
36 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah obyek yang akan dijadikan bahan untuk 

dibahas dalam penellitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah sektor perhotelan 

daerah KotaBatu yang akanmembahas tentang variabel-variabel yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor perhotelan Kota Batu. 

3.2 Jenis Penelitian 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang latar belakang dari penelitian 

ini. Seperti yang tercantum di babsebelumnya tentang tujuan penelitian yang 

ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari tingkat hunian kamar hotel, 

modal kerja dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kera di Kota Batu. Hal 

tersebut dapat diukur dengan menggunakan penelitian kuantitatif untuk 

mempermudah pengukurannya dibandingkan dengan penelitian kualitatif. 

Menurut Subana dan Sudrajat (2005: 25) penelitian kuantitatif dilihat dari 

segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu 

fakta atau mendeskripsikan statistik dan untuk menunjukkan hubungan antar 

variabel serta mengembangkan konsep dan pemahaman.Sedangkan menurut 

Sugiyono (2004), penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh 

data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kota Batu yang tersebar pada tiga kecamatan 

yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo..Alasan 

memilih Kota Batu sebagai lokasi penelitian karena di Kota Batu memiliki daya 

tarik pariwisata yang sangat bagus terbukti dari jumlah wisatawan yang setiap 
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tahun meningkat. Hal tersebut memberikan dampak keadaan sektor perhotelan 

sebagai faktor penunjang di sektor pariwisata. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Semua data yang diperoleh melalui sumber dokumentasi merupakan 

informasi yang dapat dijadikan narasumber data, karena dianggap menguasai 

bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh 

kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian. Jenis 

sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi duabagian yaitu : 

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan 

penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang 

atau responden yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data 

atau informasi yang ada relefansinya dengan permasalahan penelitian. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil 

wawancara secara langsung dengan alat bantu kuesioner. 

2. Data Sekunder  

Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai 

pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan sumber data 

yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer atau sumber data 

sekunder ini diperoleh dari data pendukung. Data sekunder yang merupakan 

sumber data yang akan melengkapi sumber data primer, yaitu : 

a) Data Jumlah Wisatawan 

b) Jumlah Hotel 

c) Tingkat Upah Minimum 

d) Dokumen. 
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3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2004), populasi adalah merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang akan dipilih peneliti sebagai obyek penelitian 

adalah seluruh hotel yang ada di Kota Batu. 

Sugiyono (2004) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat 

mewakili populasinya. Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan 

cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel 

dan mengambil sampel orang – orang yang dipilih oleh peneliti menurut ciri – ciri 

spesifik dan karakteristik tertentu (Djarwanto, 1998). Sesuai dengan teknik 

pengambilan sampel, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 71 yang terdiri dari hotel bintang dan hotel non bintang (melati). 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Konsep Indikator Pengukuran 

1 Penyerapan 
tenaga 
kerja 

Jumlah yang 
tenaga kerja yang 
bekerja selama 
satu tahun 

1. Jumlah 
tenaga kerja 
yang terserap di 
seluruh divisi 
kerja di hotel 

Skor 

2 Tingkat 
hunian 
kamar hotel 

Jumlah kamar 
hotel yang terjual 
dalam selama 
satu tahun 

1.Jumlah 
wisatawan yang 
menginap di 
hotel 
2.Tingkat kamar 
hunian yang 
terjual 
3.Lama 
wisatawan 
menginap  

Skor 
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No Variabel Definisi Konsep Indikator Pengukuran 

3 Modal kerja Penanaman 
modal yang 
dilakukan oleh 
pemilik hotel 
sendiri sebagai 
penambahan 
atau 
pengembangan 
fasilitas hotel 
selama satu 
tahun 

1.Modal kerja 
yang 
dikeluarkan 
untuk 
operasional 
kerja hotel 
selama satu 
tahun 
2.Pemilihan 
penggunaan 
modal 

Skor 

4 Upah Balas jasa yang 
berupa uang atau 
jasa lain yang 
diberikan 
lembaga atau 
organisasi 
perusahaan 
kepada 
pekerjanya dan 
alat motivator 
untuk 
meningkatkan 
produktivitas 
kerja karena upah 
merupakan 
imbalan yang 
akan diterima 
seseorang 
setelah bekerja 

1.Penetapan 
upah yang 
diberikan 
kepada tenaga 
kerja 
2.Jumlah upah 
yang diterima 
tenaga kerja 

Skor 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada manager hotel atau pemilik hotel. Daftar 

pertanyaan yang dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator pada tabel 3.1. 

