
37

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan objek wisata Water Park Labersa.

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2014 sampai dengan

selesai.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer, Yaitu data yang dikumpulkan lansung oleh peneliti dari

objeknya, yaitu yang diperoleh dari pandangan dan pendapat pengunjung

dan masyarakat tentang objek yang diteliti.

2. Data Sekunder, Yaitu data dalam bentuk jadi yang dimiliki oleh

perusahaan  atau instansi yang terkait dalam pengelola kawasan objek

wisata yang diteliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka dalam pengumpulan data yang

diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:
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3.3.1 Data Primer

Data primer ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Observasi, yaitu melakukan penelitian secara lansung ke kawasan objek

Wisata yang diteliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Interview, yaitu dengan melakukan Tanya jawab atau wawancara lansung

mengenai masalah yang dibahas dengan beberapa objek sebagai suatu

masukkan yang menunjang pembahasan.

3. Kuisioner

yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada

responden untuk dijawab sesuai dengan petunjuk yang ada, bertujuan

untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan berfluktuasinya

jumlah kunjungan wisata di Water Park Labersa.

Tabel Operasional Variabel X: Volume Penjualan

Konsep
Operasional

Indikator Item Angket

Harga (X1) Dari sudut pemasaran,
harga merupakan suatu
moneter atau ukuran
lainnya (termasuk
barang dan jasa lainnya)
yang ditukarkan agar
meperoleh hak
kepemilikan atau
pengguanaan suatu
barang atau jasa
(Tjiptono, 2008:151).

a. Keadaan perekonomian.
b. Penawaran dan permintaan.
c. Elastisitas permintaan.
d. Persaingan.
e. Biaya.
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Promosi

(X2)

Promosi adalah suatu
bentuk komunikasi
pemasaran, yang
merupakan aktivitas
pemasaran yang
berusaha menyebarkan
informasi,
mempengaruhi/membuj
uk, dan mengingatkan
pasar sasaran atas
perusahaan dan
produknya agar bersedia
menerima, membeli, dan
loyal pada produk yang
ditawarkan perusahaan
yang bersangkutan
(Hurriyati, 2010:58)

a. Periklanan (Advertising)
b. Penjualan perorangan (personal

selling)
c. Promosi Penjualan (Sales Promotion)
d. Pemberian undian
e. Pemberian harga khusus atau

potongan harga untuk produk tertentu

Pelayanan

(X3)

Kualitas pelayanan
menjadi suatu keharusan
yang harus dilakukan
perusahaan agar mampu
bertahan dan tetap
mendapat kepercayaan
pelanggan. (Kotler &
Keller 2009:400)

a. keramah-tamahan
b. keandalan
c. cepat tanggap
d. keyakinan

Fasilitas

(X4)

Tahapan dalam
pengembangan
permukiman secara garis
besar dibagi kedalam
tahap perencanaan awal
dan pada tahap
oprasional (ketika
pemukiman telah mulai
dihuni). Dilihat dari sisi
lingkungan, setidaknya
ada dua persoalan yang
muncul ketika letak
pembangunan
pemungkiman telah
diputuskan. (Sudharto ,
2005:104)

a. Kedekatan dengan pusat kota
b. Ketersediaan fasilitas.
c. Kemudahan aksesibilitas

(pencapaian)
d. Aktifitas penunujang yang ada

disekitar lokasi.
e. Lingkungan disekitar lokasi.
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Kunjungan

(Y)

Suatu proses dimana
pengunjung
memastikan, kenyaman
memuaskan kebutuhan
dan keinginan
pengunjung agar dicapai
manfaat baik bagi mau
produsen pun konsumen
yang berkelanjutan dan
menguntungkan kedua
belah pihak.

a. Harga
b. Promosi
c. Pelayanan
d. Fasilitas

3.3.2 Data Sekunder

Berdasarkan laporan-laporan tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan

atau dinas instansi terkait serta pengelolah objek wisata yang dimaksud.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono,2006:72)

Dalam penelitian ini menggunakan populasi yang tidak terbatas yakni

seluruh pengunjung yang datang ke objek wisata Water Park Labersa. Oleh karena

besarnya populasi yang ada, maka tidak mungkin peneliti melakukan penelitian

terhadap seluruh populasi, sehingga peneliti menggunakan sebagian saja dari

populasi untuk dijadikan sample penelitian.

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih

sedangkan elemen-elemen itu sendiri adalah subjek di mana pengukuran itu

dilakukan (AnwarSanusi,2011:87).
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Dalam pengambilan sample kita harus mempunyai teknik sampling. Dan

teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non

probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel.Adapun cara penentuan sampel dengan menggunakan

metodeaccidental sampling. Accidental sampling disebut juga sebagai

Convenience Sampling dimana anggota sample yang diambil tidak direncanakan

terlebih dahulu tetapi didapatkan atau dijumpai secara tiba-tiba

(Sukandarrumidi, 2004:63).

Pertanyaan seringkali diajukan dalam metode pengambilan sampel adalah

berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang terlalu

kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi

yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan

pemborosan biaya penelitian.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel

adalah menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen ( % ) kelonggaran ketidakteilitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 10%.

