
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari perhitungan nilai 

ekonomi dan regresi berganda. Perhitungan nilai ekonomi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar nilai ekonomi wisata air panas Semolon dengan 

mengunkana biaya perjalanan. Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Biaya perjalanan (BP), jarak tempuh (JT), jenis kelamin (SEX), umur 

(AGE), pendidikan (EDU), pendapatan (INC) terhadap jumlah kunjungan wisata 

di objek wisata air panas Semolon (VISIT). Yang meliputi pengujian regresi 

adalah : uji hipotesis secara parsial, uji hipotesis secara serempak dan analisis 

koefisien determinasi. Pengujian sumsi klasik data dilakukan mengunakan uji 

asumsi klasik. 

A. Nilai Ekonomi 

Perhitungan nilai ekonomi objek wisata air panas Semolon dengan 

mengunakan metode biaya perjalanan (Travel Cost Method) adalah sebagai 

berikut :  

Nilai total  = 
          -                      

    
 

= 
                

    
 

= 10.156.097.920 



Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai 

ekonomi objek wisata air panas Semolon dengan kunjungan per 1000 

penduduk adalah sebesar Rp 10.156.097.920,00. 

B. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen dan independen atau pun keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang distribusi data normal atau mendekati normal. 

Berikut hasil pengujian asumsi normalitas dalam penelitian ini : 

Tabel 5.1  

Hasil Uji Normalitas 

 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
0,076 100 0,163 0,982 100 0,177 

 

Berdasarkan dari hasil Tests of Normality diatas dapat diketahui 

bahwa nilai statistik adalah 0.076 atau nilai Sig. 0.163 atau lebih besar 

dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. 

 

 

 



2. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas adalah uji yang menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainya. Uji heterokedastisitas ini ingin 

mengetahui ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas yang dapat 

dideteksi dengan mengunakan Uji Glejser memlalui alat analisis SPSS 

16. Uji ini digunakan dengan menegunakan nilai absolute residual 

terhadap variabel independen. Jika variabel independen secara 

signifikansi lebih dari 5% atau > 0,05, maka dapat disimpulkan model 

regresi lolos uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas 

model regresi faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisata 

(VISIT) di objek wisata air panas Semolon : 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Variabel T Sig 

Biaya Perjalanan (BP) 0,185 0,853 

Jarak Tempuh (JT) -1,493 0,139 

Jenis Kelamin (SEX) 0,096 0,924 

Umur (AGE) 0,850 0,397 

Pendidikan (EDU) 1,637 0,526 

Pendapatan (INC) -0,894 0,373 

 

Dari hasil uji heterokedastisitas diatas dengan mengunakan uji 

Glejser menunjukan nilai probabilitas signifikansi biaya perjalanan (BP) 

sebesar 0,853  jarak tempuh (JT) sebesar 0,139, jenis kelamin (SEX) 



sebesar 0,924, umur (AGE) sebesar 0,397, pendidikan (EDU) sebesar 

0,526, dan pendapatan (INC) sebesar 0,373. Dapat disimpulkan bahwa 

nilai signifikansi variabel independent dalam penelitian ini diatas 5% 

atau > 0,05. Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tdak 

terdapat gejala heterokedastisitas. 

3. Uji Multikolineritas 

Uji Multikolineritas biasanya digunakan agar dapat mengetahui 

ada atau tidak adanya hubungan linier (korelasi) yang sempurna atau 

pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan tentang 

model regresi. Ada atau tidak adanya korelasi dapat dilihat dari koefisien 

masing-masing variabel independen. Tahapan pengujian juga dapat 

dilakukan dengan melihan dari nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF)yang ada pada Collinearity Statistic. Nilai yang dipakai agar 

dapat mengetahui adanya multikolineritas adalah Tolerance lebih besar 

dari 0,1 dan nilai Variance Inflation factor (VIF) kurang dari 10. 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Multikolineritas 

 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

BP 0,300 3,335 

JT 0,283 3,532 

SEX 0,941 1,063 

AGE 0,938 1,067 

EDU 0,780 1,281 

INC 0,948 1,054 



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak satupun variabel 

dalam penelitian ini memiliki nilai Tolerance yang kurang dari 0,1 yang dapat 

diartikan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya 

lebih besar dari 95 persen. Hasil dari perhitungan nilai Variance Inflation 

Fector (VIF) juga tidak terdapat satupun variabel independen dari penelitian 

ini memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya multikolineritas antara variabel independen dalam model regresi.  

