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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Surakarta merupakan suatu kota yang sangat strategis karena terletak diantara 

tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, dan Jawa Timur. 

Hal ini menyebabkan Surakarta menjadi tempat yang baik untuk disinggahi, yang 

secara otomatis membuat kota Surakarta berkembang dengan pesat.  

Perkembangannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek objek wisata, 
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industri dan perdagangan, pendidikan dan budaya,  dan lain sebagainya.  Aspek-

aspek tersebut perlu didukung dengan infrastruktur dan akomodasi yang baik 

seperti hotel, restoran, cafe, dan lain-lain. 

 

Surakarta memiliki banyak sekali hotel yang dapat digunakan sebagai tempat 

peristirahatan sementara ketika sedang melakukan perjalanan jauh, perjalanan 

dinas maupun liburan dan juga dapat bermanfaat sebagai tempat rapat atau 

pertemuan.  Status hotel yang ada di Surakarta terdiri dari hotel bintang satu 

sampai bintang lima. Beberapa diantaranya adalah hotel Bintang, hotel Agas, 

Novotel, Sunan Hotel, hotel Dana, hotel Ibis, hotel Lor In, hotel Sahid Jaya Solo, 

hotel Asia, dan yang lainnya.  Masing-masing hotel tersebut memiliki 

karakteristik dan fasilitas yang berbeda-beda.  Oleh karena itu, managemen hotel 

membuat fasilitas-fasilitas yang menarik, service atau pelayanan yang baik ke 

pengunjung dengan tujuan untuk menarik pengunjung.  Letak yang strategis dapat 

pula menjadi salah satu faktor tarikan pengunjung hotel untuk menetap 

sementara di hotel tersebut.  

 

Untuk mengetahui berapa besarnya tarikan pergerakan ke hotel, perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang tarikan pergerakan kendaraan dengan menghitung 

jumlah kendaraan yang masuk ke hotel.  Setelah itu, di cari jam puncak 

kendaraan yang masuk dari hotel yang bersangkutan. Kemudian dibuat model 

tarikan perjalanan (Trip of Attraction Model) pada kondisi sekarang.  Setelah 

didapatkan bentuk model tarikan, model tersebut diuji dengan beberapa 

pengujian seperti uji linearitas, nonmultikolineraitas, dan lain-lain.  Model yang 

terbaik (model yang lulus hasil pengujian) yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan, baik dalam peramalan jumlah tarikan di masa mendatang 

maupun untuk membantu menentukan kebutuhan parkir hotel. 

 

Diharapkan dengan adanya pembahasan tentang tarikan pergerakan ke hotel 

dapat mengetahui serta memahami model tarikan pergerakan ke hotel pada 
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kondisi sekarang dan juga model tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam peramalan jumlah tarikan pergerakan di masa mendatang, 

serta dapat digunakan untuk membantu menentukan kebutuhan parkir hotel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap tarikan pergerakan 

tersebut? 

b. Bagaimanakah model tarikan pergerakan yang terjadi pada hotel tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Pembatasan masalah ini dilakukan agar tidak terlalu jauh dan diperoleh langkah-

langkah yang sistematis, sehingga pembahasan penulisan skripsi ini difokuskan 

pada masalah yang dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Lokasi penelitian adalah Hotel Sahid Jaya Solo, Hotel Novotel, Hotel Ibis, 

Sunan Hotel, Hotel Lor In. 

b. Variabel terikat yang diteliti berupa tarikan pergerakan kendaraan yang 

memasuki area Hotel Sahid Jaya Solo, Hotel Novotel, Hotel Ibis, Sunan Hotel, 

Hotel Lor In, Sedangkan Variabel bebas yang diteliti meliputi: luas lahan, luas 

bangunan, luas parkir, total jumlah kamar yang tersedia, jumlah ruang rapat, 

dan luas maksimum ruang rapat. 

c. Hanya dilakukan pembahasan terhadap tarikan pergerakan kendaraan yang 

menuju ke hotel.  

d. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier 

berganda. 

e. Analisis data dengan menggunakan bantuan program Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) versi 16. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa 

sajakah yang berpengaruh terhadap tarikan pergerakan di hotel dan model 

tarikan pergerakan yang terjadi di hotel tersebut. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis. 

Memahami perencanaan transportasi dengan membuat suatu model tarikan 

pergerakan. 

b. Manfaat praktis. 

Pemodelan yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi jumlah 

tarikan pergerakan yang terjadi di hotel, baik pada masa sekarang maupun 

pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 

Permasalahan transpotasi seperti tundaan, kemacetan, dan lain-lainnya sudah 

sering dijumpai dibeberapa kota besar di Indonesia dan sudah mencapai kondisi 

yang sangat memprihatinkan, untuk itu diperlukan suatu media untuk mengatasi 

masalah tersebut.  Perencanaan dan pemodelan transportasi adalah media yang 

paling efektif dan efisien yang dapat menggabungkan semua semua faktor 

permasalahan transportasi, dan keluarannya dapat digunakan untuk 

memecahkan permasalahan transportasi baik pada masa sekarang maupun pada 

masa yang akan datang, sehingga saat ini banyak penelitian yang dilakukan guna 

mempelajari bangkitan pergerakan untuk semua jenis tata guna lahan. 

 

Achmad Fathoni, 2003, menganalisis tentang Studi Tarikan Lalu Lintas dan 

Kebutuhan Area Parkir di Kawasan Pasar Gede Surakarta.  Studi ini dilakukan 

untuk meneliti jumlah kendaraan yang memasuki area Pasar Gede ditambah 

daerah penyangga yaitu pertokoan di sebelah Utara (Jalan Utara Pasar Besar) 

dan Selatan (Jalan R.E Martadinata) sepanjang bangunan Pasar Gede, dengan 

jenis kendaraan yang diteliti meliputi kendaraan roda dua, tiga, dan empat.  Dari 

penelitian itu didapatkan jumlah tarikan lalu lintas yang ditimbulkan oleh 

keberadaan Pasar Gede, luas area parkir yang dibutuhkan untuk menampung lalu 

lintas tersebut, dan perbandingan luas area parkir yang dibutuhkan dengan yang 

tersedia, yaitu: 

a. Jumlah tarikan lalu lintas di daerah Pasar Gede 2899 kendaraan dengan 

didominasi motor sebesar 53.81%, di Jalan Martadinata 1539 kendaraan 
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dengan didominasi mobil, dan di Jalan Utara Pasar Besar 522 kendaraan 

dengan didominasi mobil sebesar 38.12%. 

b. Luas area parkir yang dibutuhkan di daerah Pasar Gede 1370.25 m2, Jalan 

Martadinata 1044.75 m2, dan Jalan Utara Pasar Besar 481.25 m2. 

c. Secara umum fasilitas parkir yang tersedia untuk daerah Pasar Gede sudah 

tidak mampu lagi menampung kebutuhan yang ada, sedangkan untuk Jalan 

Martadinata dan Jalan Utara Pasar Besar masih dapat menampung. 

