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BAB IV  

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu sebanyak 5 kabupaten/kota. Data yang digunakan 

adalah data cross section 5 kabupaten/kota dan data time series dalam 9 tahun 

(2010-2018).  

4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari website Dinas Pariwisata Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik 

Provinsi DIY tahun 2010-2018 [28], [29]. 

4.3 Variabel Penelitian 

Penelitian  ini akan menggunakan beberapa variabel. Secara garis besar 

terbagi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sub sektor Pariwisata. Sedangkan untuk variabel independen yang akan 

digunakan adalah Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel serta 

Jumlah Rumah Makan dan Restoran. 

Tabel 4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Variabel Skala 

Y 

(PAD sub sektor 

pariwisata) 

Jumlah penerimaan daerah yang 

diperoleh dari sektor pariwisata dari 

masing-masing kabupaten/kota di 

Provinsi D.I. Yogyakarta. 

Miliar 

Rupiah 

X1 

(Jumlah objek wisata) 

Jumlah tujuan wisata yang meliputi 

objek wisata alam, budaya, buatan 

dan desa/kampung wisata pada 

masing-masing kabupaten/kota di 

Provinsi D.I.Yogyakarta yang 

komersial. 

Unit 

X2 

(Jumlah wisatawan) 

Jumlah pengunjung yang datang 

dengan tujuan wisata di daya tarik 

Juta Jiwa 

/Orang 
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wisata baik berasal dari nusantara 

maupun mancanegara di Provinsi D.I. 

Yogyakarta. 

X3  

(Jumlah hotel) 

Jumlah usaha penyediaan jasa 

layanan penginapan baik bintang 

maupun non-bintang (wisma, 

penginapan, motel, penginapan 

remaja, losmen, dll) pada masing-

masing kabupaten/kota di 

D.I.Yogyakarta. 

Unit 

X4 

(Jumlah rumah makan 

dan restoran) 

Jumlah bangunan atau tempat yang 

menyediakan pelayanan dengan baik 

kepada semua tamu berupa kegiatan 

makan atau minum yang 

diorganisasikan secara komersial 

dengan kriteria: 

- Memiliki omset dalam satu tahun 

paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 

- Memiliki omset dalam satu tahun 

kurang dari Rp 2.500.000.000,00 

tapi memiliki badan hukum PT 

- Usaha yang memiliki aset pada saat 

pencacahan paling sedikit Rp 

500.000.000,00.  

Unit 

 

4.4 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini terdapat beberapa metode analisis yang digunakan. 

Metode pertama yaitu analisis deskriptif untuk melihat gambaran secara umum 

data yang digunakan dalam setiap variabel baik independen maupun dependen 

menggunakan software Microsoft Excel 2013. Metode kedua yang digunakan 

pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan Common Effect 

Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model menggunakan software 

Eviews 10.  

4.5 Tahapan Penelitian 

Penyelesaian penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah yang 

ditampilkan dalam diagram alir pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian 

Adapun uraian langkah yang dilakukan adalah seperti berikut: 

1. Memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu data 

sekunder yang diperoleh dari website Dinas Pariwisata Yogyakarta dan 

website Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.  

2. Melakukan input data. 

Pengumpulan Data 

Statistika Deskriptif 

Uji Chow 

Mulai 

Apakah model 

common effect lebih 

baik daripada model 

fixed effect? 

Uji Hausman 

Interpretasi Model 

Selesai 

Input Data 

Ya 
Uji Lagrange Multiplier 

Apakah model 

common effect lebih 

baik daripada model 

random effect? 

Uji Breusch-Pagan 

Uji Signifikansi Parameter 

Ya 

Tidak 

Tidak 
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3. Menggambarkan secara umum data dari variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian, baik dependen maupun independen. 

4. Menentukan model regresi yang tepat dengan pendekatan Common Effect 

Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model dengan beberapa uji 

seperti Uji Chow yang digunakan untuk memilih antara Common Effect 

Model atau Fixed Effect Model, Uji Hausman yang digunakan untuk 

memilih model antara Random Effect Model atau Fixed Effect Model dan 

Uji Lagrange Multiplier yang digunakan untuk memilih antara Random 

Effect Model atau Common Effect Model. 

5. Melakukan uji Breusch Pagan untuk melihat apakah terdapat efek waktu, 

individu atau keduanya dalam model yang dihasilkan. 

6. Melakukan uji signifikansi  untuk mengetahui apakah model yang sudah 

didapat layak, dan melihat kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen.  

7. Menjelaskan model yang sudah didapat secara keseluruhan agar mudah 

dipahami.