= 	 		1 +
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Sehinggah didapatkan sampelnya sebagai berikut:

n = 817.000
1+817.000 (10%)²

n= 817.000
1 +817.000 (0,01)

n= 817.000
8170,01

= 99,99 ( digenapkan menjadi 100 orang )

Sampel diambil dari total populasi sebagai wakil dari total populasi. Maka

dari itu sampel didapat dari populasi jumlah pengunjung sebesar 817.000 orang

dari tahun 2009 s/d 2013 yang didapat dari data kunjungan wisata pada objek

wisata Water Park Labersa. Dari penentuan sampel berdasarkan metode Slovin di

atas, maka di dapat jumlah sampel sebanyak 100 orang.

3.5. Analisis Data

Untuk menentukan batas-batas kebenaran ketepatan alat ukur (kuisioner)

suatu indicator variabel penelitian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan

pada kuisioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak

relevan.Suatu angket dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu angket

mampu untuk menangkap sesuatu yang diukur oleh angket tersebut

(husein,2008:54)
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Jika korelasi antara masing-masing indicator variabel terhadap total skor

konstruk atau variabel menunjukan hasil yang sinigfikan, hasil sinigfikan tersebut

ditunjuk dengan tanda bintang. Hal ini dapat dikatakan bahwa masing-masing

indicator pertanyaan adalah valid. Tanda bintang dua (**) menunjukan korelasi

sinigfikan 0,01 sedangkan tanda bintang satu (*) menunjukan korelasi sinigfikan

0,05 (ghozali,2005:47).

3.5.2 Uji Reliabilitasi

Uji reliabilitasi ini dilakukan dalam sebuah penelitian dengan maksud

untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan data sehingga menghasilkan

data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan berkali-kali

pada waktu yang berbeda, pengujian ini menggunakan metode alpha. Pada uji

reliabilitasi sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Suatu kontruk atau

variabel dikatakan reliable jika memberi nilai cronbachs alpha > 0,60. nilai alpha

yang digunakan sebagai indicator secara umum menggunakan batas 0,60

(ghozali,2007:42).

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen,

independen atau keduanya berdistribusi normal. Mendekati normal atau tidak

(husein, 2008:79). Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kolmogrof – smirnof. Criteria ujinya adalah jika setiap variabel menghasilkan K-

S-Z dengan P value / Sig. (2-tailed)> 0,05 hal ini menunjukan bahwa data normal

dan sebaliknya (ghozali,2005:111-115).
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3.5.4 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam membahas hasil penelitian penulis menggunakan regresi linear

berganda yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui

hubungan antara variabel bebas ( independent variabel ) yang terdiri dari factor

harga, promosi, pelayanan dan fasilitas atau sarana pendukung berpengaruh

terhadap variabel terikat  ( dependent variabel ) yakni jumlah kunjungan pada

ditunjukkan oleh rumus sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4 + e

Dimana :

Y : kunjungan Wisatawan

a : konstanta

b : koefisien regresi

X1 : harga

X2 : promosi

X3 : pelayanan

X4 : fasilitas atau sarana pendukung

e : variabel error

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode

deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara yang dapat menjelaskan hasil penelitian

yang ada menggunakan persamaan rumus matematis dan menghubungkan dengan

teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan.
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Sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran

akan menghasilkan data kuantitatif.

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert.

Menurut Umar Skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap

seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang,

dan baik - tidak baik. Sedangkan menurut Sugionoskala likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial.

Untuk keperluan analisis ini, maka jawaban setiap item dapat berupa kata-

kata serta pemberian skor untuk setiap item pertanyaan.

Jawaban SS : Sangat setuju diberi skor ( 5 )

Jawaban S : Setuju diberi skor ( 4 )

Jawaban N : Netral diberi skor ( 3 )

Jawaban TS : Tidak setuju diberi skor ( 2 )

Jawaban STS : Sangat tidak setuju diberi skor ( 1 )

3.5.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil etimidasi

yang dilakukan benar-benar terbebas dari bias, sehingga hasil regresi yang

diperoleh valid. Ada tiga asumsi klasik, yaitu:

1. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya

autokorelasi dalam variabel indevenden. Uji autokorelasi ini dilakukan dengan
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metode durbin-walson test. Ketentuan ada atau tidaknya autokorelasi melalui

durbin-welson test yaitu:

a. Jika angka durbin- welson ( DW ) dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi

positif.

b. Jika angka durbir- welson ( DW ) -2 sampai +2, berarti tidak ada

autokorelasi.

c. Jika angka durbin- welson ( DW ) diatas +2, berarti terdapat autokorelasi

negative.

2. Multikolinieritas

Model regresi dikatakan mengandung multikolinieritas apa bila ada

hubungan yang sempurna antara variabel indevendent atau terdapat korelasi linier.

Apabila model regresi tersebut mengandung multikolinieritas, maka akan

menyebabkan hasil dari model tersebut tidak valid untuk menaksir nilai variabel

indevenden. Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh multikolinieritas adalah

dengan menghitung variance inflation factor ( VIF ) yang merupakan kebalikan

dari toleransi.

3. Heteroskedastisitas

Dalam menguji ini menggunakan grafik scatter plot. Tujuannya adalah

untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari

residual dari satu pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah tidak

terjadi heterokedasitas.


