
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah para pengunjung di objek wisata 

air panas Semolon yang berada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 

B. Jenis Data 

Dalam penelitian ini mengunakan dua jenis data, yaitu data primer. 

Data yang didapatkan dalam penelitian adalah melalui pengisian kuisioner 

oleh responden yang memiliki tujuan melakukan kegiatan di objek wisata air 

panas Semolon . Menurut (Sahlan, 2008) Kuisioner adalah alat penelitian 

yang berupa daftar pertanyaan yang akan memberikan keterangan dari 

sejumlah responden. Informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini 

adalah identitas responden, jarak yang ditempuh untuk menuju objek wisata 

air panas Semolon, pendapatan responden, dan biaya yang dikeluarkan oleh 

responden. 

Kemudian jenis data skunder  yang  mendukung dalam penelitian ini 

data dari Badan Pusat Statistika (BPS), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malinau, serta data-data hasil publikasi pihak lain yang terkait 

dalam penelitian ini. 

 

 

 



C. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan unit maupun objek 

analisa yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang diduga. Populasi 

dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan objek wisata air panas 

Semolon dimana total populasi berjumlah 4046 pengunjung wisata air 

panas Semolon. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan diangap bisa mewakili keseluruhan populasi. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini mengunakan rumus Slovin dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

  
 

     
 

Keterangan : 

n = Sampel 

N = Populasi 

d = standar deviasi error. 

Dengan demikian jika jumlah sampel adalah d = 10% pada 

jumlah kunjungan wisata di objek wisata air panas Semolon maka akan 

didapatkan jumlah sebagai berikut : 

 

 



  
 

     
 

  
    

             
                 

Dengan demikian pemilih sampel dalam penelitian ini adalah 

mengunakan Metode Random Sampling. Metode Random Sampling 

adalah metode yang memberikan peluang ataupun kesempatan bagi 

populasi yang dipilih untuk menjadi sampling aksidental yaitu siapa saja 

secara kebetulan yang bertemu dengan peneliti dan bersedia untuk 

dijadikan responden. Banyak keuntungan dalam metode sampling ini 

adalah unit pemilihan sampling hanya memerlukan satu macam, 

kesalahan-kesalahan klasifikasi dapat dihindari, dan pemilihan prosedur 

yang sangat mudah dilakukan dan lain sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara, teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mewawancarai responden secara langsung dan akan dijadikan sampel 

guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan bantuan daftar 

pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya (kuisioner). Wawancara yang 

dilakukan kepada responden adalah dengan cara mengisi kuisioner yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Jumlah Kunjungan Wisata (VISIT) 



Variabel ini merupakan variabel dependent dalam penelitian 

ini. Jumlah kunjungan wisata adalah frekuensi kunjungan ke objek 

wisata air panas Semolon selama 16 hari. 

2. Biaya Perjalanan (BP) 

Yang dimaksud dengan variabel ini adalah biaya keseluruhan 

yang dikeluarkan oleh wisatawan untuk mengunjungi objek wisata air 

panas Semolon. semua biaya yang dikeluarkan dari biaya transportasi, 

biaya parkir, biaya karcis masuk, biaya penginapan, biaya konsumsi 

dan biaya-biaya lainya yang dikeluarkan oleh pengunjung. Didalam 

penelitian ini biaya perjalanan dikategorikan menjadi variabel bebas. 

3. Jarak Tempuh (JT) 

Jarak tempuh adalah merupakan variabel bebas dalam 

penelitian ini, yang dimaksud dengan variabel ini adalah jarak dari 

rumah wisatawan dengan objek wisata air panas Semolon di 

Kabupaten Malinau. Pengukuran jarak tempuh dalam penelitian ini 

adalah dengan satuan kilometer (Km). 

4. Jenis Kelamin (SEX) 

Biasanya laki-laki dan perempuan memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap sebuah objek wisata, maka dari itu variabel jenis 

kelamin juga sangat diperlukan dalam penelitian ini. dalam penelitian 

ini variabel jenis kelamin diukur dengan mengunakan dummy 

(variabel 0 = Laki-laki dan 1 = Perempuan). 

5. Umur (AGE) 



Didalam penelitian ini umur wisatawan sangatlah penting 

dimasukan sebagai variabel bebas. Dimana umur adalah usia 

pengunjung yang dinyatakan dalam satuan tahun. Dengan dugaan 

bahwa semakin tinggi usia pengunjung maka tingkat kunjungan 

pariwisata akan berkurang. 