 

Achmad Muhyidin Arifa’i, 2007, menganalisis Model Tarikan Pergerakan 

Kendaraan pada rumah sakit di Surakarta.  Pemodelan ini meneliti jumlah 

kendaraan yang memasuki area rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta, Rumah Sakit Dr. Oen, Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Slamet 

Riyadi, dengan variabel bebas yang diteliti adalah karakteristik tata guna lahan 

(luas lahan, luas area parkir, dan luas bangunan) serta jumlah tempat tidur, 

dokter, perawat, dan karyawan rumah sakit tersebut dan variabel terikatnya 

adalah pergerakan kendaraan keempat lokasi rumah sakit tersebut.  Dari hasil 

korelasi variabel terikat dengan variabel bebas diketahui bahwa variabel bebas 

punya pengaruh besar terhadap tarikan pergerakan yaitu 0.912-0.992, 

sedangkan dari hasil korelasi antar variabel bebas diketahui bahwa nilai korelasi 

antar variabel bebas tersebut tinggi.  Bentuk model yang didapatkan adalah         

Y = 6.974 + 0.548 X1 dan Y = 24.02 + 0.773 X1 – 0.004 X2.  Model-model tersebut 

dilakukan pengujian dan kemudian didapatkan bahwa model pertama adalah 

model yang terbaik dimana variabel bebas yang berpengaruh adalah jumlah 

tempat tidur. 

 

Pemodelan yang lainnya dilakukan oleh Bambang Supriyanto yaitu Pemodelan 

Tarikan Perjalanan pada Gedung Perkantoran di Kota Malang.  Pemodelan ini 

dilakukan pada sepuluh gedung perkantoran di kota Malang, dengan 

karakteristik kesepuluh gedung tersebut berbeda yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian, yaitu kelompok lima gedung perkantoran yang bernasabah dan 
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kelompok lima gedung perkantoran yang tidak bernasabah.  Sumber data primer 

yang dikumpulkan adalah tarikan perjalanan jumlah karyawan dan pengunjung, 

tarikan perjalanan jumlah kendaraan bermotor karyawan dan pengunjung baik 

roda dua maupun roda empat, dan data sekunder berupa luas lantai bangunan 

total, luas lantai bangunan yang digunakan, luas lantai/halaman parkir sepeda 

motor, luas halaman parkir mobil, dan jumlah karyawan pada masing-masing 

gedung perkantoran. Untuk analisa awal dicari jam puncak karyawan dan 

pengunjung, ternyata jam puncak karyawan terjadi antara jam 06.45 - 07.45 WIB 

dan jam puncak pengunjung terjadi antara jam 09.15 - 10.15 WIB.  Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa model tarikan perjalanan pada waktu 

jam puncak karyawan variabel bebas yang sangat berpengaruh adalah karyawan, 

sedangkan model tarikan perjalanan pada jam puncak pengunjung variabel 

bebas yang sangat berpengaruh adalah luas lantai bangunan yang digunakan.  

Mengenai penggunaan sarana transportasi untuk karyawan yang paling banyak 

adalah dengan jalan kaki yaitu sebesar 33.50%, sedangkan untuk pengunjung 

sarana transportasi yang paling banyak adalah jalan kaki yaitu sebanyak 37.67%. 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Alexis M Filone, Michael Ryan Tecson dan kawan-

kawan dengan judul Tarikan Pergerakan dari Pembangunan Tata Guna Lahan di 

Kota Manila, yang didapatkan dari Jurnal Internasional dengan alamat 

websitenya http://www.easts.info/2003proceedings/papers/0860.pdf. Tarikan 

pergerakan yang diteliti adalah tarikan pergerakan orang dan kendaraan sebagai 

variabel terikatnya, dengan objek penelitian adalah Kondominium.  Sebanyak 30 

kondominium di dipilih secara acak dan ditetapkan variabel bebasnya seperti 

tahun dibangunnya kondominium tersebut (X1), luas lahan (X2), luas bangunan 

(X3), jumlah lantai bangunan (X4), jumlah kepemilikan kondominium (X5), jumlah 

pekerja (X6), jumlah parkir (X7), jumlah orang tiap unit kondominium (X8), tahun 

pengoperasian kondominium tersebut (X9), biaya pemeliharaan (X10), total 

jumlah pintu keluar (X11).  Data variabel terikat didapatkan dengan survai 

langsung di lapangan sedangkan variabel bebasnya didapatkan langsung dari 
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kondominium yang bersangkutan.  Penelitian tersebut dilakukan dari jam 06.00 – 

19.00, dengan menghitung jumlah orang dan kendaraan yang masuk dan keluar 

dari kondominium tersebut serta membuat kuisioner untuk mengetahui 

karakteristik dari masing-masing kondominium.  Dari hasil penelitian tersebut, 

diketahui bahwa jam puncak tarikan pergerakan orang maupun kendaraan 

terjadi pada pagi hari dan digunakan model regresi linier berganda untuk 

mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas.  Model 

yang didapatkan untuk tarikan pergerakan orang adalah Y1 = -49.495 + 3.627 X1 

+ 0.00226 X3 + 2.176 X6 + 17.064 X8, sedangkan model untuk tarikan pergerakan 

kendaraan adalah Y2 = -7.041 + 0.865 X1 + 0.00092 X3 + 0.321 X7.  Model 

tersebut dilakukan analisis dan pengujian terhadap masing-masing model untuk 

mendapatkan model terbaik dan didapatkan bahwa tarikan pergerakan orang 

maupun kendaraan berpengaruh terhadap luas bangunan.  

 

Melihat pemodelan-pemodelan yang sudah ada, terlihat bahwa tarikan terhadap 

tata guna lahan yang berbeda akan menghasilkan hubungan variabel-variabel 

bebas yang berbeda pula. 

