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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dan 

kualitatif. Penelitian secara kuantitatif dalam kontek penelitian ini tentang menilai 

manfaat ekonomi intangible sumber daya alam dan lingkungan wisata Pantai 

Karangjahe yaitu menggunakan metode biaya perjalanan atau Travel Cost Method 

(TCM) dan mencari variabel yang berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk 

berkunjung kembali ke kawasan wisata Pantai Karangjahe. Sedangkan penelitian 

dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui strategi pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan untuk pengembangan kawasan wisata Pantai 

Karangjahe yang akan dianalisa dengan Metode SWOT.  

 

3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di kawasan wisata Pantai Karangjahe Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dengan 

pertimbangan bahwa lokasi ini memiliki jumlah pengunjung yang palng tinggi 

diantara destinasi wisata yang ada di Kabupaten Rembang yang bisa dijadikan 

salah satu aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang khususnya Desa 

Punjulharjo. Selain itu pada lokasi ini sebelumnya tidak pernah ada penelitian 

mengenai penilaian manfaat ekonomi sehingga sangat penting kiranya untuk 

melakukan penelitian untuk menghitung seberapa besar nilai manfaat ekonomi 

intangible sumber daya alam dan lingkungan kawasan wisata Pantai Karangjahe. 
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3.2.2. Waktu Penelitian 

Waktu untuk penelitian ini adalah pada bulan Juli 2017 sampai 

dengan Desember tahun 2017. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi penelitian adalah pengunjung yang datang berkunjung ke Pantai 

Karangjahe selama satu tahun terakhir (Oktober tahun 2016 – September 2017 

yang berasal dari Kabupaten Rembang. Sedangkan data yang ada dari BP KJB 

selaku pengelola Pantai Karangjahe merupakan data pengunjung keseluruhan baik 

dari Kabupaten Rembang maupun luar Kabupaten Rembang yaitu sejumlah 

1.035.120 pengunjung dengan rincian seperti terlihat pada tabel 4.1. berikut ini : 

Tabel 3.1. Jumlah Kunjungan Pantai Karangjahe  

no Tahun bulan Jumlah (orang) 

1 2016 Oktober                        73.080  

2 2016 November                        81.935  

3 2016 Desember                      102.865  

4 2017 Januari                      118.318  

5 2017 Februari                        55.854  

6 2017 Maret                        75.874  

7 2017 April                      104.341  

8 2017 Mei                        93.872  

9 2017 Juni                        74.391  

10 2017 Juli                      138.356  

11 2017 Agustus                      48.464  

12 2017 September                        67.770  

Total                   1.035.120  

Rata-rata perbulan 86.260 

Rata- rata perhari 2.875 
       Sumber : BP KJB, 2017 

Untuk itu perlu dilakukan screening atau pemilahan data pengunjung untuk 

mendapatkan jumlah pengunjung yang berasal dari Kabupaten Rembang. 

Pendekatan metode ini digunakan karena data kunjungan pertahun yang dimiliki 

oleh BP KJB selaku pengelola masih sangat minim yaitu baru dimulai tahun 2015, 
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sehingga apabila digunakan pendekatan metode regresi linier dengan data jumlah 

pengunjung pertahun untuk menghitung dugaan jumlah pengunjung pada tahun 

2017 hasilnya akan kurang akurat. 

 Data jumlah pengunjung keseluruhan pada tahun 2017 ini selanjutnya 

akan dilakukan proses screening/ pemilahan berdasarkan prosentase daerah asal 

pengunjung menggunakan survey pendahuluan dengan wawancara kepada 

pengunjung apakah mereka berasal dari dalam Kabupaten Rembang atau dari luar 

Kabupaten Rembang. Teknik pengambilan sampel untuk survey pendahuluan ini 

menggunakan simple random sampling. Dalam menentukan survey pendahuluan 

maka diperlukan langkah-langkah seperti terihat pada diagram alir berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Pemilahan Pengunjung  

Yang Berasal Dari Kabupaten Rembang 

 

   Sumber  : Rencana Peneliti,2017 

 

 

