
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1  Gambaran Data Penelitian 

Untuk kepentingan analisis, maka diperlukan data Jumlah Hotel di Kota 

Kupang tahun 2012 – 2016, data Jumlah Restoran di Kota Kupang Tahun 2003 – 

2016, data Jumlah Restoran di Kota Kupang tahun 2003 – 2016, dan data Jumlah 

Tenaga Kerja Yang Terserap Pada Sektor Pariwisata di Kota Kupang. Data 

tersebut akan memberikan gambaran mengenai tingkat pengaruh Jumlah Hotel 

dan Jumlah Wisatawan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Kupang yang 

akan dianalisis pengaruhnya menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. 

 Hotel Merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan 

sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia 

makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola 

secara komersil. 

Tabel 5.1 

Data Jumlah Hotel dan Penginapan Lainnya di Kota Kupang Tahun 2002-

2016 

No Tahun 
Hotel 

Berbintang 

Penginapan 

lainnya 
Jumlah Persentase 

1 2002 6 37 43 0 

2 2003 5 39 44 2% 

3 2004 5 42 47 6% 

4 2005 5 31 36 -31% 

5 2006 5 31 36 0% 

6 2007 6 33 39 8% 

7 2008 6 33 39 0% 

8 2009 6 49 55 29% 

9 2010 6 49 55 0% 

10 2011 6 50 56 2% 

11 2012 9 49 58 3% 

12 2013 9 50 59 2% 

13 2014 10 52 62 5% 



14 2015 10 54 64 3% 

15 2016 10 54 64 0% 

     (Sumber: Dinas pariwisata Prov.NTT) 

Pada Tabel 5.1 Tingkat pertumbuhan Akomodasi di Kota Kupang dari 

tahun 2003 - 2016 mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 31%. 

Sedangkan peningkatan Jumlah Hotel tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 

sebesar 29%.  

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dari tempat 

kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk 

sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Organisasi Wisata Dunia 

(WTO), menyebut wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan pendek. 

Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke 

sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 

enam bulan di tempat tersebut (Soekadijo:1997). 

Tabel 5.2 

Data Jumlah Wisatawan  di Kota Kupang Tahun 2002-2016 

No Tahun 

Jumlah 

wisatawan 

(jiwa) 

Persentase 

1 2002 93.280 - 

2 2003 95.599 2% 

3 2004 101.847 6% 

4 2005 100.150 -2% 

5 2006 124.032 19% 

6 2007 113.721 -9% 

7 2008 136.103 16% 

8 2009 143.534 5% 

9 2010 158.777 10% 

10 2011 161.985 2% 

11 2012 164.070 1% 

12 2013 186.081 12% 



13 2014 153.521 -21% 

14 2015 192.505 20% 

15 2016 209.494 12% 

         (Sumber:Dinas Pariwisata Prov.NTT) 

Selama periode 14 tahun dari tahun 2003 hingga 2016, penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan tertinggi di Kota Kupang terjadi pada tahun 2014 yakni 

mencapai 153.521 orang atau berkurang 17% dari jumah 186.081 orang di tahun 

2013. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah wisatawan ke Kota Kupang 

mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebanyak 192.505 atau dengan persentase 

peningkatan sebesar 20%. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan 

tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dalam suatu unit usaha. 

Tabel 5.3 

Data Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Pada Sektor Pariwisata di Kota 

Kupang Tahun 2002-2016 

No Tahun 
Tenaga 

Kerja (jiwa) 
Persentase 

1 2002 972 - 

2 2003 1112 13% 

3 2004 1210 8% 

4 2005 1125 -8% 

5 2006 1189 5% 

6 2007 1244 4% 

7 2008 1280 3% 

8 2009 1523 16% 

9 2010 1570 3% 

10 2011 1627 4% 

11 2012 1701 4% 

12 2013 1757 3% 

13 2014 1811 3% 

14 2015 1887 4% 

15 2016 1945 3% 

       (Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTT) 



 Pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa penurunan jumlah tenaga kerja sektor 

pariwisata terjadi pada tahun 2005 sebesar 8%, dan mengalami peningkatan 

tertinggi pada tahun 2009 sebesar 16%. 

5.2 Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah, dilakukan analisis dari data yang 

telah diperoleh yaitu data time series dari tahun 2002-2016. Alat analisis yang 

digunakan adalah regresi berganda dengan variabel dependen Penyerapan Tenaga 

Kerja dan variabel independen : Jumlah Hotel dan Jumlah Wisatawan. 

5.2.1 Uji Ekonometrika ( Uji Asumsi Klasik) 

Agar penelitian dapat dipakai sebagai bahan informasi, maka diharapkan 

koefisien-koefisien yang diperoleh menjadi penaksir terbaik dan tidak bias  

(BLUE = Best Linear Unbiass Estimate). Hal tersebut hanya dapat terjadi, bila 

dalam pengujian tidak melanggar asumsi klasik, yaitu : 

5.2.1.1 Normalitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah selebaran data yang 

berdistribusi normal atau tidak model regresi yang baij adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Motode yang lebih bagus adalah dengan 

meilihat probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting 

data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. 

