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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitiannya yaitu Provinsi Jawa Timur yang meliputi 

seluruh 38 Kabupaten/Kota, terdiri dari 29 Kabupaten dan 8 Kota. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data-data numerik (berupa 

angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu. Jenis penelitian ini 

sifatnya memberikan gambaran secara umum tentang pengaruh PDRB, 

Upah dan Jumlah Hotel terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 

Pariwisata Kabupaten/Kota Jawa Timur. 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 38 Kabupaten/Kota pada tahun 2013-

2016,tanpa penentuan sampel dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (variabel 

independent) adalah PDRB, Upah dan Jumlah Hotel yang akan 

berpengaruh terhadap Penyerpan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata sub 

sektor hotel sebagai variabel terikat (variabel dependent). Berdasaran pada 
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pokok permasalahan dan hipotesis yang akan diuji maka definisi 

operasional untuk masing-masing variabel terikat (variabel dependent) dan 

variabel bebas (variabel independent) adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat (Y) 

a. Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 

 Data jumlah tenaga kerja yang terserap  pada sektor 

pariwisata sub sektor hotel di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur tahun 2013-2015 dengan menggunakan satuan jiwa. 

2. Variabel Bebas (X) 

a. PDRB (X1) 

 Data jumlah PDRB harga konstan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur tahun 2013-2015 dengan menggunakan satuan milyar 

rupiah. 

b. Upah (X2) 

 Data jumlah upah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

tahun 2013-2015 dengan menggunakan satuan juta rupiah. 

c. Jumlah Hotel (X3) 

 Data jumlah hotel di Kabupaten/Kota Proinsi Jawa Timur 

tahun 2013-2015 dengan menggunakan satuan unit. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data sekunder. 

Adapun data yang digunakan adalah PDRB, Upah, Jumlah Hotel dan 

Penyerapan Tenaga Kerja. Data sekunder yang diambil meliputi data deret 
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waktu (time series data) untuk kurun waktu tahun 2013-2015 serta data deret 

lintang (cross section data) yang meliputi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui 

dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa 

Timur. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 

2013-2015. Sebagai pendukung digunakan buku referensi, jurnal, dan surat kabar. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Metode Regresi Data Panel 

 Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PDRB,Upah dan 

Jumlah Hotel terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata 

digunakan suatu model yakni regresi data panel.  

Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat 

ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it +  eit 

Keterangan:  

Y  = Penyerapan tenaga kerja 

β0  = Konstanta intercept 

β1,2,3  = Koofesien regresi dari variabel independent 

X1it  = PDRB 

X2it  = Upah 
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X3it  = Jumlah Hotel 

e = Term of error 

2. Uji Model Data Panel 

 Terdapat tiga model yang digunakan dalam uji data panel, yaitu : 

1. Common Effect Models (CEM)  

 CEM adalah model yang paling sederhana, dimana pada 

model ini maka diasumsikan intersep masing-masing koefisien 

adalah tidak berbeda, begitu pula slope koefisien pada data cross 

section dan time series. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat 

dituliskan persamaan sebagai berikut: Yit = α + β Xit + uit 

2. Fixed Effect Models (FEM) 

  FEM adalah pendekatan yang merupakan salat satu cara 

untuk memperhatikan unit cross section pada model regresi data panel 

yaitu dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda-beda pada 

setiap unit cross section tetapi masih mengasumsikan slope koefisien 

yang tetap. Persamaan sebagai berikut: Yit = αi + β Xit + uit  

3. Random Effect Models (REM)  

 REM, diasumsikan αi merupakan variabel random dengan 

mean α0, sehingga intersep dapat diasumsikan sebagai 𝛼1 = 𝛼𝑖 + 

𝑒𝑖, dimana ei merupakan 45 error random yang mempunyai mean 0 

dan varians ei tidak secara langsung diobservasi atau disebut juga 

variabel lain. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

Masalah yang seringkali muncul sehingga mengakibatkan asumsi 

dasar model regresi tidak terpenuhi yaitu normality, multikolinearity, 

heteroskedastisity, dan autocorrelation. 

a. Normality 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi dependent variabel dan independent variabel keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2001). Mendeteksi dengan melihat penyebaran data pada 

sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot. Adapun pengambilan 

keputusan didasarkan pada: 

1.) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2.) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Multikolinearity 

Salah satu asumsi dasar model regresi adalah tidak ada hubungan 

linear antara variabel-variabel bebas dalam model. Cara untuk 

mendeteksi multicolinearity adalah dengan menghitung korelasi-
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korelasi antara dua variabel bebas. Jika korelasi lebih besar dari 0,8 

maka multicolinearity merupakan masalah. 

c. Heteroskedastisity 

Asumsi dasar lainnya adalah varians dari error yang dihasilkan 

adalah konstan. Dampak heteroskedastisity adalah hasil uji t dan F 

dapat menjadi tidak berarti (tidak ada gunanya). Mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui paket program Eviews 9.0 

dengan membandingkan sum square resid pada hasil estimasi 

weighted dan unweighted. Masalah heteroskedastisitas dapat diatasi 

dengan menggunakan metode whiteheteroskedastisity.    

