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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah intansi – instasi pemerintah Kota Yogyakarta 

yang terdiri dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik 

Privinsi DIY dengan periode 2007 - 2017.  

B. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder 

yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. 

Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi 

pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya 

(Sekaran, 2011). 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan 

seluruh data sekunder serta informasi yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah pada penelitian ini. 

Data diperoleh secara langsung melalui data sekunder, dalam hal ini dari 

dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta selama 

tahun 2007-2017 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber 

dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.  
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2. Data jumlah hotel di Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2017 yang 

dinyatakan dalam jumlah unit, bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.  

3. Data jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2017 yang 

dinyatakan dalam jumlah orang, bersumber dari Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta.  

4. Data tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta tahun 2007-2017 yang 

dinyatakan dalam jumlah hari, bersumber dari Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta. 

5. Data laju inflasi nasional dan Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2017 yang 

dinyatakan dalam persentase (%), bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi DIY. Laju inflasi diukur dari rasio laju inflasi di Kota Yogyakarta 

terhadap laju inflasi nasional.  

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen pada penelitian ini ada empat, yaitu: 

a. Jumlah wisatawan, adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota 

Yogyakarta tahun 2007-2017. Data jumlah kunjungan wisatawan diukur 

dalam satuan orang.  

b. Jumlah hotel, adalah banyaknya penyedia jasa penginapan atau 

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 
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mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya. Data Jumlah Hotel di 

Kota Yogyakarta tahun 2007-2017 diukur dalam satuan unit. 

c. Tingkat hunian hotel, adalah banyaknya jumlah kamar hotel berbintang 

dan melati di Kota Yogyakarta yang terjual atau terhuni. Data Jumlah 

Tingkat Hunian Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2007–2017 diukur dalam 

satuan hari.  

d. Laju inflasi,  adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum 

dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat 

disebakan oleh beberapa faktor, antara lain kosumsi masyarakat yang 

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau 

bahkan spekulasi, dan akibat adanya ketidakpastian distribusi barang. Laju 

inflasi ini diukur dari rasio antara laju inflasi di Kota Yogyakarta dengan 

laju inflasi secara nasional.  

2. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini kenaikan penerimaan pajak hotel dijadikan 

sebagai variabel dependen. Untuk mempermudah pemahaman, variabel 

dependennya disimbolkan dengan Y. Kenaikan penerimaan pajak hotel 

adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan 

operasional yang dilakukan oleh hotel. Data penerimaan pajak hotel di Kota 

Yogyakarta tahun 2007-2017 diukur dalam satuan hitung rupiah.  
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E. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif  

Uji Statistik Deskriptif ini digunakan untuk mengetahui tentang jumlah 

data, nilai mean, nilai minimal, nilai maksimal, varian dan standar deviation 

dari setiap variabel yang ada dalam sebuah penelitian.  

2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

data yang kita olah  telah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini 

memiliki tujuan untuk menghindari adanya kebiasan didalam penelitian. Uji 

asumsi klasik terdiri dari : 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model 

regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. 

Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil dapat menggunakan Dasar 

pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-

Sample K-S) adalah (Ghozali, 2006):  

(1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal 

ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.  

(2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal 

ini berarti data residual terdistribusi normal.  
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b. Uji Autokorelasi  

Deteksi autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Penelitian ini 

menggunakan nilai Durbin Watson (DW) untuk mengetahui apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak. Terdapat ketentuan dalam uji ini, yaitu : 

(1) Terjadi autokorelasi positif jika D-W terletak di bawah -2  

(2) Tidak terjadi autokorelasi jika D-W diantara -2 sampai +2  

(3) Terjadi autokorelasi negatif jika D-W terletak diatas +2 

c. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF).  

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji 

glejser yaitu apabila nilai signifikansi (sig) > 0,05 maka artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

F. Uji Hipotesisi dan Analisis Data 

1. Uji Signisikansi Simultan ( Uji Statistik F ) 

Pendeteksian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model dapat berpengaruh bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi α sebesar 5% atau 

0,05, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

a. Bila nilai signifikansi f hitung ≤ 0.05, maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen 

dengan variabel dependen.  

b. Bila nilai signifikansi f hitung > 0.05, maka Ho diterima. Ini berarti bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen 

dengan variabel dependen.  
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2. Uji Signifikansi paramenter Individual ( Uji Statistik T ) 

Deteksi statistik T ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen secara individual. 

a. H0: βi = 0, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. H0: βi > 0, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Uji Koefisien Deterninasi ( R2 ) 

Koefisien determinasi yang digunakan dalam menentukan presentasi 

total variabel dependen yang diterangkan atau dijelaskan oleh variabel 

independen. Nilai Adjusted R Square ini dapat dilihat dalam output model 

summary yang nantinya akan menunjukan presentase yang dijelaskan oleh 

variabel–variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian (Nazaruddin, 2016) 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada pengujian penelitian ini menggunakan model analisis jalur dengan 

program Statistic Packege for the Social Sciences (SPSS). Dalam usaha 

mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesis, digunakan metode analisis 

regresi linear berganda. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, hasil 

dari analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen.  
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Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen 

(variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau 

memprediksi rata- rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). 

Analisis jalur  digunakan  untuk  menaksir hubungan langsung dan tidak 

langsung, dengan tingkat keyakinan 95% atau α: 5%.  Koefisien jalur (path) 

adalah standardize coefficient  regresi. Bentuk umum dari fungsi Penerimaan 

Pajak Hotel sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

Y = Penerimaan Pajak Hotel 

X1 = Jumlah wisatawan  

X2 = Jumlah hotel 

X3 = Tingkat hunian hotel 

X4 = Laju Inflasi  

α = Konstanta 

β1 β2 β3 b4 = Koefisien regresi  

e = Kesalahan gangguan  

Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen 

dilakukan menggunakan signifikasi 0,05. Apabila nilai signifikasi < 0,05 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 
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maka hipotesis diterima. Yang berarti bahwa variabel independen 

berpengaruh pada dependen. 

 