 

Dalam laporan skripsi ini akan dibahas bagaimanakah model tarikan pergerakan 

yang terjadi pada hotel.  Variabel bebas yang digunakan adalah luas lahan, luas 

bangunan, luas parkir, total jumlah kamar yang tersedia, jumlah ruang rapat, dan 

luas maksimum ruang rapat, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah tarikan 

perjalanan yang menggunakan moda tertentu seperti mobil, sepeda motor, taksi 

dan bus. Dalam menganalisis model tarikan perjalanan tersebut digunakan 

analisis regresi linier berganda guna mengkaji hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, yang dimana diharapkan hasil dari analisis model tarikan 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peramalan jumlah 

tarikan perjalan di masa mendatang dan juga digunakan untuk merencanakan 

kebutuhan parkir hotel. 
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1.7 Dasar Teori 

 

2.2.1 Konsep Perencanaan Transportasi 

 

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari 

suatu tempat ke tempat lain, yang dimana dalam transportasi ada dua unsur 

penting, yaitu permindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah barang dan 

penumpang ke tempat lain (H. A. Abbas Salim, 1993:6 & 7).  Pergerakan 

transportasi tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap perorangan, 

masyarakat, pembangunan ekonomi dan sosial politik suatu negara, untuk itulah 

diperlukan suatu perencanaan transportasi supaya dalam pergerakannya dapat 

berjalan dengan baik. 

 

Perencanaan transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

tujuannya mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia 

dan barang bergerak atau berpindah tempat dengan aman dan murah                

(L. J. Pignataro, 1973). 

 

Tujuan perencanaan transportasi adalah meramalkan dan mengelola evolusi titik 

keseimbangan ini sejalan dengan waktu sehingga kesejahteraan sosial dapat 

dimaksimumkan (Ofyar Z. Tamin, 1997:7). 

 

Sasaran umum perencanaan transportasi adalah membuat interaksi (pergerakan 

manusia, kendaraan, dan barang) menjadi mudah dan seefisien mungkin (Ofyar 

Z. Tamin, 1997:50).   

 

Ciri dasar perencanaan transportasi (Ofyar Z. Tamin, 1997:11 & 12), adalah: 

a. Multimoda. 
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Kajian perencanaan transportasi selalu melibatkan lebih dari satu moda 

transportasi sebagai bahan kajian. 

b. Multidisiplin. 

Kajian perencanaan transportasi melibatkan banyak disiplin keilmuan karena 

aspek kajiannya sangat beragam, mulai dari ciri pergerakan, pengguna jasa, 

sampai dengan prasarana ataupun sarana transportasi itu sendiri. 

c. Multisektoral. 

Kajian perencanaan transportasi biasanya melibatkan beberapa lembaga 

pemerintah ataupun swasta yang masing-masing mempunyai kepentingan 

yang berbeda, sehingga diperlukan koordinasi dan penanganan yang baik. 

d. Multimasalah. 

Karena kajian perencanaan transportasi merupakan kajian multimoda, 

multidisplin, multisektoral, tentu saja menimbulkan multimasalah.  

Permasalahan yang dihadapi mempunyai dimensi yang cukup beragam dan 

luas, mulai dari yang berkaitan dengan aspek pengguna jasa, rekayasa, 

operasional, ekonomi, sampai dengan aspek sosial. 

 

Menurut Ofyar Z. Tamin, 1997:59 & 60, terdapat beberapa konsep perencanaan 

transportasi yang telah berkembang sampai saat ini, dimana yang paling populer 

adalah Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap, yaitu bangkitan dan 

tarikan pergerakan (Trip Generation), distribusi pergarakan lalu lintas (Trip 

Distribution), pemilihan moda (Modal Choice), dan pembebanan lalu lintas (Trip 

Assignment).  Model perencanaan ini juga dapat merupakan gabungan dari 

beberapa seri submodel yang masing-masing harus dilakukan secara terpisah 

dan berurutan, dimana submodel tersebut adalah aksesibilitas, bangkitan dan 

tarikan pergerakan, sebaran pergerakan, pemilihan moda, pemilihan rute, dan 

arus lalu lintas dinamis. 
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2.2.1.1 Aksesibilitas 

 

Menurut Ofyar Z. Tamin, 1997:52, aksesibilitas adalah konsep yang 

menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan 

sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. 

 

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara 

lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dengan mudah atau susahnya 

lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi (J. A. Black, 1981). 

 

2.2.1.2 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan 

 

Suatu kota dipandang sebagai suatu tempat dimana terjadi aktivitas-aktivitas 

atau sebagai suatu pola tata guna lahan.  Lokasi dimana aktivitas dilakukan akan 

mempengaruhi manusia, dan aktivitas manusia akan mempengaruhi lokasi 

tempat aktivitas berlangsung.  Interaksi antar aktivitas terungkap dalam wujud 

pergerakan manusia, barang, dan informasi (C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 

2005;9).  Pergerakan tersebut memerlukan suatu transportasi untuk bergerak 

dari satu tempat ke tempat lain. 

 

Hubungan yang sederhana antara penggunaan lahan dan transportasi akan 

diperlihatkan dalam skema gambar 2.1 berikut (C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 

2005;10). 
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Gambar 2.1  Siklus Tata Guna Lahan dan Transportasi  

(sumber: C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall) 

 

Tata guna lahan merupakan salah satu penentu utama pergerakan dan aktivitas.  

Aktivitas ini dikenal sebagai istilah bangkitan perjalanan (Trip Generation) yang 

menentukan fasilitas transportasi seperti jalan, bus, dan sebagainya, yang akan 

dibutuhkan untuk melakukan pergerakan (C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 

2005;10). 

 

Bangkitan perjalanan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah 

pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah 

pergerakan yang tertarik ke suatu zona atau tata guna lahan (Ofyar Z. Tamin, 

1997:60). 

 

Pada dasarnya bangkitan perjalanan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, disebut juga sebagai bangkitan 

perjalanan (Trip Production). 

Fasilitas 
Transportasi 

Kebutuhan akan 
transportasi 

Perjalanan Tata guna lahan 

Nilai lahan 

Aksesibilitas 
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b. Lalu lintas yang menuju suatu lokasi, disebut juga sebagai tarikan perjalanan 

(Trip Attraction). 

