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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

Subjek penelitiannya adalah para pengunjung di Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka. Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka terletak di Jl. Kebun Raya No.2, Kotagede, Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data yang diperoleh dari hasil survei terhadap responden, dimana 

wisatawan yang berkunjung ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka yang dijadikan sampel. Data yang diperoleh dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk 

mendukung penelitian digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil 

publikasi pihak lain. Data sekunder diperoleh dari laporan/publikasi dari 

pihak-pihak terkait terutama Humas dan Diklat KRKB (Kebun Raya dan 

Kebun Binatang) Gembira Loka.  
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel yang digunakan untuk objek penelitian 

menggunakan teknik purposive random sampling. Purposive random 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan 

pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti (Hadi,2004). 

Keunggulan dari metode sampling ini adalah sampel ini dipilih sedemikian 

rupa, sehingga relevan dengan desain penelitian, cara ini relatif mudah dan 

murah untuk dilaksanakan, sampel yang dipilih adalah individu yang 

menurut pertimbangan penelitian dapat didekati.  

Penetapan jumlah sampel penelitian dilakukan dengan cara 

menggunakan menggunakan rumus Slovin (Sevilla, 1993) sebagai berikut: 

   
 

                                                                                     (1)   

Dimana:  

n adalah sampel yang digunakan  

N adalah jumlah populasi 

1 adalah konstanta 

e adalah nilai kritis atau batas kesalahan 10% 

 

   
         

                  
                                                          (2) 

   
         

            
                                                           (3) 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara: 

1. Studi kepustakaan yaitu merupakan suatu cara untuk memperoleh data 

dengan cara membaca literatur atau jurnal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

2. Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga, intansi pemerintah, dan 

organisasi lainnya seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPS, dan 

lain sebagainya. 

3. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mewawancarai 

langsung responden yang akan dijadikan sampel untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dengan bantuan daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner adalah alat penelitian berupa daftar pertayaan untuk 

memperoleh keterangan dari sejumlah responden (Sahlan, 2008). 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Willingness to Pay (WTP)  

Kesediaan membayar berhubungan erat dengan tingkat pendapatan, 

seseorang yang mempunyai pendapatan tinggi mungkin memiliki 
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kecenderungan memiliki kesediaan membayar lebih tinggi daripada 

orang yang berpendapatan lebih rendah. Semakin tinggi kesediaan 

membayar seseorang maka ketertarikan seseorang kepada tempat 

rekreasi tersebut akan semakin tinggi sehingga akan menaikkan peluang 

rata-rata kunjungan seseorang untuk berkunjung. 

2. Frekuensi Kunjungan 

Frekuensi kunjungan adalah seberapa sering wisatawan mengunjungi 

lokasi wisata atau sudah berapa kali wisatawan pernah mengunjungi 

lokasi wisata tersebut dalam waktu satu tahun terakhir. 

3. Biaya Perjalanan  

Biaya perjalanan dapat diartikan sebagai biaya yang seluruhnya 

dikeluarkan oleh setiap pengunjung dalam satu kali melakukan kegiatan 

rekreasi. Biaya perjalanan meliputi biaya transportasi, biaya 

dokumentasi, biaya konsumsi, biaya parkir dan biaya lainnya tanpa 

biaya tiket masuk lokasi rekreasi. Nilai koefisien regresi perubah biaya 

perjalanan diharapkan bertanda negatif hal ini sesuai dengan teori 

ekonomi, dimana jika harga semakin meningkat maka konsumen akan 

mengurangi jumlah barang yang dikonsumsinya, yang artinya semakin 

besar biaya perjalanan maka akan mengurangi peluang rata-rata 

kunjungan setiap individu kelokasi rekreasi. Biaya perjalanan yang 

rendah memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan pada periode basis. 
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4. Tingkat Penghasilan  

Tingkat penghasilan pada penelitian ini di prediksi dengan 

menggunakan jumlah penghasilan per bulan yang diterima oleh 

wisatawan atau responden yang telah bekerja dan berpenghasilan. Pada 

penelitian ini, untuk responden pelajar dan mahasiswa tingkat 

penghasilan mereka adalah uang saku yang diterima per bulan. 

5. Usia 

Usia merupakan ukuran satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu 

benda atau makhluk hidup. Dalam penelitian ini, usia yang dimaksud 

adalah usia pengunjung yang dinyatakan dalam satuan tahun. 

6. Lama Pendidikan 

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama pendidikan 

formal yang telah dicapai oleh pengunjung objek wisata terkait. Dalam 

penelitian ini lama pendidikan diukur dari tingkat sekolah dasar dan 

berdasarkan ukuran normal waktu tempuh pendidikan. 

7. Fasilitas 

Fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi yang 

disediakan oleh suatu tempat objek wisata seperti lahan parkir, tempat 

makan, toilet, dan tempat ibadah digunakan untuk kepentingan 

pengunjung. 
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F. Alat Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode Contingent Valuation dan 

metode Travel Cost yaitu metode yang dilakukan dengan survei secara 

langsung bertanya kepada pengunjung Gembira Loka, tentang willingness 

to pay perbaikan kualitas lingkungan. 

Pengolahan data primer  menggunakan program SPSS dan Eviews 

sehingga dapat mempermudah mencermati berapa frekuensi kunjungan 

dan willingness to pay serta dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya willingness to pay pengunjung Gembira Loka 

untuk perbaikan kualitas lingkungan. 

1. Travel Cost Method 

Model I yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode 

travel cost mengacu pada model Rukmana (2014) sebagai berikut: 

Vis = f (karakteristik sosial ekonomi, karakteristik lingkungan....… (1) 

di mana: karakteristik sosial ekonomi meliputi, jenis kelamin, 

pendidikan, umur, pendapatan, dan biaya perjalanan; karakteristik 

sosial lingkungan mencakup, waktu yang dibutuhkan ke objek wisata 

dan jarak tempat tinggal ke lokasi. 