C. Analisis Linier Berganda 

Ketepatan fungsi regresi sampel adalah dalam menaksirkan berapa 

nilai aktual yang dapat diukur dari Goodness of fit-nya yang meliputi nilai 

koefisien determinasi R
2
, nilai statistik F dan nilai statistik L. 

1. Uji Koefisien Dereminasi R
2 
 

Uji koefisien determinasi (R
2
) mengidentifikasikan kemampuan 

dari persamaan regresi berganda agar dapat menunjukan tingkat 

penjelasan model terhadap variabel dependen. Nilai R
2 

berkisar antara 0-

1. Semakin mendekati 1 maka berati semakin besar variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji 

koefisien determinasi R
2 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.4 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0,807
a
 0,651 0,629 

 

 

Berdasan hasil olah datayang dilakukan dapat dikutahui bahwa R 

square atau koefisien determinasi adalah 0,651 yang berarti 65,1% 

variansi dari jumlah kunjungan wisata (VISIT) bisa dijelaskan oleh 

variasi biaya perjalanan (BP), jarak tempuh (JT), jenis kelamin (SEX), 

umur (AGE), tingkat pendidikan (EDU), dan pendapatan (INC). 

Sedangkan sisanya 34,9% (100% - 66,1) dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain diluar penelitian ini. 

2. Uji Pengaruh Simultan (F Test) 

Pada dasarnya uji ini menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari uji F dapat 

diliat dari tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.5 

Hasil Uji F  

 

F Sig. Keterangan 

28.35 0.000
a
 Signifikan 

 

Berdasarkan tabel diatas nilai dari probabilitas pada F hitung 

adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehinga Ho ditolak. Ini 

menunjukan bahwa semua variabel independen yaitu biaya perjalanan 

(BP), jarak tempuh (JT), jenis kelamin (SEX), umur (AGE), tingkat 

pendidikan (EDU), dan pendapatan (INC) yang di gunakan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jumlah 

kunjungan wisata (VISIT). 

3. Uji Parsial Uji T 

Dalam pengujian ini hipotesis masing-masing dari variabel 

independen dilakukan dengan mengunakan uji T yang pada dasaranya 

menunjukan seberapa berpengaruhnya satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil 

uji T dengan mengunakan analisis regresi liner berganda : 

 

 

 

 

 

 



 

TABEL 5.6 

Hasil Uji T 

 

Variabel 

Koefisien 

Unstandardized 

B 

Konstan 5,744 

(0,654) 

Biaya Perjalanan (BP) 0,005** 

(0,003) 

Jarak Tempuh (JT) -0,060*** 

(0,008) 

Jenis Kelamin (SEX) 0,579*** 

(0,181) 

Umur (AGE) -0,021** 

(0,009) 

Pendidikan (EDU) 0,006 

(0,044) 

Pendapatan (INC) -7.676 

(0,000) 

Keterangan : Dependen variabel : ( ) menunjukan Standar Error; 

***Signifikansi pada level 1% ; **Signifikansi pada level 5% ; 

*Signifikansi pada level 10%; 

Berdasarkan tabel diatas  dapat diketahui uji hipotesis satu arah 

pada masing-masing variabel (uji T) adalah sebagai berikut : 

a. Biaya perjalanan (BP) mempunyai signifikansi pada level 5% dapat 

diartikan bahwa terdapat perngaruh yang siginfikan antara variabel 

biaya perjalanan (BP) terhadap Jumlah kunjungan wisata (Visit). 