Jumlah pengunjung total selama setahun 
(Oktober 2016- September 201) 

Menentukan jumlah sampel survey perhari  
(97 sampel) 

(Sesuai lampiran 1) 
 

Melaksanakan Survey selama 1 minggu 
(wawancara langsung kepada pengunjung) 

Dari Kabupaten 
Rembang 

Dari Luar  
 Kabupaten Rembang 

% rata-rata % rata-rata 

Dugaan pengunjung selama satu tahun 
yang berasal dari Kabupaten Rembang 



34 
 

Dari langkah diatas maka didapat jumlah sampel survey pendahuluan 

sebsesar 97 sampel (lampiran 1). Dari 97 sampel ini kemudian dilakukan 

wawancara  selama satu minggu dan menghasilkan prosentase pengunjung yang 

berasal dari Kabupaten Rembang selama satu minggu rata-rata sebanyak 61,3 % 

(lampiran 1). Dari 61,3 % jumlah pengunjung yang berasal dari Kabupaten 

Rembang tersebut maka dugaan jumlah pengunjung yang berasal dari Kabupaten 

Rembang sebesar 634.527 pengunjung. Jumlah pengunjung sebanyak  634.627 

inilah yang akan digunakan sebagai populasi penelitian. 

 

3.3.2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian pengunjung yang diambil dari 

keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi pengunjung yang berasal dari 

Kabupaten Rembang selama satu tahun terakhir (Oktober 2016 s/d September 

2017) dengan jumlah populasi sebesar 634.627 pengunjung. Teknik pengambilan 

sampel ini menggunakan simple random sampling. 

 Responden untuk analisis strategi pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan untuk pengembangan kawasan wisata Pantai Karangjahe adalah 

responden dari pengelola wisata Pantai Karangjahe dan Dinas atau Instansi terkait 

dengan pengelolaan kawasan wisata Pantai Karangjahe.  

3.3.3.  Penghitungan Besar Sampel 

Untuk pengambilan jumlah sampel pengunjung, digunakan rumus Solvin 

sebagai  berikut : 

  
 

     
 

Dimana : n =  ukuran sampel 

       N =  ukuran populasi 

            e =  persen kelonggaran ketidaktelitian 

 Jumla populasi tersebut dalam analisis ini menggunakan tingkat kelonggaran 

ketidaktelitian sebesar 10% dikarenakan jumlah pengunjung dalam waktu satu 
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tahun adalah 1.035.120 pengunjung sedangkan populasi yang diambil sejumlah 

634.627 pengunjung, Maka : 

 Dengan rumus diatas diperoleh sampel pengunjung sebesar dengan 

perhitungan sebagai berikut ini : 

  
       

                  
2 = 99,98 = 100 orang 

 

3.4.   Data Penelitian 

3.4.1. Metode Pengambilan Data 

 Dalam  penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi pustaka 

Data yang diambil diperoleh  dengan cara membaca literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Metode Dokumentasi 

Data yang diambil adalah  data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah, 

organisasi dan lain sebagainya seperti; BPS, Dinas Pariwisata, pihak pengelola 

dan sebagainya 

c. Wawancara dan Pengisisan Daftar Pertanyaan (questioner) 

Data yang diambil dengan cara mewawancarai dan mengisi daftar pertanyaan 

secara langsung oleh responden yang akan dijadikan sampel sesuai dengan 

data yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini berbentuk deep 

interview untuk menggali informasi sedalam-dalamnya kepada key person dan 

juga penggalian informasi dalam format Focus Group Discusiion (FGD) 

kepada para stake holder terkait dalam penelitian ini. 
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3.4.2  Jenis Dan Sumber Data 

Data Primer 

Pengumpulan data, khsususnya data primer dilakukan dengan teknik 

wawancara dan pengisisan daftar pertanyaan (questioner) yang secara simuhan. 

