
III. BAHAN DAN METODE

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di objek wisata Air Terjun Way Lalaan Kabupaten

Tanggamus yang berada di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kotaagung Timur,

Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

Februari-maret 2013.

B. Objek Penelitian, Alat dan Bahan

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah responden (pengunjung) di objek wisata

Air Terjun Way Lalaan. Alat yang digunakan adalah kuisioner, alat tulis kantor

(ATK), kamera, microsoft office dan Software Minitab 16.

C. Jenis Data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

1. Data primer adalah data yang diambil secara langsung di lapangan. Jenis data

yang diambil adalah “ karakteristik pengunjung seperti daerah asal, tujuan

berkunjung, cara berkunjung, motivasi kunjungan, lama kunjungan,  dan

kondisi sosial ekonomi, umur,  jenis kelamin, pendidikan,  pekerjaan,
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pendapatan, waktu luang, jumlah tanggungan, dan status perkawinan, serta

besarnya biaya perjalanan pengunjung terhadap objek wisata Air Terjun Way

Lalaan.

2. Data sekunder adalah data yang diambil dari kondisi umun penelitian objek

wisata Air Terjun Way Lalaan,  jumlah penduduk tiap zona (daerah asal)

pengunjung yang dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan wilayah

administrasi pemerintah yaitu kabupaten/kota,  dan jumlah pengunjung ke tempat

objek wisata Air Terjun Way Lalaan tahun 2012.

D. Batasan Penelitian

1. Objek wisata Air Terjun Way Lalaan merupakan kawasan pelestarian alam yang

terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

2. Biaya perjalanan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung dari dia

berasal sampai ke tempat rekreasi.

3. Nilai manfaat rekreasi adalah nilai ekonomi kuantitatif dari manfaat rekreasi.

Nilai manfaat rekreasi dihitung berdasarkan total biaya perjalanan.

4. Zona (daerah asal) adalah zona pengunjung yang dibagi dalam beberapa

kelompok berdasarkan wilayah administrasi pemerintah yaitu kabupaten/kota.

5. Karakteristik pengunjung merupakan data yang meliputi daerah asal, tujuan

berkunjung, cara berkunjung, motivasi kunjungan, lama kunjungan, dan

kondisi sosial ekonomi yang meliputi umur,  jenis kelamin, pendidikan,

pekerjaan,  pendapatan, waktu luang,  jumlah tanggungan, dan status

perkawinan.
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6. Cara berkunjung dibagi menjadi tiga bagian yaitu sendiri, kelompok kecil (2-5),

dan kelompok besar ( 6-11)

E. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden menggunakan

kuisioner,  serta mengadakan observasi lapangan, sehingga akan diperoleh informasi

yang luas.  Data sekunder diperoleh dari pihak pengelola Air Terjun Way Lalaan,

Lampung Tengah serta studi literatur untuk mendukung permasalahan yang akan

diteliti.

F. Metode Penentuan Responden

Populasi penelitian adalah pengunjung objek wisata Air Terjun Way Lalaan.

Pengambilan sampel pengunjung sebagai responden dilakukan dengan cara purposive

sampling dengan kriteria cukup dewasa (telah berusia 18 tahun atau sudah menikah),

sehat jasmani dan rohani, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Pengambilan

secara purposive sampling ini ditekankan pada terwakilnya seluruh zona pengunjung

yang datang ke objek wisata Air Terjun Way Lalaan oleh responden yang akan

diwawancarai. Cara penentuan pengunjung yang akan diwawancarai yaitu

pengunjung yang datang secara berkelompok, dipilih satu atau beberapa orang

sebagai wakil. Batas error yang digunakan adalah 10-15% atau 20-25%. Pada

penelitian ini batas eror yng digunakan adalah 10%, hal ini disebabkan oleh jumlah

pengunjung yang datang dalam waktu 1 tahun adalah 2400 pada tahun 2012 (Dinas



1

32

Budaya Dan Pariwisata Tanggamus, 2012).  Menurut Arikunto (2003), jika objek

penelitiannya lebih dari 100 orang maka batas eror yang digunakan adalah 10%.

Pengambilan data yang dilakukan terhadap pengunjung dilakukan dengan

wawancara, rumus yang digunakan untuk menentukan sampel pengunjung yaitu

Arikunto, (2003)

n
N

N(e)2
…………………………….. (1)

n= 96

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah pengunjung

e 10% = nilai kritis( batas ketelitian) yang diinginkan ( persen kelonggaran

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel)

1 = bilangan konstan

Penentuan jumlah sampel ini diperoleh, dengan menentukan satu orang dari setiap

kelompok yang datang dari tiap-tiap zona pada hari tersebut,  dengan tingkat usia 18

tahun keatas. Jumlah responden yang diperoleh yaitu 96 oranng/kelompok.
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G. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam bentuk tabulasi dan persentasi, kemudian dianalisis secara

deskriptif.  Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi

1. Karakteristik pengunjung

Data karakteristik pengunjung meliputi daerah asal, tujuan berkunjung, cara

berkunjung,  motivasi kunjungan, lama kunjungan, frekuensi kunjungan, dan

kondisi sosial ekonomi yang meliputi umur,  jenis kelamin,  pendidikan, pekerjaan,

pendapatan, waktu luang, jumlah tanggungan, dan status perkawinan.