 

Bangkitan dan tarikan perjalanan dapat digambarkan pada gambar 2.2 berikut 

ini. 

 

  

   

 

 

 

 

Gambar 2.2  Bangkitan dan Tarikan Pergerakan 

(Sumber: Wells, 1975) 

 

2.2.1.3 Sebaran Pergerakan 

 

Sebaran pergerakan adalah suatu pemodelan yang memperkirakan distribusi 

suatu pergerakan yang meninggalkan suatu zona atau menuju suatu zona, dan 

yang menghubungkan interaksi antara tata guna lahan, jaringan transportasi, 

serta arus lalu lintas, dimana sebaran pergerakan ini dapat direpresentasikan 

dalam bentuk garis keinginan (desire line) atau dalam bentuk Matriks Asal Tujuan 

(Origin Destination Matrix).  

 

2.2.1.4 Pemilihan Moda 

 

Interaksi antara dua tata guna lahan akan menimbulkan suatu pergerakan, 

dimana pergerakan tersebut membuat seseorang untuk menggunakan suatu 

moda transportasi, seperti menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, 

dan dapat juga dengan berjalan kaki.  Dalam pemilihan moda transportasi sangat 

tergantung pada tingkat pendapatan, biaya transport, dan jarak yang ditempuh. 

i j 

Pergerakan yang 
berasal dari zona i 

Pergerakan yang 
berasal dari zona j 
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2.2.1.5 Pemilihan Rute 

 

Pemilihan rute terjadi ketika adanya pergerakan antara dua tata guna lahan 

dengan menggunakan moda transportasi, yang dimana dalam pemilihan rute ini 

tergantung pada alternatif terpendek, tercepat, termurah, dan sebagainya.   

 

2.2.1.6 Arus Lalu Lintas Dinamis 

 

Arus lalu lintas berinteraksi dengan sistem jaringan transportasi.  Jika arus lalu 

lintas meningkat pada ruas jalan tertentu, waktu tempuh bertambah karena 

kecepatan menurun (Ofyar Z. Tamin, 1997:65), dan sebaliknya, jika arus lalu 

lintas menurun pada ruas jalan tertentu, waktu tempuh berkurang karena 

kecepatan meningkat. 

 

2.2.2 Konsep Pemodelan 

 

Model dapat didefinisikan sebagai bentuk penyederhanaan suatu realita.  Semua 

model merupakan penyederhanaan suatu realita untuk tujuan tertentu, seperti 

memberikan penjelasan, pengertian serta peramalan.  Secara umum dapat 

dikatakan bahwa semakin mirip suatu model dengan realitanya, semakin sulit 

model tersebut dibuat.  Model yang canggih belum tentu merupakan model yang 

baik, melainkan model yang sederhana lebih sesuai untuk tujuan, situasi, dan 

kondisi tertentu. 

 

Berikut ini adalah bentuk-bentuk suatu model, beberapa diantaranya adalah: 

a. Model fisik. 

b. Model peta dan diagram (grafis). 
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Model grafis adalah model yang menggunakan media garis (lurus dan 

lengkung), gambar, warna, dan bentuk sebagai media penyampaian suatu 

realita.   

c. Model statistika dan matematis. 

Model statistika dan matematis adalah model yang menggunakan persamaan 

atau fungsi matematika sebagai media penyampaian suatu realita dan yang 

menerangkan beberapa aspek fisik, sosial ekonomi, dan model transportasi.   

 

Pembentukan model mempunyai suatu tujuan yaitu untuk mengerti cara kerja 

sistem dan untuk meramalkan perubahan arus lalu lintas ketika dilakukan suatu 

perubahan pada sistem tata guna lahan dan atau sistem transportasi. 

 

Beberapa faktor penting dari spesifikasi model yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Struktur Model. 

Model selalu mempunyai bentuk parameter untuk bisa menunjukkan aspek 

struktural dari model tersebut, dan dengan metodologi yang sudah 

berkembang sangat mungkin membentuk model dengan banyak peubah. 

b. Bentuk fungsional. 

Pemecahan dengan bentuk tidak linear akan dapat mencerminkan realita 

secara lebih tepat, tetapi membutuhkan seumber daya dan teknik untuk 

proses pengkalibrasian model tersebut. 

c. Spesifikasi peubah. 

Peubah yang dapat digunakan serta hubungan antar peubah dalam suatu 

model harus dipertimbangkan, sehingga diperlukan proses tertentu dalam 

menentukan peubah yang dominan, antara lain dengan proses kalibrasi dan 

pengabsahan. 

 

2.2.3 Model Bangkitan Pergerakan 
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Tujuan dasar model bangkitan pergerakan adalah menghasilkan model hubungan 

yang mengaitkan tata guna lahan dengan jumlah pergerakan yang menuju ke 

suatu zona atau yang meninggalkan suatu zona. 

Model bangkitan pergerakan diperlukan apabila pengaruh tata guna lahan dan 

pemilikan pergerakan terhadap besarnya bangkitan dan tarikan pergerakan 

berubah sebagai fungsi waktu.  Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pemodelan bangkitan pergerakan tidak hanya pergerakan manusia tetapi juga 

pergerakan barang. 

 

Bangkitan pergerakan harus dianalisis secara terpisah dengan tarikan 

pergerakan, dengan tujuan akhirnya menaksir setepat mungkin bangkitan 

pergerakan dan tarikan pergerakan pada masa sekarang yang akan digunakan 

untuk meramalkan pergerakan pada masa mendatang.  

 

2.2.4 Uji Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis dilakukan sebagai upaya memperoleh gambaran mengenai 

suatu populasi dari sampel.  Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari 

suatu sampel digunakan untuk menyusun suatu pendugaan terhadap nilai 

parameter populasinya yang tidak diketahui. 

 

Hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis 

statistik.  Hipotesis penelitian sifatnya proporsional (verbal), karena itu hipotesis 

ini tidak bisa diuji secara empirikal.  Agar hipotesis penelitian dapat diuji, maka 

harus diterjemahkan kedalam hipotesis statistik agar dapat ditindaklanjuti secara 

operasional.  Kriteria  menterjemahkannya dalam bentuk H0 dan H1.  Yang 

mencerminkan dugaan penelitian (harapan penelitian) adalah H1, kecuali apabila 

dugaan penelitian yang mengisyaratkan tanda sama dengan (=), maka dugaan 

penelitian dicerminkan oleh H0.  Adapun yang diuji adalah hipotesis nol (H0), dan 

selama data belum ada maka H0 yang benar.  Hal lain yang perlu diperhatikan 
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bahwa H0 dan H1 ini bersifat komplementer, artinya apa yang ada dalam H0 tidak 

terdapat dalam H1, dan begitu juga sebaliknya. 