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 

manager hotel atau pemilik hotel. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, 

diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak 

disertakan dalam analisis. Menurut indikator pada tabel 3.1 dapat dikembangkan 

pertanyaan untuk masing – masing variabel yaitu variabel penyerapan tenaga 

kerja terdiri dari 4 (empat) pertanyaan, variabel jumlah wisatawan sebanyak 6 
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(enam), variabel investasi 4 (empat) pertanyaan dan variabel tingkat upah 

sebanyak 3 (tiga) pertanyaan. 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat 

dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Sugiyono (2004) menyebutkan 

bahwa kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah 

penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi 

pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan 

tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas 

data yaitu : uji realibitas dan uji validitas.  

a. Uji realibitas 

Pada penelitian dibidang ilmu sosial seperti akuntansi, manajemen, 

psikologi, dan sosiologi, variabel-variabel penelitiannya dirumuskan sebagai 

sebuah variabel latent atau un-observe atau konstruk, yaitu variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi 

atau indikator yang diamati dengan menggunakan kuesioner atau angket 

yang bertujuan untuk mengetahui pendpat responden tentang suatu hal. 

Suatu kuesione dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk 

itu perlu dilakukan uji realibilitas. Pada umumnya suatu konstuk atau variabel 

dikatan reliable jika memberikan nilai cronbach alpa lebih besar dari 0,60 

(Ghozali,2006) 

b. Uji validitas 

Kesahihan (validity) suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur untuk 

mengukur indikator-indikator dari suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu 
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diperlukan sebab pemrosesan data yang tidah sahih atau bias akan 

menghasilkan kesimpulan yang salah. Untuk itu perlu dilakukan uji validitas 

dalam mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas 

dapat dilakukan dengan melihat nilai Correlated Item-Total Correlation 

dengan kriteria sebagai berikut : jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan 

nilainya positif (pada taraf signifikan 5 persen atau 0,05), maka butir atau 

pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya (Ghozali, 

2006). 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu regresi yang 

digunakan sebagai alat analisis, diuji dengan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi 

klasik yang digunakan adalah uji autokorelasi, uji multikolonearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji normalitas dengan menggunakan program Eviews 7. 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

dengan melakukan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya 

autokorelasi menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

 Bila nilai DW terletak antara batas atas atau Upper bound (dU) dan (4-

dU), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

 Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dL), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dL), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 
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 Bila nilai DW terletak diantara batas atas (dU) dan batas bawah (dL) atau 

DW terletak antara (4-dU) dan (4-dL), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

b. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.Uji 

multikolonieritas dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi variabel-

variabel independen, nilai Tolerance, dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika:  

1. Tingkat korelasi > 95%  

2. Nilai Tolerance < 0.10, atau  

3. Nilai VIF > 10.  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen (Ghozali, 2006). 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

(Ghozali, 2006).Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memperhatikan 

signifikansi variabel-variabel penelitian yang diuji dengan uji Glejser. 

Cara mendeteksi Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, 
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melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

d. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal 

akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas 

dilakukan dengan:  

1. Analisis grafik  

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histrogram dari residualnya.Dasar pengambilan keputusannya 

adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histrigramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.Sedangkan 

jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji statistik One Sample Kolmogorov Smirnov  

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah jika hasil 

One Sample Kolmogorov Smirnov diatas tingkat signifikansi 0,05 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Sedangkan jika hasil One Sample Kolmogorov 

Smirnov di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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3.8.3 Uji Hipotesis 

a) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan 

dilakukan apabila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 

2012 : 275) Persamaan regresi berganda adalah : 

 

 

Keterangan: 

Y    = Penyeran Tenaga Kerja 

   = Konstanta 

1  2 3 4  = Koefisien regresi 

X1   = Tingkat Hunian Kamar Hotel 

X2   =Modal Kerja   

X3   = Upah  

e    = error 

b) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Menurut Gujarati 

(2003) dalam Ghozali (2006), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 

negatif, maka nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap nol. 

Secara matematis jika nilai R2 = 1, maka R2 = R2 =1, sedangkan jika nilai 

Y = + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4     e 
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R2=0, maka adjusted R2= (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan 

bernilai negatif. 

c) Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan 

fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F 

digunakan untuk menguji variabel independen mampu atau belum 

menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji model yang 

digunakan telah sesuai atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat 

kebebasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria: 

1) Jika F hitung > F tabel, atau P value (signifikansi) <  = 0,05 maka 

model yang digunakan bagus. 

2) Jika F hitung < F tabel, atau P value (signifikansi) >  = 0,05 maka 

model yang digunakan tidak bagus. 

(Ghozali, 2011 ; 98) 

d) Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara partial (individu) tehadap variabel dependen. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

Ho :  = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen secara parsial;  

Ho: > 0 berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.  
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Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% 

(  = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial.  

t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. 

 


