
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Waktu penelitian selama 6 bulan yakni dari bulan Oktober 2018 sampai 

April 2019. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

a. Data Kuantitatif yaitu data yang diproleh dalam bentuk bilangan atau 

angka, seperti jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor 

pariwisata. 

b. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-

angka atau bilangan melainkan dalam bentuk kategori, seperti jenis 

hotel. 

2. Sumber Data  

a. Data Premier  

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari obyek yang diteliti. Menurut sugiyono (2010) yang menyatakan 

bahwa : “sumber primer adalah sumber data langsung diberikan 

kepada pengumpul data. 

 

 

 



b. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2010) data sekunder adalah “sumber data 

yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, 

diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian. Data ini merupakan data yang 

berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber 

dari Dinas Pariwisata Provinsi. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini 

adalah Data Jumlah Hotel, dan Data Jumlah Wisatawan di Kota Kupang. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sugiyono (2011) 

mengatakan pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.  

Sugiyono lebih lanjut menjelaskan bahwa sampel adalah bagian atau 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka 

peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel 

itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi (Sugiyono,2011). 

Penyerapan tenaga kerja di kota Kupang dari tahun 2012-2015 merupakan sampel 

yang akan diteliti dari populasi sektor pariwisata yang ada di kota Kupang. 

 



3.4 Definisi Operasional Variabel 

1. Penyerapan tenaga kerja (Y) adalah data jumlah tenaga kerja yang terserap 

pada sektor pariwisata di Kota Kupang dengan menggunakan satuan jiwa. 

2. Jumlah hotel (X1) adalah data jumlah hotel di Kota Kupang dengan 

menggunakan satuan unit. 

3. Jumlah wisatawan (X2) adalah data jumlah kunjungan wistawan di Kota 

Kupang dengan menggunakan satuan jiwa. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini maka penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan 

data dengan cara mengutip semua dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan 

ini ataupun softcopy atas data-data yang diperlukan dalam data ini. 

3.6 Teknik Analisis 

Analisis regresi linerar berganda merupakan alat analisis yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, Sugiono (2011 ; 277) 

mendefinisikan analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan 

peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menerangkan pengaruh 

Jumlah Hotel dan Jumlah Wisatawan, terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja.Persamaan analisis linear berganda secara umum untuk menguji Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



Y = 𝛽0 +  𝛽1 𝑋1+ 𝛽2𝑋2+𝜖  

Tetapi model regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

  Y = 𝛽0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝜖 

Keterangan : 

Y = Penyerapan Tenaga Kerja 

X1 = Jumlah Hotel 

X2 = Jumlah Wisatawan 

𝛽0 = Konstanta yang merupakan nilai terikat dalam hal ini adalah Y 

pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1 ,dan X2, = 0) 

𝛽1 = Koefisien regresi multiple antara variabel bebas X1 terhadap 

variabel Y, bila variabel bebas lainnya dianggap konstanta. 

∈   = Faktor pengganggu di luar model (error) 

Arti koefisien 𝛽 adalah jika nilai 𝛽 posotif (+), hal tersebut menunjukan 

hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat dan dengan kata 

lain peningkatan atau penuruan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh 

peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan 𝛽 negatif (-) 

maka hal tersebut menunjukan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Selanjutnya setiap peningkatan besarnya nilai variabel 

bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya 

juga pada variabel bebas. Selanjutnya perlu dilakukan adanya uji asumsi klasik 

dan uji statistik. 

 



3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1.1 Heteroskedastisitas 

Diuji untuk mengetahui varian dari variabel ganguan (disturbance term) 

mempunyai penyebaran yang sama atau berbeda. Heteroskedastisitas adalah suatu 

kondisi dimana varian setiap variabel independen tertentu tidak bernilai konstan 

yang sama dengan σ ²(varian). Cara mendeteksi adalah : dengan menggunakan uji 

Park yakni dengan melogkan nilai e² (residu/ disturbance term dikuadratkan). 

Kemudian di regres dengan variabel-variabel independen. Pernyataan-pernyataan 

tersebut bisa ditulis : 

Lnei
2 =  +βLnX1 + β₁LnX2 + ......+ Ui 

Kondisi Heteroskedastisitas diderita jika dari regresi tersebut nilai t individual 

terbukti signifikan (t hitung < t tabel). 