Model empiris dalam penelitian ini adalah   

Visi = β0 + β1BPi +β2Inci +β3Edui + β4Agei + β5Faci + ei ................(2) 

Persamaan di atas diubah ke dalam model ekonometrika sehingga 

menjadi, 
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Tabel 3.1. Model Ekonometrika Travel Cost Method (TCM) 

Linear Vis = β0 + β1BP +β2Inc +β3Edu + β4Age + β5Fac + e 

Semi ln LnVis = β0 + β1BP +β2Inc +β3Edu + β4Age + β5Fac + e 

Ln . ln  LnVis = β0 + β1LnBP +β2LnInc +β3LnEdu + β4LnAge+ 

β5Fac + e 

 

Adapun deskripsi dan variabel-variabel yang terdapat dalam model 

ekonometrika diatas akan dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel Deskripsi Penelitian Nilai 

Vis Frekuensi berkunjung  Kali 

BP Biaya perjalanan Ribu rupiah 

Inc Tingkat penhasilan Ribu rupiah 

Edu Lama pendidikan Tahun 

Age Usia Tahun 

Fac Fasilitas 1=baik; 0=buruk 

 

2. Contingent Valuation Method 

Model II yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

metode contingent vatuation mengacu pada model Kartika (2014) 

sebagai berikut: 

WTP = f (karakteristik sosial ekonomi) ..........................................  (1) 

di mana: karakteristik sosial ekonomi meliputi, tingkat penghasilan, 

usia, lama pendidikan, biaya rekreasi, frekuensi kunjungan, dan 

jumlah tanggungan anak.  

Model empiris dalam penelitian adalah 

WTPi = β0 + β1Inci +β2Edui +β3Agei + β4Visi + β5Faci +  ei …........  (2) 

Persamaan di atas diubah ke dalam bentuk model ekonometrika 

sehingga menjadi, 
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Tabel 3.3. Model Ekonometrika Contingent Valuation Method (CVM) 

Linear WTP = β0 + β1Inc +β2Edu + β3Age + β4Vis + β5Fac + e 

Semi ln LnWTP = β0 + β1Inc + β2Edu + β3Age + β4Vis + β5Fac + e 

Ln . ln  LnWTP = β0 + β1LnInc + β2LnEdu +β3LnAge + β4LnVis + 

β5Fac +  e 

 

Variabel-variabel yang terdapat pada model ekonometrika di atas 

dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4. Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel Deskripsi Variabel Nilai 

WTP Kesediaan membayar Rp (Rupiah) 

Inc Tingkat penghasilan Rp (Rupiah) per bulan 

Edu Lama pendidikan Tahun 

Age Usia Tahun 

Vis Frekuensi berkunjung  Kali 

Fac Fasilitas 1=baik, 0=buruk 

 

G. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linear antara 

beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi (Santoso, 2007). 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel dependen. Jika terjadi korelasi, 

maka terdapat problem  multikolinearitas dimana model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Hermanto 

& Saptutyningsih, 2002). 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terdapat interkorelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas 

yang digunakan dalam persamaan regresi. Dalam penelitian ini untuk 

menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari perbandingan antara 
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nilai R
2
 regresi parsial (auxiliary regression) dengan nilai R

2
 regresi 

utama. Apabila nilai R
2
 regresi parsial (auxiliary regression) lebih besar 

dibandingkan nilai R
2
 regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas (Mirza, 2012). 

Mengatasi masalah multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara 

yang paling mudah yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel, 

terutama yang tidak signifikan secara parsial (uji t). namun hal ini 

seringkali tidak dilakukan karena akan menciptakan bias parameter yang 

spesifikasi pada model. Cara-cara lain yang dapat digunakan yaitu dengan 

menambah jumlah data atau mengurangi data observasi, menambah 

variabel bebasnya, mengkombinasikan data cross section dan time series, 

mengganti data, dan mentrasformasi variabel Santoso, 2007).  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah pelanggaran asumsi dimana varians dari 

setia error dari variabel bebas tidak konstan dari waktu ke waktu (Santoso, 

2007). Menutut Mirza, D.S., (2012) uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas  
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Pengujian terhadap heteroskedastisitas pada metode OLS dapat 

diuji dengan menggunkan White-test. Jika nilai Obs*R-square lebih besar 

dari chi square maka dapat dipastikan terdapat heteroskedastisitas, cara 

menghilangkan dapat dilakukan dengan menggunakan metode GLS 

(Generalized Least Square). Jika terdapat masalah heteroskedastisitas 

maka nilai R-squared dari cross-section weight akan lebih besar dari no 

weighting. Jika model mengalami masalah ini, maka dengan metode cross 

section weighting tersebut maka masalah sudah teratasi (Santoso, 2007).  

 

H. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap 

variabel bebas lainnya adalah konstan. Hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Jika thitung > ttabel, artinya variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 Jika  thitung < ttabel,  artinya variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari 
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nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

        
    

              
 

Di mana: 

R
2
 = koefisien determinasi 

k = jumlah parameter yang diasumsikan 

n = jumlah sampel 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase 

variasi variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Nilai 

koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Jika R

2
=1, 

artinya variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Namun, 

jika R
2
=0, artinya kemampuan variabel-variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat yang sangat terbatas. Oleh karena 

itu, suatu model dikatakan baik apabila koefisien determinasinya 

mendekati satu. Menurut Ghozali (2006), kelemahan dari koefisien 

determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model dan sebagai ukuran kesesuaian garis regresi 

dengan sebaran data, R
2
 menghadapi masalah karena tidak 

memperhitungkan derajat bebas. 

 