Pengujian hipotesis hanya memberikan dua kemungkinan keputusan, yaitu 

menolak atau tidak dapat menolak hipotesis nol.  Keputusan tersebut tidak 

berarti bahwa peneliti telah membuktikan salah atau benarnya hipotesis nol, 

karena pada tataran yang sebenarnya hipotesis nol itu tidak pernah dapat 

dibuktikan.  Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada dua kesalahan yang 

mungkin dilakukan peneliti ketika menguji hipotesis penelitiannya. 

a. Melakukan kesalahan tipe I, yaitu menolak hipotesis nol padahal dalam 

kenyataannya hipotesis nol adalah benar. 

b. Melakukan kesalahan tipe II, yaitu tidak menolak hipotesis nol padahal dalam 

kenyataannya hipotesis nol adalah salah. 

 

Dengan demikian dalam menguji hipotesis, harus meminimalkan peluang untuk 

membuat kedua kesalahan tersebut.  Dalam bahasa statistika, peluang untuk 

membuat kesalahan tipe I dinyatakan sebagai α dan peluang untuk membuat 

kesalahan tipe II dinyatakan sebagai β. 

 

Tabel 2.1  Kemungkinan Kesalahan pada Pengujian Hipotesis 

 
Sumber: Ating & Sambas, 2006:160 

 

2.2.5 Analisis Korelasi 

 

2.2.5.1 Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R2) didefinisikan sebagai nisbah antara variasi terdefinisi 

dengan variasi total. 

Menolak H0

Mendukung H0 Keputusan Benar (1-α)
Keputusan Benar (1-β)

Kesalahan Tipe II (β)

Keputusan Pengujian Keadaan Sebenarnya
H0 benar H0 salah

Kesalahan Tipe I (α)
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                                                                                        ………………………………………………        

1                                                                                                                                              

Koefisien ini mempunyai batas limit sama dengan satu (perfect explanation) dan 

nol (no explanation).  Nilai antara kedua batas limit ini ditafsirkan sebagai 

persentase total variasi yang dijelaskan oleh analisis regresi linier. 

 

2.2.5.2 Koefisien Korelasi 

 

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan korelasi antara peubah tidak 

bebas dengan peubah bebas atau antara sesama peubah bebas. 

 

 

    ………………………….        2 

 

 

 

Nilai r = 1, berarti bahwa korelasi antara peubah y dan x adalah positif 

(meningkatnya nilai x akan mengakibatkan meningkatnya nilai y). 

Jika nilai r = -1, berarti bahwa korelasi antar peubah y dan x adalah negatif 

(meningkatnya nilai x akan mengakibatkan menurunnya nilai y). 

Jika nilai r = 0, berarti tidak ada korelasi antar peubah. 

 

2.2.6 Analisis Regresi 

 

2.2.6.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Analisis regresi linier adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk 

mempelajari bagaimana suatu variabel tidak bebas dihubungkan dengan satu 

atau lebih variabel bebas. 
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…………………………………................................        3 

  

Keterangan, Y : Variabel tidak bebas 

          A : Konstanta regresi 

          B : Koefisien regresi 

          X : Variabel bebas 

 

Nilai A dan B, dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. 

 

   ……………………………………………….        4 

 

 

  ……………………………………………….        5 

 

Keterangan, N : Jumlah pengamatan atau sampel 

          Y : Variabel tidak bebas 

          X : Variabel bebas 

 

2.2.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Analisis regresi linier berganda merupakan pengembangan lanjut dari analisis 

regresi linier, secara khusus pada kasus yang memiliki banyaknya variabel bebas.  

Hal ini sangat diperlukan dalam realita yang menunjukkan bahwa beberapa 

peubah tata guna lahan secara simultan mempengaruhi bangkitan pergerakan. 

 

                                                                                               ……………………………………..………….      6 

 

Keterangan,       Y        : Variabel tidak bebas 

                A        : Konstanta regresi 
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           B1, …, Bn : Koefisien regresi 

           X1, …, Xn : Variabel bebas 

 

Apabila dalam pengamatan Y terdapat dua variabel bebas, maka persamaannya 

akan menjadi: 

        

  …………………………………………………..………..…      7 

 

Keterangan,     Y        : Variabel tidak bebas 

              A       : Konstanta regresi 

           B1, B2   : Koefisien regresi 

           X1, X2    : Variabel bebas 

 

Terdapat tiga persamaan yang harus diselesaikan dalam mencari A, B1, dan B2 

yang berbentuk sebagai berikut. 

 

   ……….……………………………………..………..    8

  

  ……………………………………..…..      9

  

……………………………………..…….  10

  

Untuk mendapatkan nilai A, B1, dan B2 dapat juga digunakan rumus sebagai 

berikut (Djarwanto & Pangestu Subagyo, 1993:312-314). 

 

………………………………………….……….      11 
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 …………………………………………………………………..     13 

 

…………………………………………………………….     14 

         …...………………………………………………………..     15 

  

     …………………………………………………………..     16 

  

   ……………………………………………………………      17 

 

   ………………………………………………………     18 

 

Terdapat beberapa asumsi yang harus diperhatikan dalam menggunakan analisis 

regresi linier berganda: 

a. Nilai variabel, khususnya variabel bebas mempunyai nilai tertentu atau 

merupakan nilai yang didapat dari hasil survei tanpa kesalahan yang berarti. 

b. Variabel tidak bebas (Y) harus mempunyai hubungan korelasi linier dengan 

variabel bebas (X).  Jika hubungan tersebut tidak linear, transformasi linier 

harus dilakukan meskipun batasan ini akan mempunyai implikasi lain dalam 

analisis residual. 

c. Pengaruh variabel bebas pada variabel tidak bebas merupakan penjumlahan 

dan harus tidak ada korelasi yang kuat antara sesama variabel bebas. 

d. Variansi variabel tidak bebas terhadap garis regresi harus sama untuk semua 

nilai variabel bebas. 

e. Nilai variabel bebas sebaiknya merupakan besaran yang relatif mudah 

diproyeksikan. 