Pada paket program Eviews juga terdapat opsi yang 

memungkinkan untuk menghasilkan penduga yang dapat mengatasi 

masalah heteroskedastisity dan korelasi error antar individu dalam 

data yaitu opsi Cross Section SUR. Cross Section SUR akan 

melakukan koreksi terhadap keberadaan heteroskedastisity dan 

korelasi error antar individu (Zellner’s dalam Hecth dan Haye, 2009). 

b. Autocorrelation 

Asumsi yang terakhir adalah tidak adanya korelasi antar error yang 

dihasilkan. Autocorrelation dapat memengaruhi efisiensi model. Cara 

mendeteksi Autocorrelation adalah dengan uji Durbin Watson.  

Hipotesis dalam pengujian autokorekasi adalah:   

H0 : tidak ada Otokorelasi positif atau negatif  

H1 : terdapat masalah Otokorelasi positif atau negatif.  

Kriteria pengujian:  Tolak H0  bila   
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1.) Nilai d hitung atau nilai Durbin Watson Model lebih besar daripada 

nilai Durbin Watson table batas bawah (dL) yang berarti terdapat 

masalah otokorelasi positif (dw < dL) 

2.) Atau, nilai d hitung ataunilai Durbin Watson Model terletak antara 

nilai (4–dL < dw < 4) yang berarti terdapat masalah otokorelasi 

negatif. 

Tidak tolak H0 bila nilai d hitung atau nilai Durbin Watson Model 

terletak antara nilai (dU < dw < 4-dU). 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

  Uji-F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

variabel independen secara serentak/simultan terhadap variabel 

dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 9% atau pada α = 5%. 

1. Membandingkan F hitung dengan nilai kritisnya, dengan rumus 

statistik uji F sebagai berikut: 

F = 
     

                  
 

  Dimana R2 adalah nilai koefisien determinasi, k adalah jumlah 

variabel independen, dan n adalah jumlah observasi. Nilai     

kemudian dibandingkan dengan nilai kritis (F tabel). Jika F hitung > 

F tabel, maka H0 ditolak yang berarti bahwa minimal ada satu di 

antara variabel-variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen, dan sebaliknya. 

2. Menghitung p-value yaitu jika probabilitas F statistiknya < dari 5%, 

maka H0 ditolak yang berarti bahwa minimal ada satu diantara 
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variabel-variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel 

dependen, dan sebaliknya. 

  Adapun ketentuan dari Uji F adalah sebagai berikut: 

a) Apabila probabilitas F-statistik > F tabel maka    ditolak dan 

   diterima. Sehingga ada pengaruh secara serentak antara 

Jumlah industri, PDRB, dan UMK terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri adalah signifikan. 

b) Apabila probabilitas F-statistik < F tabel maka   diterima dan 

   ditolak . Sehingga ada pengaruh secara serentak antara 

Jumlah industri, PDRB, dan UMK terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri adalah tidak signifikan. 

b. Uji t 

  Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikasi 

regresi secara parsial . Dalam hal ini regresi dapat di uji dengan taraf 

signifikan 5%. Dalam pengujian hipotesis dengan uji t dapat 

diketahui melalui beberapa cara antara lain:  

1. Membandingkan statistik uji ( statistik t) dengan nilai kritisnya. 

Statistik ini dapat dihitungkan dengan menggunakan rumus: 

| | = 
 ̂

     ̂ 
 

Dimana  ̂ adalah estimasi terhadap  ̂, dan se   ̂  adalah standar 

deviasi sampling dari hasil estimasi (standar error). Nilai t (t 

hitung) kemudian dibandingkan dengan nilai kritis (t tabel) yang 

berlaku sesuai derajat bebas tingkat signifikansi (α/2). Jika nilai 

| | >(α/2,n), maka    ditolak yang berarti bahwa variabel 
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independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen, 

dan sebaliknya, 

2.   Menghitung p-value 

 Yaitu probabilitas mengobservasi nilai t sebesar tertentu 

jika H0 berlaku. Dimana jika probabilitas t statistiknya < dari α 

yang digunakan (5%), dengan penduga ada tidaknya 

penyimpangan yang terjadi sebagai berikut: 

a.     : β1 = 0, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara 

jumlah industri, PDRB, dan UMK terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri 

b.    : β1 ≠ 0, berarti ada pengaruh secara parsial antara jumlah 

industri, PDRB, dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor industri 

 Jika probabilitas t hitung ≤ α (0,05), dimana α merupakan 

besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan 

keputusan maka    ditolak    diterima, yang berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Tetapi jika probabilitas t hitung ≥ α (0,05), 

dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam 

pengambilan keputusan maka    diterima    ditolak, yang 

berarti ada pengaruh antara variabel independen dan variabel 

dependen. 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui 

presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak 

terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkn seberapa 

besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan variasi variabel dependen yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

R = 
   

   
  

∑  ̂    ̅  

∑      ̅  
 

  Dimana ESS (Explained of Sum Square), TSS (Total Sum 

Square).    adalah estimasi dari    adalah rata-rata variabel dependen. 

   sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun presentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam 

model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. 

  Sebaliknya    sama dengan 1, maka presentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 

 

 

 

 