Variabel biaya perjalanan mempengaruhi jumlah kunjungan wisata  



sebesar 0,005 nilai ini positif yang artinya ketika biaya perjalanan 

bertambah seribu rupiah maka tingkat jumlah kunjungan wisata  naik  

0,005 kali. 

b. Jarak tempuh (JT) mempunyai signifikansi pada 1% yang dapat 

diartikan bahwa jarak tempuh (JT) terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel jarak tempuh (JT) terhadap jumlah kunjungan wisata 

(Visit). Variabel jarak tempuh mempengaruhi jumlah kunjungan 

wisata sebesar -0,060 nilai ini negatif yang menunjunkan bahwa 

ketika jarak tempuh bertambah 1 km maka tingkat jumlah kunjungan 

wisata turun sebesar 0,060 kali. 

c. Jenis kelamin (SEX) mempunyai signifikansi pada 1% yang dapat 

diartikan bahwa adanya pengaruh  signifikan antara variabel jenis 

klamin (SEX) terhadap jumlah kunjungan wisata. Variabel jenis 

kelamin mempengaruhi jumlah kunjungan wisata sebesar 0,579 nilai 

ini positif yang dapat artinya bahwa terdapat perbedaan jumlah 

kunjungan wisata antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah 

kunjungan wisata laki-laki lebih banyak dari jumlah kunjungan 

wisata perempuan.   

d. Umur (AGE) mempunyai signifikansi 5% yang dapat diartikan 

bahwa  terdapat pengaruh signifikan anatar variabel umur (AGE) 

terhadap jumlah kunjungan wisata (Visit). Variabel umur 

mempengaruhi jumlah kunjungan wisata sebesar -0,021 nilai ini  



negatif yang dapat diartinya ketika umur bertambah 1 tahun maka 

tingkat jumlah kunjungan wisata turun sebesar 0,021 kali.  

e. Tingkat pendidikan (EDU) mempunyai nilai signifikansi 0,780 lebih 

besar dari tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% yang dapat diartikan 

bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

jumlah kunjungan wisata. 

f. Pendapatan (INC) mempunyai nilai signifikansi 0,948 lebih besar 

dari tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% yang dapat diartikan 

bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap jumlah 

kunjungan  

wisata. 

D. Pembahasan 

1. Jarak Tempuh (JT)  

Jarak tempuh mempunyai hubungan signifikan negatif dengan 

signifikansi sebesar 0,039 dan nilai koefisien sebasar -0,060terhadap 

jumlah kunjungan wisata. Semakin jauh jarak yang di tempuh maka 

jumlah kunjungan wisata akan semakin berkurang dan semakin dekan 

jarak tempuh wisatawan maka akan semakin menigkatkan jumlah 

kunjungan wisatwan. Hal ini sama dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara jarak 

tempuh dan jumlah kunjungan wisata. 

Hal ini bisa saja terjadi karena lokasi objek wisata air panas 

Semolon berada dipedalaman Kabupatem Malinau. Dimana untuk 



mencapai objek wisata air panas Semolon memakan waktu 2-3 jam yang 

akan melewati bukit yang cukup tinggi dengan rute yang cukup menantang 

yang akan mempengaruhi keinginan wissatawan untuk kembali. Mereka 

yang jaraknya jauh dari objek wisata dan mengetahui kodisi jalannya maka 

akan berfikir bahwa mereka hanya akan merasakan kelelahan dijalan 

sehingga akan mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan berkurang. 

Akan tetapi bagi mereka yang mempunyai jarak tekat dengan objek wisata 

air panas Semolon akan sering berkunjung karena sudah terbiasa dengan 

kondisi jalannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasi penelitian yang 

dilakukan oleh Badar (2012) dimana hasil penelitiannya juga menunjukan 

bahwa jarak tempuh mempunyai pengaruh negatif terhadap intensitas 

kunjungan ke objek wisata air panas Semolon. Penelitian lainya adalah 

Rahayu (2016) dimana hasil penelitinya jarak tempuh mempunyai 

pengaruh negatif terhadap kunjungan individu wisatawan ke kebun teh 

Nglingo. 

Menurut Yoeti (1996) jarak antara tempat atau daerah asal 

wisatawan dan daerah tempat wisatan juga mempengaruhi permintaan 

untuk melakukan kunjungan wisata. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ernayati (2012) menunjukan hasil bahwa jarak berpengaruh positif 

terhadap tingkat kunjungan per 100 penduduk. Semakin jauh tempat 

tinggal pengunjung menuju objek wisata maka semakin bertambah tingkat 

kunjungan per 100 penduduk ke objek wisata Ndayu Park. Dan penelitian 

yang dilakukan oleh Tazkia (2012) juga menunjukan bahwa jarak tidak 



berpengaruh terhadap permintaan kunjungan wisata ke objek wisata 

pemandian air panas Kalianget. 