 

2.2.7 Uji Signifikansi 

 

Secara umum uji signifikansi dapat dikatakan sebagai uji hipotesis terhadap 

koefisien regresi secara individu masing-masing variabel bebas.  Uji ini digunakan 
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untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. 

Uji signifikansi sering disebut juga sebagai uji parsiil.  Uji parsiil ini menggunakan 

statistik uji-t dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan, Sb : Standar error koefisien korelasi. 

          b  : koefisien regresi yang didapatkan.  

          β  : Slope garis regresi sebenarnya. 

 

Nilai Sb dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Nilai Se dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

Hipotesis yang digunakan: 

a. H0 : β = 0, artinya koefisien regresi tidak signifikan. 

b. H1 : β ≠ 0, ar nya koefisien regresi signifikan. 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, dengan tingkat 

signifikansi 1% atau 5%, dan derajat kebebasan n – 2, dimana n merupakan 

jumlah yang dilibatkan. 
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Jika statistik t hitung < t tabel, maka H0 diterima, yaitu menerima anggapan 

bahwa koefisien regresi tidak signifikan. 

Jika statistik t hitung > t tabel, maka H0 ditolak, yaitu menolak anggapan 

bahwa koefisien regresi tidak signifikan. 

b. Berdasarkan probabilitas. 

Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak. 

 

2.2.8 Analisis Variansi 

 

Analisis variansi terhadap garis regresi perlu dilakukan untuk menguji signifikansi 

garis regresi tersebut.  Berdasarkan analisis regresi, akan didapatkan bilangan F 

regresi yang diperoleh dari rumus: 

       
 

 

 

Keterangan, Freg    : Harga bilangan F untuk garis regresi 

            RKreg : Rerata kuadrat garis regresi 

          RKres : Rerata kuadrat residu 

 

Bilangan F regresi diperoleh dengan membandingkan RK regresi dengan RK 

residu.  Semakin besar harga RK residu maka akan semakin kecil harga F 

regresinya.  Jika harga F regresi sangat kecil dan tidak signifikan, maka garis 

regresinya tidak akan memberikan landasan untuk prediksi secara efisien. 

 

Analisis variansi garis regresi dapat dilakukan dengan metode skor deviasi, 

seperti yang disajikan dalam tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2  Analisis Variansi dengan Metode Skor Deviasi 

 
Sumber: Sutrisno Hadi, 1995 

 

Dimana, 
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Persamaan garis regresi hasil hitungan diuji apakah signifikan atau tidak.  Apabila 

hasil pengujian signifikan berarti persamaan regresi tersebut dapat dipakai 

sebagai hasil kesimpulan, tetapi jika pengujian tidak signifikan berarti persamaan 

regresi tersebut tidak bisa dipakai sebagai kesimpulan dan harus dicari 

persamaan garis regresinya non liniernya. 

 

Rumus F yang paling efisien untuk analisis variansi pada regresi linier berganda 

dengan dua variabel X apabila koefisien korelasinya sudah dihitung sebelumnya 

adalah: 

 

Sumber Variasi db JK RK Freg

  

   

Total N - 1
 

- - 

Regresi (reg) 1 

Residu (res) N - 2
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Keterangan, Freg : Harga F garis regresi 

        N    : Banyak data 

        m   : Banyak predictor 

        R    : Koefisien korelasi antara Y, X1, dan X2 

 

Rumus F regresi diperoleh dari proses analisis variansi garis regresi yang 

dirangkum pada tabel 2.3 berikut. 

 

Tabel 2.3  Analisis Variansi untuk Regresi Berganda 

 
Sumber: Sutrisno Hadi, 1995:27 

 

 

 

 

 

Keterangan, Freg : Harga F garis regresi 

               N    : Banyak data 

          m   : Banyak predictor 

          R    : Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor 

 

Sumber Variasi db JK RK

-

Regresi (reg)

Residu (res)

Total

m

N - m - 1

N - 1

  22 yR  
m

yR  22

   221 yR   
1

1 22
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Uji presisi garis regresi dilakukan dengan membandingkan nilai F regresi hasil 

hitungan dengan F regresi tabel.  Pada pengujian ini digunakan taraf signifikansi 

5%.  Apabila F regresi hasil hitungan > F regresi tabel, berarti persamaan garis 

regresi tersebut tidak dapat dipakai sebagai kesimpulan dan harus dicari 

persamaan non liniernya.  Pengujian nilai F berdasarkan probabilitas yaitu 

apabila probabilitas hitung kurang dari 5%, berarti koefisien regresi secara 

simultan signifikan terhadap Y, sedangkan bila probabilitasnya lebih dari 5%, 

maka koefisien regresi secara simultan tidak signifikan terhadap Y. 

 

2.2.9 Pengujian Model 

 

Meskipun model telah diperoleh, model masih perlu diuji untuk memenuhi 

kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).  Adapun persyaratannya (Wahid 

Sulaiman, 2004) adalah: 

a. Linieritas 

Untuk menguji linieritas hubungan dua variabel, pertama-tama kita harus 

membuat diagram pencarnya antara dua variabel tersebut.  Dari sini bisa 

terlihat apakah titik-titik data membentuk pola linier atau tidak. 

b. Homoskedasitas (Kesamaan varians) 

Heteroskedasitas 

Keadaan heteroskedasitas adalah lawan dari homoskedasitas.  Dalam uji 

heteroskedasitas, pengujian yang dilakukan adalah dengan uji Park.  Park 

menyarankan penggunaan ei
2 sebagai pendekatan σ1

2 dan melakukan regresi 

sebagai berikut. 

 

Dengan, vi : unsur gangguan yang stokastik 

Jika β ternyata signifikan secara statistik, maka dikatakan bahwa dalam data 

tersebut terjadi heteroskedasitas, dan apabila tidak signifikan, maka 

dikatakan data tersebut terjadi homoskedasitas. 
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Dalam bukunya Prof. Dr. H. Imam Ghozali pada hal 105, menyebutkan uji 

heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain.  Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas.  

Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitas atau tidak terjadi 

heteroskedasitas. 

Selain dengan uji Park, ada cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedasitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya (SRESID).  

Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. 