Wawancara dan pengisian daftar pertayaan ditujukan pada responden yang 

diyakini sebagai individu yang paham akan dirinya sendiri Sehingga apa yang 

dinyatakan oleh responden dapat diyakini kebenaran dan dapat dipercaya. Kunci 

dari keberhasikn wawancara dan pengisian daftra pertanyaan dititik beratkan pada 

faktor interpretasi Interpretasi responden terhadap suatu kondisi harus sama 

dengan interpretasi peneliti. 

Selain wawancara dan pengisian daftar pertanyaan pengumpukn data juga 

dilakukan dengan observasi Observasi duakukan dengan mekkukan pengamatan 

dan pencatatan secara sitematik dari berbagai gejak yang diamati Obeservasi 

dapat dilakukan bersamaan dengan wawancara dengan responden sekaligus 

penehti melakukan pengamatan tentang lingkungan secara umum dari lingkungan 

dimana responden berada. Menurut Singha (1989) dalam Hadi (2005), teknik 

observasi memiliki beberapa kelebihan antara lain penelitii dapat memahami 

konteks dimana kegiatan dilaksanakan, informasi dan pengetahuan diperoleh dari 

sumber pertama, peneliti akan memperoteh informasi data yang tidak mungkin 

tidak bisa dihimpun meklui wawancara atau kuisoner dan peneliti akan mampu 

melihat rutinitas di luar perhatian reponden yang berharga dalam  penelitian. 

Data-data yang diperlukan, meliputi data utama yang terdiri dari: 

- Perkembangan jumlah pengunjung Pantai Karangjahe lima tahun terakhir  

- Daerah asal pengunjung, sebagai zona asal pengunjung. 

- Proporsi jumlah pengunjung menurut zona asal pengunjung. 

- Seluruh biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh tiap individu pengunjung dari 

zona asal yang berbeda. 

- Kondisi obyek wisata Pantai Karangjahe 

- Kondisi sarana dan prasarana penunjang wisata 

- Kondisi masyarakat sekitar Pantai Karangjahe 



37 
 

- Kondisi lingkungan Pantai Karangjahe 

- Pengelolaan Pantai Karangjahe 

- Tingkat pendapatan pengunjung, persepsi responden terhadap kualitas 

lingkungan, dan subtitusi wisata alam yang lain. 

- Data penunjang, terdiri dari: karakteristik pengunjung, seperti jenis kelamin, 

umur, pendidikan, pekerjaan pengunjung dan lain-lain. 

Data Sekunder 

Adapun data sekunder dilakukan berdasarkan data atau dokumentasi dari 

berbagai individu atau lembaga terkait Disamping itu juga dilengkapi dengan 

kajian dan telaah pustaka yang terkait dengan topik penelitian baik melalui media 

cetak, berbagai publikasi ilmiah, data milik instanasi atau dinas dan sebagainya. 

Data tertulis yang akan diambil untuk mendukung penehtian ini berasal dari: 

1.   Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten  Rembang meliputi data: 

• Letak dan luas wilayah 

• Jumlah penduduk 

• Mata pencaharian penduduk 

• Tingkat pendidikan 

• Jumlah curah hujan 

• Iklim 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, data yang 

diambil Master Plan Obyek Wisata Pantai Karangjahe tahun 2017, Kecamatan 

Rembang  Dalam Angka Tahun 2016   

3. Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Rembang, data yang diambil  yaitu  

Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pengelolaan wisata 

Pantai Karangjahe tahun 2016- 2017 

4. Badan Pengelola Karangjahe Beach,  data yang diambil sarana dan prasarana 

Wisata (kantor pengelola, pusat informasi, penginapan, sarana transportasi) 
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3.4.3. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini beberapa aspek yang dianalisis antara lain : penilaian 

manfaat ekonomi intangible sumber daya alam dan lingkungan dari kawasan 

wisata Pantai Karangjahe sebagai tempat rekreasi berdasarkan pendekatan metoda 

biaya perjalanan, pengaruh tingkat pendapatan, persepsi responden terhadap 

kualitas lingkungan, dan subtitusi wisata alam yang kin terhadap minat wisatawan 

untuk melakukan kunjungan ke Pantai Karangjahe dengan pendekatan model 

regresi logistic dan strategi pengetokan sumber daya akm dan lingkungan untuk 

pengembangan Pantai Karangjahe  dengan menggunkan analisis SWOT 

3.4.3.1. Pengumpulan  Data Kuantitatif 

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan wawancara terbuka dan 

pengisisan daftar pertanyaan (questioner) untuk mengetahui penilaian manfaat 

ekonomi intangible dan sumber daya alam dan lingkungan Pantai Karangjahe 

serta untuk mengetahui minat wisata. Data yang diambil dengan cara 

mewawancarai dan mengisi daftar pertanyaan secara langsung oleh responden 

yang akan dijadikan sampel sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

