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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pengujian hipotesis. Data yang digunakan yaitu data sekunder 

dengan melihat laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten 

Karanganyar Periode 2014-2018, data Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan  

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran, retribusi 

obyek wisata, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2014-2018.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

          Populasi adalah objek penelitian dimana objek tersebut merupakan 

sekumpulan data yang memenuhi syarat yang berhubungan dengan 

penelitian untuk dipelajari dan selanjutnya diambil kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ,  berikut data pendukung (data kunjungan wisatawan, 

data pajak restoran, data rekapitulasi pendapatan dinas pariwisata, tahun 

2014-2018).  

2. Sampel Sampel adalah bagian yang mewakili suatu populasi yang 

mempunyai ciri-ciri yang sama seperti populasi. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan kunjungan wisatawan, rekapitulasi 
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pendapatan dinas pariwisata, pajak restoran dari tahun 2014-2018 yang 

berjumlah 60 data, yang diperoleh dari 12 bulan dikalikan 5 tahun. 

Metode penentuan sampel penelitian ini adalah metode sampel jenuh. 

Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2007:61-63). 

C. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data realisasi PAD bulanan tahun 2014-2018.Datakunjungan 

wisatawan, pendapatan dinas pariwisata diperoleh dari dinas Pariwisata dan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar , data pajak restoran, data 

realisasi PAD bulanan diperoleh dari BKD Kabupaten Karanganyar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan 

metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data kunjungan wisatawan, 

pendapatan dinas Pariwisata, data pajak restoran, dan data realisasi PAD 

bulanan Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2018.   

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Definisi operasional variabel ditunjukkan untuk menunjukkan variabel 

yang digunakan dalam penelitian dan diukur dengan indikator-indikator yang 

diambil dari teori yang berkaitan. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2003:31). Variabel dalam penelitian ini adalah  



25 

 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel yang lain (Indriantoro dan supomo 2011). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan PAD mutlak 

harus dilakukan untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga 

ketergantungan Pemerintah Daerah keada Pemerintah Pusat semakin 

berkurang dan daerah akan mandiri.  

Data mengenai PAD diperoleh dari data Realisasi Anggaran Pendapatan 

Asli Daerah bulanan tahun 2014 sampai tahun 2018, data tersebut 

diperoleh dari BKD Kabupaten Karanganyar. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

yang lainnya (Indriantoro dan supomo, 2011). Variabel dalam penelitian 

ini antara lain: jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran, retribusi 

obyek wisata. 

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan  

Jumlah wisatawan merupakanbesarnya jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata yang dikelola oleh  pemerintah daerah 

(dalam satuan orang). Data mengenai jumlah wisatawan perbulan 

dihitung berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek 
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wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Karanganyar tahun 2014 sampai tahun 2018 yang dinyatakan dalam 

jumlah orang. 

b. Pajak Restoran 

Pajak Restoran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2009 Pasal 1 ayat 2 dan 23, adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan. Data diperoleh dari data  realisasi 

anggaran Pendapatan Asli Daerah bulanan  Kabupaten Karanganyar 

tahun 2014 sampai 2018 yang dinyatakan dalam rupiah. 

c. Retribusi Obyek Wisata 

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat 

dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Prinsip yang 

dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh 

apabila pelayanan atas jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi di 

setiap jenis pelayanan dan fasilitas di dalam lokasi sudah menerapkan 

diversifikasi tarif utuk hari biasa dan hari besar atau hari libur.  

F. Metode Analisis Data. 

Penelitian ini menguji pengaruh beberapa variabel yaitu jumlah 

kunjungan wisata, pajak hotel dan restoran, retribusi obyek wisata, jumlah 
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obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian terhadap rumusan 

mengunakan metode analisis regrsi berganda (muliple regression analysis) 

yang terdapat dalam program SPSS (Statistical Program for Social Science). 

Tahap pertama adalah uji asumsi klasik untuk membuktikan bahwa model 

yang digunakan adalah normal dan tidak mengandung gejala 

multikolinearitas, aurokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan 

uji hipotesis untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskriptif 

suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) 

dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Data yang 

didapat akan diolah menggunakan program SPSS. 

G. Uji Asumsi Klasik  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analaisis 

regresi berganda. Sebelum melakukn pengujian regresi, terdapat beberapa 

asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model 

regresi telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi. Uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas, secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk  

menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai 
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error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga 

layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data 

menggunakan test of normality kolmogorov- smirnov dalam program 

SPSS. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan jika probabilitas > 

0,05 maka didistribusikan dari model regresi adalah normal. Jika 

probabilitas < 0,05 maka didistribusikan dari model regresi adalah tidak 

normal (Singgih Santoso, 2012:293) 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas 

adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10. 

Jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas 

(Gujati,2012:432). 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residu suatu pengamat ke 

pengamat lainnya. Jika variance dari residual suatu pengamat ke 

pengamat lain tetap, maka dapat disebut Homoskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Pada model regresi linier nilai residual boleh tidak 

ada hubungan dengan variabel  bebas. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Uji 

glejser dilakukan dengan meregresi variabel-variabel bebas dalam 

persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel terikatnya. 

Apabila hasil regresi untuk masing-masing variabel menunjukkan hasil 

signifikan diatas tingkat kepercayaan atau signifikan 5% maka, model 

regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. 

4.  Uji Autokorelasi  

Sunyoto (2013) menyatakan bahwa masalah autokorelasi timbul jika  ada 

korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) 

dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan 

untuk data time series atau data yang mempunyai seri waktu. Persamaan 

regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. 

Pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Jika nilai Durbin-

Watson (DW) dibawah -2 (DW < -2) maka terjadi autokorelasi positif. 

Jika nilai Durbin-Watson (DW) berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW 

< 2, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. 

Sedangkan jika nilai DW di atas + 2 atau DW > +2, maka terjadi 

autokorelasi negatif (Sunyoto, 2013). 
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H. Uji F (Ketepatan Model) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel dependen ataukah tidak. Cara untuk 

menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji F probabilitas < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

I. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak 

restoran, retribusi obyek wisata, jumlah obyek wisata terhadap Pendapatan 

Asli Daerah digunakan analisis regresi linier berganda dengan pengujian 

hipotesis. Model persamaan regrei yang akan diuji:   

PAD =α + βıKW+ β2PHR + β3RO+ ɛi   . . . . .. . . .  (1) 

Keterangan:  

PAD       : Pendapatan Asli Daerah 

α            : Konstanta 

β1β2 β3     : Koefisien Regresi  

KW: Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014-2018 

PHR: Pajak restoran 

RO: Retribusi Obyek wisata 

ɛ            : Error 
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J. Uji t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji 

yaitu jika nilai yang dihasilkan uji t probabilitas < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Cara lain yaitu membandingkan t hitung dengan 

ttabel. Jika thitung < ttabel maka maka H0 diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 

tidak terdukung secara statistik, artinya masing-masing variabel dependen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009:97). 

K. Uji Koefisien Determinasi (R
2 
) 

 Pengertian koefisien determinasi menurut Supangat (2008:350) yaitu 

besaran  untuk menunjukan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih dalam bentuk persen ( menunjukan seberapa besar persentase 

keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen 

sangat terbatas. 