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas.  Dan jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedasitas. 

c. Autokorelasi 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian 

Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. 1.65 < DW < 2.35; tidak ada autokorelasi. 

2. 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79; tidak dapat disimpulkan. 

3. DW < 1.21 atau DW > 2.79; terjadi autokorelasi. 

Dalam bukunya Duwi Priyatno, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi 

yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain 

pada model regresi.  Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 
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autokorelasi dalam model regresi.  Metode pengujian yang sering digunakan 

adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak diantara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak diantara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson yang 

bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 

Dalam bukunya Damodar Gujarati pada hal 218, menyebutkan harus menjadi 

perhatian bahwa observasi minimum yang diperlukan sehubungan dengan 

tabel Durbin-Watson adalah 15.  Alasannya bahwa suatu sampel yang lebih 

kecil dari 15 observasi akan menjadi sangat sulit untuk bisa menarik 

kesimpulan yang pasti (definitif) mengenai autokorelasi dengan memeriksa 

residual yang ditaksir. 

d. Multikolinearitas 

Multikolineraitas berarti ada hubungan linier yang sempurna diantara 

beberapa atau semua variabel independen dari model regresi.  Adapun cara 

pendeteksiannya adalah jika multikolinearitas tinggi, seseorang mungkin 

memperoleh R2 yang tinggi tapi tidak satu pun atau sangat sedikit koefisien 

yang signifikan secara statistik. 

Dalam bukunya Prof. Dr. H. Imam Ghozali pada hal 91, menyebutkan uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen).  Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.  Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.  Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel 

bebas sama dengan nol.  Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di 

dalam suatu model regresi adalah sebagai berikut: 
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1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel terikat. 

2. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 

0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

Selain itu, menurut Duwi Priyatno uji multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi.  

Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka 

variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel 

bebas lainnya. 

e. Normalitas 

Salah satu cara mengecek normalitas adalah dengan plot probabilitas normal.  

Melalui plot ini, masing-masing nilai pengamatan dipasangkan dengan nilai 

harapan dari distribusi normal dan apabila titik-titik terkumpul di sekitar garis 

lurus. 

Selain plot normal ada satu plot lagi untuk menguji normalitas, yaitu dengan 

Deterend Normal Plot.  Jika sampel berasal dari populasi normal, maka titik-

titik tersebut seharusnya terkumpul disekitar garis lurus yang melalui 0 dan 

tidak mempunyai pola. 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

3.1.1 Lokasi Penelitian 
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Lokasi penelitian dilakukan pada Hotel Sahid Jaya Solo, Hotel Novotel, Hotel Ibis, 

Sunan Hotel, Hotel Lor In.  Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.1 

berikut.  

Gambar 3.1  Peta Lokasi Penelitian 

 

 

 

Keterangan gambar: 

1. Hotel Sahid Jaya Solo. 

Hotel ini merupakan hotel bintang 5, terletak di Jalan Gajah Mada no 82, Solo 

57132.   

2. Hotel Novotel Solo. 

Hotel ini merupakan hotel bintang 4, terletak di Jalan Slamet Riyadi no 272, 

Solo 57131. 

 
H 

 

 

 
H 

H 

H 

5 

1 

2 H 3 

4 
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3. Hotel Ibis Solo. 

Hotel ini merupakan hotel bintang 3, terletak di Jalan Gajah Mada no 23, Solo 

57131. 

4. Hotel Sunan Solo. 

Hotel ini merupakan hotel bintang 5, terletak di Jalan Ahmad Yani no 40, Solo 

57143. 

5. Hotel Lor In Solo. 

Hotel ini merupakan hotel bintang 5, terletak di Jalan Adi Sucipto no 47, Solo 

57174. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dari jam 9 pagi 

sampai jam 9 malam.  Dilakukan survey pada hari Sabtu, karena pada hari sabtu 

merupakan hari weekend yang juga bertepatan dengan tanggal merah (hari raya 

Waisak 2553), sehingga diharapkan akan banyak terjadi tarikan ke hotel tersebut.  

Dilakukan survey pada jam 9 pagi sampai 9 malam, karena pada jam-jam 

tersebut pergerakan ke hotel baik bangkitan maupun tarikan sudah mulai terjadi, 

dimana jam puncaknya bisa saja terjadi pada siang hari, sore hari ataupun pada 

malam hari. 

 

 

 

3.2 Data Penelitian 

 

Data-data masukan untuk analisis data meliputi data primer dan data sekunder. 

a. Data primer. 

Data primer yang dibutuhkan adalah banyaknya tarikan pergerakan ke hotel 

dengan menggunakan moda transportasi, yaitu sepeda motor (MC), mobil 

(LV), taksi (LV), dan bus (HV). 
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b. Data sekunder. 

Data sekunder yang dibutuhkan adalah: 

1. Luas lahan (variabel bebas X1). 

2. Luas bangunan (variabel bebas X2). 

3. Luas parkir (variabel bebas X3). 

4. Total jumlah kamar yang tersedia (variabel bebas X4). 

5. Jumlah ruang rapat (variabel bebas X5). 

6. Luas maksimum ruang rapat (variabel bebas X6). 

Maksudnya adalah pengambilan salah satu luas ruang rapat maksimum 

dari keseluruhan luas rapat yang tersedia pada hotel yang bersangkutan.  

 

3.3 Alat Penelitian 

 

Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Formulir untuk mencatat kendaraan yang memasuki hotel tersebut. 

b. Seperangkat alat tulis. 

c. Program SPSS untuk menunjang dalam melakukan analisis data. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data (primer 

dan sekunder) dimana data primer dikakukan dengan survey langsung di 

lapangan (hotel) yang prosesnya yaitu mencatat kendaraan yang masuk oleh 

surveyor dengan menggunakan suatu formulir pencatatan kendaraan yang 

masuk ke hotel tersebut dan data sekunder dengan meminta data-data yang ada 

di hotel tersebut, seperti luas lahan, luas bangunan, dan data lainnya yang 

mendukung dalam penelitian ini.  Sebelum survey dilakukan, para surveyor diberi 

penjelasan dan pengarahan tentang gambaran penelitian ini dan prosedur atau 

penelitiannya di lapangan, dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat di 

lapangan.  Setelah data-data tersebut didapatkan, baik data primer maupun 
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sekunder, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan program 

SPSS versi 16. 

