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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data yang diolah 

tersedia dalam bentuk angka. Data yang diolah adalah Produk Domestik 

Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Wisatawan, Rata-Rata Lama 

Tinggal dan Jumlah Restoran setiap kabupaten dan kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat tahun 2011 sampai tahun 2017. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sepuluh kabupaten dan 

kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten 

Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. 

C. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

BPS setiap kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pariwisata 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang 
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bersumber dari literatur-literatur dan publikasi dari Badan Pusat Statistik, 

Dinas Priwisata dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan. 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat yang berjumlah sepuluh. Adapun metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Melalui 

metode sensus, semua kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dijadikan sebagai sampel. 

F. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis Elastisitas 

Analisis Elastisitas dilakukan untuk menganalisa hubungan sebab 

akibat dan menghitung seberapa besar pengaruh perubahan sektor 

pariwisata yang terdiri dari jumlah wisatawan, rata-rata lama tinggal dan 

jumlah restoran terhadap perubahan PDRB ADHB. Untuk memperoleh 

koefisien elastisitas, digunakan rumus sebagai berikut: 

Elastisitas =
% ∆ PDRB ADHB

% ∆ Sektor Pariwisata
 

Kriteria elastisitas yang digunakan untuk mengukur perubahan 

PDRB jika terjadi perubahan sektor pariwisata ada lima, yaitu: 

a. Elastis sempurna, dimana koefisien elastisitas sama dengan tidak 

terhingga (E = ∞). Hal ini menunjukkan perubahan PDRB sama sekali 

tidak dipengaruhi oleh perubahan sektor pariwisata. 
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b. Elastis, dimana koefisien elastisitas lebih besar dari 1 (E > 1). Hal ini 

menunjukkan perubahan sektor pariwisata sangat berpengaruh atau 

sangat peka terhadap perubahan PDRB. Perubahan sektor pariwisata 

sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDRB lebih dari 1%. 

c. Elastis Uniter, dimana koefisien elastisitas sama dengan 1 (E = 1). Hal 

ini menunjukkan perubahan sektor pariwisata sama dengan perubahan 

perubahan PDRB. Perubahan sektor pariwisata sebesar 1% akan 

mengakibatkan perubahan PDRB sebesar 1% juga. 

d. Inelastis, dimana koefisien elastisitas lebih kecil dari 1 (E < 1). Hal ini 

menunjukkan perubahan sektor pariwisata kurang berpengaruh atau 

kurang peka terhadap perubahan PDRB. Perubahan sektor pariwisata 

sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDRB kurang dari 1%. 

e. Inelastis sempurna, dimana koefisien elastisitas sama dengan nol (E = 

0). Hal ini menunjukkan perubahan sektor pariwisata tidak 

berpengaruh atau tidak peka terhadap perubahan PDRB. 

2. Regresi Data Panel 

Model regresi linear yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + eit 

Agar dapat diestimasi, maka persamaan regresi ditransformasikan 

ke logaritma berganda dengan model: 

LogYit = β0 + β1 LogX1it + β2 LogX2it + β3 LogX3it + eit 

Keterangan: 

Y1 : Pendapatan Asli Daerah 
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β0 : Konstata/ Intercept 

β1, β2, β3 : Keofisien Regresi Parsial 

X1 : Jumlah Wisatawan (orang) 

X2 : Rata-Rata Lama Tinggal (hari) 

X3 : Jumlah Restoran (unit) 

t : Unit data (Kabupaten/Kota di Provinsi NTB) 

t : Periode waktu (tahun 2011 sampai tahun 2017) 

e : Standar error 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dependen terhadap 

variabel independen, maka dilakukan uji statistik (t-test) dan uji statistik 

(F-test) dengan tingkat signifikan (α) 5% atau α = 0.05. 

a. Estimasi Model Data Panel 

Dalam metode estimasi model regresi data panel dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:  

1) Common Effect (CE) 

Mengestimasi data secara sederhana dengan menggabungkan data 

time series dengan data cross section dan menggunakan metode 

OLS untuk mengestimasi data panel. Model ini merupakan model 

paling sederhana di antara model lainnya. Model pendekatan CE 

mengasumsikan tidak ada keheterogenan antar idividu karena telah 

dijelaskan oleh variabel independen. Model pendekatan CE adalah: 

Yit = β0 + β1 X1it + ….  + β3 X3it + uit 
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2) Fixed Effect (FE) 

Memperhitungkan adanya kemungkinan keheterogenan antar 

individu yang tidak diteliti (ai) yang mungkin merubah intercept. 

Model ini menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan 

adanya perubahan intercept. Model pendekatan FE adalah: 

Yit = α0 + α1D1 + …. + α3D3 + β1X1it + …. + β3X3it + uit 

3) Random Effect (RE) 

Mengestimasi data panel dimana intercept dianggap sebagai 

variabel random.  Model pendekatan RE menggunakan metode 

Generalized Least Square (GLS). Model pendekatan RE adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + …. + β3X3it + εit + uit 

b. Uji Kesesuaian Model 

Untuk menguji kesesuaian antara tiga model data panel dapat 

dilakukan melalui Uji Chow, Uji LM Breusch-Pagan dan Uji 

Hausman. 