6. Pendidikan (EDU) 

Dalam penelitian pendidikan perlu dimasukan sebagai variabel 

bebas, dengan dugaan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi 

variabel dependent yaitu jumlah kunjungan wisata. Dan dalam 

penelitian ini tingkat pendidikan akan digolongkan berdasarkan 

lamanya seseorang menempuh pendidikan adalah sebagai berikut : 

Tamat SD   = 6 Tahun 

Tamat SMP  = 9 Tahun 

Tamat SMA = 12 Tahun 

Tamat D3  = 15 Tahun 

Tamat S1   = 16 Tahun 

7. Pendapatan (INC) 

Dengan penjelasan bahwa pendapatan individu dari wisatawan 

merupakan pendekatan upah atau gaji yang diterima setiap bulannya, 

untuk mahasiswa dan pelajar adalah uang saku yang didapatkan setiap 

bulannya dan untuk ibu rumah tangga pendapatan adalah total dari 

pengeluaran konsumsi setiap bulannya. 

 



F. Metode Analisis Data 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Karena model penelitian kuantitatif, maka alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS versi 16. 

A. Nilai Ekonomi 

Cara mengetahui nilai ekonomi wisata air panas Semolon dengan 

mengunakan metode biaya perjalanan (travel cost method), konsep dasar 

dari metode biaya perjalanan. (travel cost method) adalah waktu dan 

biaya perjalanan yang dibayarkan oleh wisatawan untuk mengunjungi 

tempat wisata tersebut. Dalam travel cost method ada beberapa 

pendekatan diantaranya adalah Rukmana (2015) : 

a. Pendekatan sederhana pada zona biaya perjalnan, dengan 

mengunakan sebagian data skunder, dengan beberapa data sederhana 

yang dikumpulkan dari pengunjung. 

b. Dalam biaya perjalanan pendektan individual, mengunakan survei 

lebih rinci kepada seorang wisatawan. 

Dalam penelitian ini dengan mengunakan metode biaya 

perjalanan yang dilaksanakan mengunakan survey kuisioner pengunjung 

mengenai biaya perjalanan yang harus dikeluarkan ke lokasi wisata, 

kunjungan ke lokasi wisata lain dan faktor sosial (Salma dan Indah, 

2004). Untuk mengetahui nilai ekonomi wisata air panas Semolon 

dengan biaya perjalanan digunakan langkah-langkah sebagai berikut : 



a. Menentukan jumlah kunjungan wisata 2015 berdasarkan data yang 

ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau 

b. Menurut Djijono (2002) agar dapat menentukan nilai ekonomi 

dengan kunjungan perjalanan per 1000 penduduk dengan formula 

sebagai berikut : 

Nilai total = 
                                 

    
 

Dimana :  

Nilai rata-rata  = Biaya perjalanan rata-rata 

Jumlah penduduk = Jumlah penduduk Kabupaten Malinau 2015 

B. Penguji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

pengangu terdistribusi normal atau tidak. Salah satu carauntuk 

mengetahui bahwa uji yang normal adalah melihat dari Normal P-P Plot, 

dengan ketentuan : 

a. Jika titik-titik berada pada sekitaran garis diagonal maka dapat kita 

ketahui bahwa residual menyebar dengan normal. Maka model 

regresi memenuhi asumsi uji normalitas. 

b. Dan jika titik-titik tidak berada disekitaran garis diagonal maka dapat 

disimpulkan bahwa residual menyebar dengan normal. Maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Tetapi biasanya pengujian mengunakan P-P Plot lebih cenderung 

kurang valid, yang biasanya disebabkan oleh penelitian pengamatan satu 



dengan yang lainnya berbeda.Oleh sebab itu dilakukan pengujian 

mengunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dengan ketentuannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai sig > 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan residual 

menyebar normal. 

b. Dan jika nialai sig < 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

residual menyebar tidak normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut pendapat Ghozali (2006) uji heteroskedastisitas 

bertujuan agar dapat mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang biak adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi 

Heterokedastisitas. Menurut pendapat  Rukmana (2014) terjadinya 

heterokedastisitas pada hasil regresi itu biasanya disebabkan oleh : a) 

varian tidak lagi minimum; b) penguji dari koefisien regresi menjadi 

kuat; c) koefisien penaksiran menjadi bias; d) kesimpulan yang diambil 

biasanya menjadi salah. 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji heterokedastisitas adalah 