2. Besarnya biaya perjalanan

Perhitungan besarnya biaya perjalanan pengunjung untuk rekreasi ke objek wisata Air

Terjun Way Lalaan menggunakan rumus seperti yang digunakan oleh (Safitri dkk.

1996).

BPT = BTr + BD + (BKr-BKh) + L ................................... (1)

Keterangan

BPT = Biaya perjalanan total (Rupiah/orang/hari)

BTr = Biaya transportasi dari tempat asal sampai ke tempat wisata

(Rupiah/orang)

BD = Biaya dokumentasi (Rupiah/orang)

BKr = Biaya konsumsi selama rekreasi (Rupiah/orang/hari)

BKh                 = Biaya konsumsi tidak melakukan rekreasi(Rupiah/orang/hari)

L = Biaya lain-lain (Rupiah/orang/hari)
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Biaya rata-rata perjalanan pengunjung dapat dihitung berdasarkan rumus

Keterangan
.................................................. (2)

ATC    = Biaya rata-rata perjalanan pengunjung

BPT = Jumlah total biaya perjalanana pengunjung

n          = jumlah pengunjung yang di wawancarai

Biaya perjalanan rata-rata per zona dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut

Safitri dkk. (1996) :

.................................................. (3)

Keterangan

ATCi = Biaya perjalanan rata-rata dari zona i (rupiah/hari orang kunjungan)

BPTji    = Jumlah total biaya perjalanan pengunjung ke-j dari zona i (rupiah/hari

orang kunjungan)

Ni = Jumlah total pengunjung dari zona i (orang)

3. Menghitung nilai rekreasi objek wisata Air Terjun Way Lalaan

Nilai objek wisata Air Terjun Way Lalaan dapat dihitung dengan metode kontingensi,

yaitu biaya perjalanan (travel cost) yang dikemukakan oleh Hanley dkk. (1993)

dalam penelitan Trianita, (2011)

..........………………… (4)
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Keterangan

TTC = Total biaya perjalanan

ATC = Rata-rata biaya perjalanan

N      = Jumlah pengunjung yang bersedia diwawancarai

ni = jumlah pengunjung yang diwawancarai

Berdasarkan dari rumus 3 diatas maka akan diperoleh nilai rekreasi objek wisata Air

Terjun Way Lalaan.

4. Analisis Regresi

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat.  Analisis dilakukan dengan mengunakan persamaan regresi linier

berganda memaluli software Minitab 16. Bentuk umum analisis ini yaitu

menghubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X1, X2,

X3...Xn. Pola hubungan antar variabel dianalisis berdasarkan data sampel yang

diperoleh melalui kuesioner.

Terdapat variabel-variabel karakteristik pengunjung objek wisata Air Terjun Way

Lalaan sebagai variabel penjelas yang dapat mempengaruhi biaya perjalanan sebagai

variabel pengikat, variabel tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Silalahi,

2009)

Y= bo+ b1 X1 +b2X2 +b3X3+b4X4 + b5X5+ b6X6 +b7X7 +b8X8 +b9X9 +b10X10 +

b11X11+ b12X12+e
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Keterangan

Y = biaya perjalanan pengunjung objek wisata Air Terjun Way Lalaan

X1 = zona,

X2 = status pendidikan

X3 = umur

X4 = Umur

X5 = pekerjaan

X6 = Pendidikan

X7 = motivasi

X8 = jumlah tanggungan

X9 = kelamin

X10= waktu luang

X11= kendaraan

X12= jumlah berkunjung

Pengujian koefisien dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu

a. Pengujian model secara keseluruhan (uji F);

Pengujian ditentukan secara serentak pada semua variabel independen, dengan tujuan

untuk mengetahui pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen dan dapat

dilihat dari nilai uji F. Dapat disimpulkan, ada pengaruh apabila nilai P value kurang

dari batas kritis penelitian atau alpha.  Nilai P (Regression pada Analysis of Variance)

sebesar 0,000, dan p< 0,05 maka disimpulkan bahwa secara simultan variabel

independen mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen Silalahi,

(2009).

b. Pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel-variabel independen secara parsial,

berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen Silalahi, (2009). Derajat
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signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari

derajat kepercayaan, maka hipotesis alternatif menerima

Pengujian hipotesis

H0 :β i = 0, menyatakan koefisien regresi tidak berbeda nyata dari nol (tidak

signifikan)

H1 : β i ≠ 0, menyatakan koefisien regresi berbeda nyata dari nol(signifikan).

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung terhadap nilai t-tabel

dengan derajat bebas n-2 pada tingkat kepercayaan α tertentu.

c. Uji Determinasi ( R(square) dan R (adj))

Koefisien determinasi (R2) merupakan ukuran persentase total variasi dalam Y yang

dijelaskan oleh model regresi/variabel bebas. Koefisien determinasi dinyatakan

dalam persen(%) sehingga harus dikalikan dengan 100%.  Nilai R2 berkisar dari 0

sampai dengan 1. Jika R2=1, artinya garis regresi tersebut menjelaskan 100% variasi

dalam variabel terikat dan sebaliknya. Namun, jika R2=0, artinya garis regresi

tersebut tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam variabel terikat. Oleh karena itu,

suatu model dikatakan lebih baik apabila koefisien determinasinya mendekati satu.