3.6.1.2  Multikolinearitas 

Yakni adanya kesempurnaan, atau ketepatan, hubungan linear   diantara 

beberapa atau semua variabel penjelas dari model regresi (Gujarati, 1995). Untuk 

menguji ada tidaknya multikonearitas pada model, pertama menggunakan metode 

Klein, yakni membandingkan nilai r²xi, xj (korelasi antar masing-masing variabel) 

dengan nilai R2
y.xi xj…..xn (koefisien determinasi). Multikolinearitas dianggap 

sebagai masalah bila : 

                              r2xi, xj > R2
y. xi, xj ……..xn 



3.6.1.3 Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukan korelasi atau hubungan antara anggota 

gangguan serangkaian observasi yang diurutkan, bisa menurut waktu seperti data 

dalam deret waktu atau menurut suatu tempat seperti data dalam cross sectional. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan Uji Durbin Watson. Uji 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai d yang diperoleh dari hasil regresi 

dengan batas bawah uji d (dl) dan batas atas uji d (du) dalam tabel statistic Durbin 

Warson (Gujarati, 1995). 

3.6.1.4 Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal, seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah 

satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal. 

Deteksi Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat grafik histogram dari 

nilai residualnya. 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonalnya dan mengikuti arah garis 

diagonalnya atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 



b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonalnya atau grafik histogramnya tidak menunjukan pola distribusi 

normal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Metode yang lebih mudah adalah dengan melihat Normal Probability 

Plot yang membandingkan distribusi komulatif dari data yang sesungguhnya 

dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Ditribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan membandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya, (Ghozali, 

2009 ; 107). 

3.6.2 Uji Statistik 

Uji Statistik terdiri dari pengujian secara individual, pengujian secara 

serentak dan uji koefisien determinasi. 

3.6.2.1 Uji Parsial (Uji-t atau uji Keberartian Koefisien) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa besar pengaruh 

variabel independen secara persial dalam menerangkan variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan uji dua arah dengan Hipotesis : 

H0 :  𝛽1= 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Ha : 𝛽1< 0 atau 𝛽1> 0 artinya ada pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Untuk menghitung nilai thitung menggunakan rumus : 



Thitung = 
𝛽1

𝑆𝑒 (𝛽1)
 

Dimana :  

𝛽1     = koefisien korelasi 

Se(𝛽1)  = standar error koefisien regresi 

Kriteria pengujian : 

1. H0 diterima dan Ha ditolak apabila thitung  < artinya variabel 

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. H0 ditolak dan Ha diterima apabila thitung > ttabel artinya variabel 

dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Alternatif lain untuk melihat pengaruh secara persial adalah dengan 

melihat nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansi yang terbentuk dibawah 

10% maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara persial 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya bila signifikansi yang berbentuk di atas 

10% maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara 

persial terhadap variabel dependen. 

3.6.2.2 Uji Simultan (Uji-F atau Uji Linearitas) 

Uji F digunakan untuk dapat mengetahui hubungan dan pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

𝐹 =
R2/(k − 1

(1 − R2)/(n − k)
 

Keterangan : 



R2  = Koefisien determinasi gabungan 

k    = Jumlah variabel independen 

n    = Jumlah sampel 

Nilai dari hasil perhitungan diatas kemudian dibandingkan dengan Ftabel 

atau F yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko 10% dan degree of 

freedom pembilang dan penyebut, yaitu V1 = k dan  V2 = n-k-1 dimana kemudian 

kriteria yang digunakan adalah : 

H0 diterima bila Fhitung ≤ Ftabel atau nilai sig > 0,1 

Ha ditolak bila Fhitung > Ftabel atau nilai sig < 0,1 

Jika terjadi penerimaan H0 maka dapat diartikan sebagai tidak 

signifikannya model regresi multiple yang diperoleh sehingga mengakibatkan 

tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel terikat 

3.6.2.3 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Ghozali dalam Sujarweni Koefisien Determinasi adalah suatu ukuran 

yang penting dalam regresi. Determinasi (R2) mencerminkan kemampuan variabel 

dependen. Tujuan analisis ini untuk menghitung besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 menunjukan seberapa besar 

proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel 

penjelasannya. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar proporsi dari total 

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

 Besarnya pengaruh Jumlah Hotel (X1), dan Jumlah Wisatawan (X2), 

tehadap Penyerapan Tenaga kerja (Y) dapat diketahui dengan menggunakan 



analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd dapat diperoleh dengan 

mengkuadratkan koefisien korelasinya, yaitu : 

Kd = r2 x 100% 

Umi Narimawati (2010 : 50) 

Keterangan : 

Kd = Koefisien determinasi atau seberapa besar perubahan variabel 

Y       dipergunakan oleh variabel X 

r2     = Kuadrat koefisien korelasi 

100%     = Perkalian yang dinyatakan dalam presentase 

Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara masing-masing Jumlah 

Hotel (X1), dan Jumlah Wisatawan (X2), serta Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 

Pariwisata (Y) dapat ditentukan dengan koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang 

ditimbulkan masing-masing variabel bebas (X1,X2) terhadap variabel terikat (Y). 

Pada dasarnya nilai r berkisar antara -1 dan 1, bila r mendekati -1 atau 1 maka 

dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Bila r mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat sangat lemah bahkan tidak ada.  