: 



a. Terjadinya heterokedastisitas dapat di lihat jika adanya pola 

tertentu, seperti titik yang membentuk pola teratur, 

bergelombang, melebur kemudian menyepit. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, baik titik-titik yang 

menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 

3. Uji Multikolineritas 

Menurut Gujarati (2003), multikolineritas berarti terhadap lebih 

dari satu linear yang sempurna atau biasanya akan ada beberapa variabel 

yang akan menjelaskan tentang model regresi. Istilah kolineritas 

berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Tetapi didalam 

praktenya pembedaan ini jarang diperhatikan, dan multikolineritas ini 

berkenaan dengan dua kasus tadi. 

Berkaitan dengan masalah multikoloneritas, Sumodiningngrat 

(1994) menyatakan bahwa ada tiga permasalahan yang harus dibahas 

terlebih dahulu : 

a. Multikolineritas pada hakikatnya adalah fenomena sampel. Dalam 

fungsi regresi populasi (population regression function = PRF) 

diasumsikan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh 

terhadap variabel tidak bebas Y, tetapi mungkin akan terjadi pada 

sampel tertentu. 

b. Multikolineritas adalah persoalan tentang derajat (degree) bukan 

persoalan jenis (kind). Yang dimaksud adalah masalah dalam 



multikolineritas bukan masalah mengenai persoalan terdapatnya 

korelasi diantara variabel-variabel. 

c. Masalah dalam multikolineritas hanya berkaitan dengan adanya 

hubungan linear diantara variabel-variabel bebas. Karena massalah 

multikolineritas akan muncul dalam metode regrsi yang fungsinya 

berbentuk linear diantara variabel-variabel bebas. Ini dikarenakan 

adanya hubungan antara linear variabel penjelas.Multikolineritas 

diduga terjadi bila nilai dari R
2
 tinggi dan nilai T semua variabel 

penjelas signifikan dan nilai F nya tinggi. 

Agar dapat mengetahui ada atau tidak adanya multikolineritas 

dalam model regresi adalah sebagai berikut (Basuki, 2015), 

pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance 

Inflation Factors (VIF) yaitu apabila nilai VIF < 10 maka tidak 

terdapat mutikolinearitas diantara variabel independent, dan 

sebaliknya, Pada tabel ditunjukkan nilai VIF seluruhnya > 10, 

sehingga asumsi model tersebut mengandung multikolinieritas. 

C. Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut pendapat Rukmana (2014) uji ini adalah bentuk dari 

pengujian korelasi secara parsial yang digunakan agar dapat 

mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

yang dalam keadaan konstan dan mengunakan uji dua sisi. 

Adapun rumusan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 



a. H0 : Variabel independent secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependent. 

b. H1 : Variabel independent secara simultan dapat berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependent. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka 

keputusannya adalah ditolak  H0 atau variabel independent, atau 

dengan kata lain variabel independent dapat mempengaruhi 

variabel dependent. 

b. Jika nilai signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05 maka 

keputusannya adalah diterima H0 atau variabel independent, atau 

dengan kata lain variabel independent tidak dapat mempengaruhi 

variabel dependent. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Kegunaan dari uji F ini adalah agar dapat mengetahui 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

Adapun rumusan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. H0 : variabel independen secara simultan tidak dapat 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 

b. H1 variabel  independent secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependent. 

 

 



Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05 maka 

keputusannya adalah  diterima H0 atau variabel  independent 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependent. 

b. Jika nilai  signifikan lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka 

keputusan ditolak H0 atau variabel independent berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependent. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Rukmana(2014) uji ini akan menjelaskan seberapa 

besar dari persentasi variansi dari variabel dependent atau variabel 

terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel independent atau variabel 

bebas. Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1 atau (0 < 

R
2
< 1). Jika R

2
 = 1 maka dapat dikatakan bahwa variansi variabel 

terikat secara keseluruhan akan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. 

Tetapi jika R
2
 = 0 maka sebaliknya kemampuan bahwa variabel 

bebas dalam menjelaskan variansi variabel terikat yang sangat 

terbatas dan maka dari itu, suatu model dikatakan baik apabila 

koefisien determinasinya mendekati angka satu. 

 

 

 


