.  

Begitu pula sebaliknya bila signifikasi F lebih besar dari 0,05 

atau 5% atau Fhitung <  Ftabel maka dinyatakan menerima 𝐻0 dan 

menolak 𝐻𝑎 yang artinya variabel bebas bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikatnya. 

2. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T) 

Uji koefisien regresi secara parsial (Uji T) atau dikenal juga 

dengan uji parsial digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya (dependent) secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya (independent).  

Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat sigifikasi 

masing-masing variabel. Asumsi dalam penggunaan uji T apabila 

Thitung > Ttabel atau probabilitas lebih kecil dari 5% maka 

dinyatakan variabel bebasnya berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya apabila Thitung < Ttabel atau 

probabilitas lebih besar dari 5% maka dinyatakan bahwa variabel 

bebasnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikatnya. 
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3. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Guna mengetahui seberapa besar keeratan suatu hubungan 

yang terjadi antara variabel terikat dan variabel bebas dapat 

menggunakan koefisien determinasi (𝑅2). Jika 𝑅2mendekati 1 

(100%) maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin baik 

garis regresi yang diperoleh, sebaliknya jika nilai 𝑅2 mendekati 0 

menunjukkan semakin tidak tepatnya garis regresi dalam mengukur 

data observasi 

J. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang 

normal. Untuk mengetahui normalitas suatu data digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian yaitu apabila nilai 

probabilitasnya (signifikasinya) diatas 0,05 maka data dapat 

dikatakan berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

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 bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama 

dengan nol (Ghozali, 2011). 
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Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat 

koefisien antar variabel bebas, jika nilainya melebihi dari 0,9 itu 

menandakan bahwa terjadi multikolinieritas dalam model regresi 

(Rizal, 2018). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variansi dari residual sutu pengamatan ke 

pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Jika ada pola tertentu seperti 

titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah 

terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

park. Pada prinsipnya uji park meregres residual yang dikuadratkan 

dengan variabel bebas pada model. Jika nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 