3.4.3.2. Analisa Data Kuantitatif  

a. Analisis Gambaran Umum 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 

kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi umum 

wilayah kajian dan karakteristik sosial ekonomi pengunjung.  

b. Analisis Fungsi Permintaan Wisata dan Variabel yang Berpengaruh  

Adapun metode kuantitatif dilakukan dengan analisis regresi linear 

berganda menggunakan software SPSS untuk mengetahui hubungan antar variabel 

yang diteliti sehingga dapat diketahui variabel independen apa saja yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hubungan tersebut dapat diekspresikan 

dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan satu 

atau lebih variabel bebas X1, X2,…,Xn. Dalam analisis regresi berganda pola 
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hubungan antar variabel diekspresikan dalam sebuah persamaan regresi yang 

dapat diformulasikan sebagai berikut (Kutner, Nachtsheim dan Neter, 2004).:  

     Y = f (X1, X2, X3, X4,..., Xn)  

     Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +... βnXn  

Dimana :  

     α = intercept  

     β = koefisien  

    X = variabel penelitian  

c. Analisis Estimasi Nilai Ekonomi Wisata  

Nilai ekonomi ditentukan dengan cara menghitung nilai surplus konsumen 

tiap individu pertahun. Untuk menghitung nilai surplus konsumen, digunakan 

formulasi sebagai berikut:   

Dx = Qx = a – bP 

Persamaan di atas diturunkan dalam bentuk persamaan integral terbatas, 

dengan batas bawah yaitu biaya terendah yang dibayarkan pengunjung dan batas 

teratas yaitu biaya tertinggi yang dikeluarkan pengunjung untuk beriwisata ke 

Pantai Karangjahe, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut:  

𝑆𝐾= ∫             
  

  
 

Keterangan : SK = Surplus Konsumen  

            Px  = Fungsi Permintaan wisata 

 

3.4.3.3.  Pengumpulan Data Kualitatif 

Pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini menggunakan deep 

interview dan FGD. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Perolehan data diawali dengan depth interview sebelum dilakukan FGD 

b. Data dari hasil depth interview dilanjutkan pada diskusi kelompok terarah 

dan dibuat transkrip hasil FGD dari peserta FGD yang merupakan 

stakeholder dalam penentuan rekomendasi pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan Pantai Karanjahe. 
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c. Data mentah yang sudah di buat transkripnya kemudian direduksi  

d. Analisa SWOT 

e. Interpretasi hasil penelitian 

 

3.4.3.4.  Analisa Data Kualitatif 

a. Analisa SWOT 

Proses analisis SWOT dakm rangka menyusun strategi pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan untuk pengembangan kawasan wisata Pantai Karagjahe  

dilakukan melalui beberapa tahapan, antara kin: proses identifikasi variabel yang 

akan dikaji, proses analisis melalui penyusunan matriks IFAS (Internal Factor 

Analisis Summary) dan EFAS (Eksternal Faktor Anafysis Summary)  matriks 

SWOT, dan tahapan pengambilan keputusan berupa strategi strategi pengelolaan 

sumber daya akm dan lingkungan untuk pengembangan kawasan Pantai 

Karangjahe. 

Penyusunan matriks EFAS dan EFAS dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi eksternal dan internal hngkungan yang berpengaruh dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan untuk pengembangan kawasan Pantai 

Karangjahe  .  Sebelum masing-masing  variabel tersebut  dimasukkan ke dalam 

matriks EFAS dan IFAS, terlebih dahulu dikkukan pembobotan dan skoring. 