Dengan melihat tampilan grafik histogram akan tampak bahwa residual 

terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris dan  condong ke kanan atau ke 



kiri yang berarti model regresi ini berdistribusi normal, dan pada grafik normal P-

P Plot terlihat bahwa titik-titik berhimpit dan mendekat dengan garis diagonal, 

dari kedua grafik ini menunjukan bahwa model regresi dapat dipakai karena 

datanya menyebar disekitar grafik histogram dan garis diagonalnya yang berarti 

model regresi ini menunjukan pola data berdistribusi normal, dan model ini 

memenuhi asumsi normalitas. 

5.2.1.2 Autokorelasi 

Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai 

korelasi sebagaimana telah ditunjukkan di bawah ini: 

Diketahui bahwa: 

Nilai Observasi (n) = 15 

k-1   = 3-1 = 2 

dL     = 0.9456 

dU     = 1.5432 

d / R2       =  1.458 

Hasil uji dapat dikatakan bahwa model ini tidak terdapat gejala 

autokorelasi, DWhitung 1.458 terletak pada wilayah bebas Autokorelasi, sehingga 

model ini bebas autokorelasi. 

 



5.2.1.3 Multikolinearitas 

Adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan 

dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model 

tersebut memiliki kesalahan standar yang besar, sehingga koefisien tidak dapat 

ditaksir dengan ketepatan tinggi. Multikolinearitas terjadi jika koefisien korelasi 

antara variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih kecil atau 

sama dengan 0,60 (r < 0,60). 

Melihat besaran koefisien korelasi antara varibel bebas, terlihat koefisien 

korelasi antar variabel bebas bebas sebesar -0,836 jauh dibawah 0,60. 

Disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolineritas. 

Menggunakan besaran tolerance (a) dan variance inflation factor (VIF) 

jika menggunakan alpa/tolerance = 10%. Dari hasil output VIF hitung dari kedua 

variabel semua tolerance variabel bebas 0,094 = 9,4% dibawah 10%, dapat 

disumpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. 

5.2.1.4 Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi liner berganda perlu diuji mengenai sama atau 

tidak varians dari residual dari oebservasi yang satu dengan observasi lainnya. 

Jika residual mempunya varians yang sama, disebut homoskedastisitas, dan jika 

variansnya tidak sama disebut terjadi heteoskedastisitas. Persamaan regresi yang 

baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 



Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output spss melalui grafik 

scatterplot antara Z prediction (ZPRED) untuk variabel bebas (sumbu X = Y hasil 

prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat ( sumbu Y = 

Y prediksi – Y riil). 

Heterokedastisitas terjadi jika titik-titik hasil pengelolaan data antara 

ZPRED dan SRESID menyebar dibawah ataupun diatas titik origin (angka 0) 

pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang tertentu. Heteroskedastisitas 

terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik 

menyempit, melebar maupun bergelombang. 

Dari hasil output gambar scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

5.2.2 Uji Regresi Linear Berganda 

. Berdasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan 

atau pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Dari hasil perhitungan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 5.4 

Hasil Pengelolaan Data Dengan Variabel Dependen Adalah Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 95,559 96,644  ,989 ,342 

Jumlah Hotel 13,552 3,392 ,440 3,995 ,002 

Jumlah 

Wisatawan 

,005 ,001 ,580 5,271 ,000 

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja 

Sumber : Hasil Pengelolaan Data dengan Metode SPSS 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5.4, maka diperoleh bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 95,559+13,552+0,005+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). 



Model persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Koefisien βo 95,559 berarti jika variabel Jumlah Hotel (X1), dan Jumlah 

wisatawan (X2) dianggap nol, maka Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebesar 

95,559. 

2. Koefisien variabel Jumlah Hotel (X1) bernilai positif menyatakan bahwa 

dengan mengasumsikan ketiadaan variabel bebas yang lain. Apabila variabel 

Jumlah Hotel (X1) mengalami peningkatan, Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 

cenderung mengalami peningkatan. Apabila variabel Jumlah Hotel (X1) 

mengalami peningkatan sebesar satu  satuan maka Penyerapan Tenaga Kerja 

(Y) mengalami peningkatan sebesar 13,552. 

3. Koefisien variabel Jumlah Wisatawan (X2) bernilai negatif menyatakan 

bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel bebas yang lain. Apabila 

variabel Jumlah Wisatawan (X2) mengalami peningkatan, Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) cenderung mengalami penurunan. Apabila variabel Jumlah 

Wisatawan (X2) mengalami peningkatan sebesar satu Rupiah, maka 

Penyerapan Tenaga Kerja (Y) mengalami penurunan sebesar Rp. 0,005 

5.2.3 Uji Statistik 

Hasil pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

Jumlah Hotel (X1), dan  Jumlah Wisatawan (X2) baik secara simultan (uji F) 

maupun secara parsial (uji t) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) Kota Kupang 

2002-2016 



5.2.3.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F). 

Hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel Jumlah Hotel (X1), dan Jumlah Wisatawan (X2) secara simultan 

(uji F) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y) Kota Kupang 2002 - 2016. 

Hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) menggunakan aplikasi Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) versi 17.0 berdasarkan pada Regression 

kolom F dengan Sig. diketahui dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil olahan dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau 

bersama-sama variabel Jumlah Hotel (X1), dan Jumlah Wisatawan (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Hal ini 

terlihat pada Regression kolom F sebesar 131,217  dengan Sig. 0.000 < α = 0,05. 

Oleh karena itu keputusannya menolak Ho dan menerima Ha artinya secara 

simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

Penyerapan Tenaga Kerja (Y) Kota Kupang 2002-2016. 

5.2.3.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel Jumlah Hotel (X1), dan Jumlah Wisatan (X2) secara parsial atau 

masing-masing (uji t) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y) Kota 

Kupang 2002-2016.  Hasil uji t menggunakan aplikasi Statistical Product and 

Service Solutions (SPSS) versi 17.0 berdasarkan pada Model Jumlah Hotel (X1), 

dan Jumlah Wisatawan (X2) kolom t dengan Sig. 



Berdasarkan hasil olahan di atas dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel Jumlah Hotel (X1), berpengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan 

Tenaga Kerja (Y). Hal ini dilihat pada kolom t dengan Sig. < α = 0,002 maka 

keputusannya menolak Ho dan menerima Ha  artinya secara parsial variabel bebas 

Jumlah Hotel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) Kota Kupang 2002-2016.  

Variabel Jumlah Wisatawan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Hal ini terlihat pada kolom t dengan Sig. < 

α = 0,000 maka keputusannya menolak Ho dan menerima Ha, artinya secara 

parsial variabel bebas Jumlah Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat Penyerapan Tenaga Kerja (Y) Kota Kupang 2002-2016. 

5.2.4 Uji Koefisien Determinasi R2  

Hasil analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

besarnya persentase kontribusi atau sumbangan variabel Jumlah Hotel (X1), dan 

Jumlah Wisatawan (X2) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y) Kota 

Kupang 2002-2016.  

Hasil analisis koefisien determinasi (R2) menggunakan aplikasi 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 17.0 berdasarkan pada R 

Square diketahui dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Hotel (X1), dan Jumlah 

Wisatawss an (X2) memberikan kontribusi terhadap variabel Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) Kota Kupang 2002-2016. Hal ini terlihat pada kolom R Square sebesar 



0.956 atau 95,6%. Oleh karena itu selebihnya sebesar 0,044 atau 4,4 % 

dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

5.2.5 Interprestasi Hasil 

5.2.5.1 Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel jumlah hotel 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata 

di Kota Kupang, hal ini dilihat dari adanya peningkatan jumlah hotel selama 

kurun waktu tahun 2002-2016 yang diikuti dengan peningkatan jumah tenaga 

kerja, dengan kata lain bertambahnya jumlah hotel maka akan dibutuhkan lebih 

banyak tenaga kerja. 

 Besarnya pengaruh jumlah hotel dari hasil pengolahan data telah 

didapatkan besarnya koefisien variabel Jumlah Hotel sebesar 13,552. artinya 

setiap kenaikan Jumlah Hotel 1%  akan diikuti oleh meningkatnya Penyerapan 

Tenaga Kerja sebesar 13,552. dengan menganggap variabel independen lainnya 

konstan/tetap. 

5.2.5.2 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil regresi variabel jumlah kunjungan wisatawan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kota 

Kupang, dari data yang diperoleh besarnya jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara dan wisatawan asing pada setiap tahunnya, walaupun masih megalami 

naik turun tetapi, apabila dilihat pada trennya mengalami peningkatan. Hal ini 



bisa terjadi pada kasus saat terjadinya peningkatan permintaan barang/jasa secara 

permanen dimana perusahaan dapat menambah karyawan baru pada perusahaanya 

sehingga terjadinya kesempatan penyerapan tenaga kerja. Dengan bertambahnya 

jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan asing maka dibutuhkannya tenaga 

kerja tambahan untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan yang dibutuhkan 

disektor pariwisata agar dapat melayani kebutuhan para pengunjung wisatawan. 

Besarnya pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

dari hasil pengolahan data telah didapatkan besarnya koefisien variabel Jumlah 

Wisatawan sebesar 0,005 artinya setiap kenaikan Jumlah Wisatawan 1%  akan 

diikuti oleh meningkatnya Jumlah Wisatawan sebesar 0,005 dengan menganggap 

variabel independen lainnya konstan/tetap 