2. Jenis kelamin (SEX)  

Variabel jenis kelamin mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

jumlah kunjungan ke objek wisata air panas Semolon dengan signifikansi 

sebesar 0,002 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,579. Nilai positif ini 

menunjukan bahwa adanya perbedaan jumlah kunjungan wisata antara 

laiki-laki dan perempuan yaitu jumlah pengunjung laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah pengunjung oleh perempuan dikarnakan 

objek wisata yang lebih memacu adrenalin dengan disediakannya wisata 

arum jeram disekitar pemandian air panas yang diminati lebih banyak 

wisatawan laki-laki. Hasil ini perujuk oleh penelitian yang dilakukan 

Selviana (2016) dan Somadi (2012). 

3. Umur (AGE) 

Dari hasil olah data yang dilakukan diketahui bahwa umur 

wisatawan berpengaruh signifikan negatif dengan siknifikansi sebesar 

0,021 dan jumlah koefisien -0,021  terhadap variabel dependen yaitu 

jumlah kunjungan wisata ke objek wisata air panas Semolon. Semakin 

tinggi usia pengunjung maka tingkat kunjungan wisata seseorang akan 

semakin berkuran dan sebaliknya semakin muda usia pengunjung akan 

semakin menigkatkan jumlah kunjungan wisata di objek wisata air panas 

semolon.  



Menurut pendapat Smith (1996) para pemuda biasanya memiliki 

karakteristik ingin selalu mencari sesuatu yang baru, berpetualang 

menghadapi tantangan dan berkelana mengarungi alam. 

Hal ini bisa saja terjadi karena di objek wisata air panas Semolon 

ini masi didominasi oleh anak muda yang menyukai wisata yang murah 

dan menawarkan banyak varian wisata. hasil penelitian ini didukung oleh 

Kartika (2015) dan Nurhayati (2012). 

4. Pendidikan (EDU) 

Dari hasil diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan pengunjung 

tidak berpengaruh oleh jumlah kunjungan wisata di objek wisata air 

panas Semolon dengan siknifikansi sebesar 0,006 dan koefisien regresi 

sebesar -0,886. Hal ini bisa saja terjadi karena mengingat minimnya 

tingkat pendidikan yang ada dipedalaman kalimantan, terlebih lagi objek 

wisata ini lerletak cukup jauh dipedalaman Kabupaten Malinau. 

Penelitian ini didukung oleh Rahayu (2016). 

5. Biaya perjalanan (BP) 

Pada penelitian ini, besarnya biaya perjalanan berpengaruh 

terhadap jumlah kunjungan wisata di objek wisata air panas Semolon 

memiliki pengaruh signifikan positif dengan signifikansi sebesar 0,039 dan 

koefisien regresi sebesar 0,005. dimana semakin tinggi biaya perjalanan 

yang dikeluarkan oleh wisatawan maka tidak akan mempengaruhi jumlah 

kunjungan wisata di objek wisata air panas Semolon, hal ini bisa saja 

terjadi karena objek wisata air panas Semolon bukan hanya sebagai tempat 



wisata melainkan juga memberikan manfaat kesehatan dan juga relaksasi 

bagi wisatawan. Sehingga wisatawan berbondong-bondong datang 

walaupun dengan biaya yang mahal untuk merasakan manfaat kesehatan 

dengan cara berendam di air panas Semolon. Penelitian ini didukung oleh 

Tazkia (2012) dan Mujianto (2012). 

6. Pendapatan (INC) 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa pendapatan pengunjung 

tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata ke objek wisata air 

panas Semolon. Dengan signifikansi 0,167 dan koefisien regresi sebesar 

7,676. Hal ini bisa saja terjadi karena tingkat pendapatan tidak 

mempengaruhi minat pengunjung ke objek wisata air panas semolon. 

mengingat kembali air panas Semolon menawarkan wisata yang murah 

meriah dan objek wisata air panas Semolon cenderung menawarkan wisata 

kesehatan, sehingga pengunjung yang datang terdiri dari latar dan tingkat 

pendapatan yang berbeda-beda. Penelitian ini didukung juga oleh 

Igunawati (2010) dengan hasil penelitianya menunjukan pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap jumlah permintaan ke objek wisata tirta waduk 

cacaban Kabupaten Tegal. 