Besarnya bobot akan sangat bergantung pada tingkat kontribusi variabel terhadap 

pengembangan  Kawasan Pantai Karangjahe . Hal ini sangat subjektif, dan 

didasarkan pada asumsi dan justifikasi penulis. Adapun tabel IFAS dan EFAS 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2.  IFAS Pantai Karangjahe    

Faktor Strateis Internal Bobot Nilai Skor 

Kekuatan    

-    

-    

Kelemahan    

-    

-    

Total Skor    

Catatan 

1. Pemberian bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai dari 1,0 yang 

menunjukkan sangat penting sampai dengan 0,0 yang nenunjukkan hal yang 

sangat tidak penting. Namun pada prakteknya nilai-nilai akan terletak diantara 

dua niki ekstrim teoritis tersebut. Hal ini karena dalam analisis faktor-faktor 

internal (dan juga analisis hngkungan eksternal), perencana strategi akan 

memperhitungkan banyak faktor, sehingga masing-masing faktor tersebut 

diberi bobot yang besarnya diantara kutub 0 dan 1 (dimana hal itu 

menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing faktor). 

2. Pemberian rating/nilai (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (sangat tinggi) sampai dengan 1 (sangat 

rendah) berdasar pada pengaruh faktor tersebut terhadap pengembangan 

pariwisata. Pemberian rating untuk faktor yang tergolong kategori kekuatan 

bersifat positif Ocekuatan yang besar diberi rating + 4, sedangkan jika 

kekuatannya kecil diberi rating + 1). Pemberian rating kelemahan adalah 

kebalikannya, yaitu jika kelemahannya sangat besar diberi rating 1 dan jika 

kelemahannya kecil ratingnya 4. 

3. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan pada kolom 4. Hasimya berupa skor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi muki dari 4,0 sampai dengan 

1,0. 

4. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar, catatan, atau justifikasi atas 

skor yang diberikan. 

Sumber: Rangkuti, 2006 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabel 3.3. EFAS Pantai Karangjahe  

 

Faktor Strateis EKsternal Bobot Nilai Skor 

Peluang    

-    

-    

Ancaman    

-    

-    

Total Skor    

Catatan 

1. Pemberian bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (sangat tidak penting). Semua bobot tersebut 

jumkh/skor totamya harus 1,00. Nilai-nilai tersebut secara implisit 

menunjukkan angka persentase tingkat kepentingan faktor tersebut relatif 

terhadap faktor-faktor yang lain. Angka yang lebih besar berarti rektif lebih 

penting dibanding dengan faktor yang lain. Sebagai contoh faktor X diberi 

bobot 0,10 (10%), sedangkan fektor Y diberi bobot 0,05 (5%). Berarti dalam 

analisis lingkungan eksternal organisasi, faktor X dianggap lebih penting 

dibandingkan dengan faktor Y dalam kaitannya dengan kehidupan organisasi 

atau terhadap permasalahan yang sedang dikaji. 

2. Beri rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai dari 4 (sangat tinggi) sampai dengan 1 (sangat rendah) berdasar 

pada pengaruh faktor tersebut terhadap pengembangan pariwisata Pantai 

Karangjahe. Pemberian rating untuk faktor peluang bersifat positif peluang 

yang sangat besar diberi rating + 4, sedangkan jika peluangnya keciI diberi 

rating +1). Pemberian rating ancaman adalah kebalikannya, yaitu jika 

ancamannya besar diberi rating 1 dan jika ancamannya kecil ratingnya 4. 

3. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh 

skor  pada kolom 4. Hasilya berupa skor pembobotan untuk masing-masing 

faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0. 

4. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar, catatan, atau .justifikasi atas 

skor yang diberikan. 

Sumber: Rangkuti, 2006 

 
Berdasarkan skor IFAS dan EFAS, selanjutnya disusun strategi pengelolaan 

sumber daya akm dan hngkungan untuk pengembangan kawasan wisata Panyai 

Karangjahe. Formulasi strategi dilakukan dengan menggunakan Matrik SWOT. 