1) Uji Chow 

Menentukan model mana yang lebih sesuai antara model Common 

Effect dan Fixed Effect. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0: Model Common Effect lebih sesuai 

H1: Model Fixed Effect lebih sesuai 

Jika nilai Prob. Chi-Square < α (0.05), maka H0 ditolak. Artinya 

model yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian adalah model 

Fixed Effect. 
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2) Uji Hausman 

Menentukan model mana yang lebih sesuai antara model Fixed 

Effect dan model Random Effect. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0: Model Random Effect lebih sesuai 

H1: Model Fixed Effect lebih sesuai 

Jika nilai Prob. < α (0.05), maka H0 ditolak. Artinya model yang 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian adalah model Fixed 

Effect. 

3) Uji LM Breusch-Pagan 

Menentukan model mana yang lebih sesuai antara model Common 

Effect dan model Random Effect. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0: Model Common Effect lebih sesuai 

H1: Model Random Effect lebih sesuai 

Jika nilai Prob. Breusch-Pagan < α (0.05), maka H0 ditolak. 

Artinya model yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian 

adalah model Random Effect. 

Uji LM Breusch-Pagan hanya akan dilakukan ketika Uji Chow dan 

Uji Hausman memberikan hasil yang berbeda. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

secara serentak (simultan) antara seluruh variabel independen (X1, X2, 

X3) terhadap variabel dependen (Y). Uji F dilakukan dengan 
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memperhatikan nilai Prob. F-statistic dan nilai F-statistic dari tabel 

output Eviews10. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0: Variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

independen 

H1: Variabel dependen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel independen 

Jika nilai Prob. F-statistic < α (0.05) dan nilai F-statisic > F-

tabel, maka H0 ditolak. Artinya variabel dependen berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel independen. 

b. Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahu ada atau tidaknya pengaruh 

secara parsial antara masing-masing variabel independen (X1, X2, X3) 

terhadap variabel dependen (Y). Uji t dilakukan dengan 

memperhatikan nilai Prob. dan nilai t-statistic masing-masing variabel 

independen dari tabel output Eviews10. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0: Variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

independen 

H1: Variabel dependen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel independen 
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Jika nilai Prob. variabel dependen < α (0.05) dan nilai t-statistic 

> t-tabel, maka H0 ditolak. Artinya variabel dependen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel independen. 

c. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel 

dependen secara serentak (simultan). Jika nilai R2 lebih dari 0.5 atau 

50%, maka variabel independen bersifat kuat dalam menjelaskan 

variabel dependen. Sedangkan jika nilai R2 kurang dari 0.5 atau 50%, 

maka variabel independen bersifat lemah dalam menjelaskan variabel 

dependen. R2 ditentukan dengan memperhatikan nilai R-squared dari 

tabel output Eviews10. 

G. Definisi Operasional Variabel 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi atau seluruh unit 

kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat pada 

periode waktu tertentu. Variabel PDRB pada penelitian ini diperoleh dari 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari setiap kabupaten dan kota di 

Provinisi Nusa Tenggara Barat tahun 2011−2017. Variabel ini 

menggunakan satuan rupiah. 
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2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan 

daerahnya sendiri. PAD merupakan semua pendapatan yang berasal dari 

seluruh sumber ekonomi yang dimiliki daerah. Variabel PAD pada 

penelitian ini diperoleh dari total Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian 

Laba BUMD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari setiap 

kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011–2017. 

Variabel ini menggunakan satuan rupiah. 

3. Jumlah Wisatawan 

Wisatawan adalah pengunjung yang mengunjungi daerah Nusa 

Tenggara Barat dengan tujuan untuk rekreasi, liburan, kesehatan, bisnis, 

atau kegiatan lainnya. Wisatawan berasal dari daerah di luar Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, baik dari negara yang sama (domestik) ataupun negara 

lain (mancanegara). Variabel jumlah wisatawan pada penelitian ini 

diperoleh dari total jumah wisatawan mancanegara dan wisatawan 

domestik yang berkunjung ke kabupaten dan kota Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dalam kurun waktu 2011–2017. Variabel ini menggunakan satuan 

jiwa. 

4. Rata-Rata Lama Tinggal 

Rata-rata lama tinggal adalah banyaknya malam atau hari yang 

dihabiskan wisatawan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Variabel 

rata-rata lama tinggal dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah malam 
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tempat tidur yang dipakai dibagi dengan jumlah tamu yang menginap di 

kabupaten dan kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 

2011–2017. Untuk memperoleh rata-rata lama tinggal dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rata– Rata Lama Tinggal =  
Jumlah Malam Tempat Tidur Yang Dipakai

Jumlah Tamu
 

Sumber: Hasil Data Survei Tingkat Penghunian Kamar BPS, 2010 

5. Jumlah Restoran 

Restoran adalah jasa penyedia makanan dan minuman. Restoran 

menyediakan tempat dan menyajikan makanan kepada masyarakat dengan 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Variabel jumlah restoran dalam 

penelitian ini diperoleh dari total restoran dan rumah makan yang berada 

di kabupaten dan kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 

2011–2017. 
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