 

3.5 Tahapan Penelitian 

 

Penelitian dan analisis model tarikan perjalanan ini dibuat suatu tahapan-

tahapan dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyelesaiannya.  Tahapan-

tahapan ini dibuat secara teratur dan sistematis, baik dalam bentuk gagasan dan 

perencanaan maupun dalam pelaksanaan dan pembuatan keputusan.  

Pembuatan skripsi pada hakekatnya merupakan kegiatan dalam bentuk 

penelitian yang dilakukan berdasarkan program kerja yang berurutan dan saling 

berkait.  Adapun langkah-langkah nya secara garis besar dapat dituliskan sebagai 

berikut ini. 

a. Mencari ide atau gagasan dan selanjutnya menuangkannya ke dalam bentuk 

latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah. 

b. Mempelajari literatur atau pengkajian pustaka yang berhubungan dengan ide 

yang dibuat dengan memperhatikan kajian penelitian yang telah ada 

sebelumnya, maupun penggunaan rumus-rumus yang dipakai dalam 

penelitian dan memilih metode analisis yang digunakan. 

c. Mengumpulkan data dari hasil survei di lapangan dan mengolah serta 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan program SPSS. 

d. Membuat kesimpulan dan memberikan saran dari hasil analisis data yang 

diperoleh. 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dibuat alur kerja sebagai berikut. 
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Mencari ide 

Latar belakang masalah, rumusan masalah dan 
pembatasan masalah 

Studi pustaka dan literatur 

Pengolahan data 

Analsis Data dengan SPSS 16 

Pembahasan  

Kesimpulan dan saran 

Mulai 

Pengumpulan data 

Data Primer: 
Tarikan pergerakan kendaraan 

ke hotel. 

Data Sekunder: 
 Luas lahan. 
 Luas bangunan. 
 Luas parkir. 
 Total jumlah kamar yang tersedia. 
 Jumlah ruang rapat. 
 Luas maksimum ruang rapat. 

Selesai 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Diagram alur pola kerja 
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3.6 Tahapan Analisis Data dan Pengujian Model  

 

Tahapan analisis data dan pengujian model dapat dilihat pada gambar 3.3 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Input Data Primer & Sekunder 

Model Persamaan Regresi Linier 

Pengujian Statistik 

Pengaruh Variabel Bebas (R2) 

Uji Koefisien Regresi (Uji t) 
 

Hipotesis: 
 Ho: Koefisien regresi tidak signifikan. 
 H1: Koefisien regresi signifikan. 
 
Keputusan: 
 t hitung > t tabel   Ho ditolak 
 t hitung < t tabel   Ho diterima 

 

Hipotesis: 
Ho: Variasi perubahan var. bebas 

menjelaskan variasi perubahan variabel terikat.
H1: Variasi perubahan var. bebas secara simultan dapat    

menjelaskan variasi perubahan variabel terikat.
 
Keputusan: 
 F hitung > F tabel   
 F hitung < F tabel   

A 
A 

Pengujian Model 

1. Uji Multikolinearitas 
 

Syarat: 
 Tidak terjadi Multikolinearitas. 
 
Pengujian: 

-  Nilai R2 yang tinggi. 
-  Nilai VIF 

(VIF > 5, terjadi Multikolinearitas). 
 

2. Uji Autokorelasi 
 

Syarat: 
 Tidak terjadi Autokorelasi. 
 
Pengujian: 

-  Uji D-W (Durbin Watson).  
(minimum n = 15,  supaya 
dapat diambil keputusan 
yang definitif). 

 

3. Uji Homoskedasitas / Heteroskedasitas
Syarat: 
 Tidak terjadi Heteroskedasotas.
 
Pengujian: 

-  Uji Park. 
-  Plot grafik nilai 

4. Uji Normalitas 
 

Syarat: 
 Data terdistribusi secara Normal. 
 
Pengujian: 

-  Dengan Tabel Kolmogorov - Smirnov. 
 Hipotesis: Ho: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
                    H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 
 Keputusan:  Asymp. Sig > α   Ho diterima 
            Asymp. Sig < α   Ho ditolak 

-  Plot Grafik Probabilitas Normal. 
(Jika titik-titiknya tersebar di sekitar garis lurus, maka asumsi kenormalan terpenuhi. 

Pengujian:
-  Plot grafik harga prediksi dengan  

harga residu.
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1 17592 2843.75 22603.14 40000
2 10494 9937.48 16145 25000
3 750 5598.12 3468.16 927.914
4 141 152 127 109
6 6 4 9 8
6 600 90 1296 576

Hotel Novotel Hotel Ibis Hotel Sunan Hotel Lor In

Total Jumlah Kamar yang tersedia
Luas Parkir (m²)
Luas Bangunan (m²)
Luas Lahan (m²)

Hotel Sahid Jaya 
Solo

Variabel Bebas

Luas Maksimum Ruang Rapat (m²) 306.25

12928
19575

3185.66
138

Jumlah Ruang Rapat 5

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

3.7 Hasil Pengumpulan Data 

 

Data sekunder didapatkan dari pihak managemen hotel, dengan perincian 

seperti pada tabel 4.1 berikut. 

 

Tabel 4.1  Data Sekunder dari Pihak Hotel 

Gambar 3.3  Diagram Alur Analisis Data dan Pengujian Model
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1 19.00 - 19.15 7 2 0
2 19.15 - 19.30 6 4 0
3 19.30 - 19.45 5 4 0
4 19.45 - 20.00 8 3 0

26 13 0

Waktu

4

satuan smp (mobil*1 + 
motor *0.4 + Taksi *1 + bus 

*1.3)
Bus (HV)Taksi (LV)

4
3
0

10.6
11.6
10.2
11

Motor (MC)Mobil (LV)No 

11 43.4Jumlah

Sumber Data didapat dari Hotel yang Bersangkutan. 

 

Data primer didapatkan dengan mencatat jumlah kendaraan yang memasuki 

hotel tersebut.  Dari data primer tersebut didapatkan jam puncak yang berbeda-

beda antara hotel yang satu dengan yang lainnya.  Kendaraan yang di hitung 

adalah mobil (LV), motor (MC), Taksi (LV), dan bus (HV), yang kemudian 

dikonversikan dalam satuan mobil penumpang (smp). 

 

Ketentuan mengenai ekivalensi mobil penumpang (emp) terdapat dalam Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dimana nilai emp untuk LV = 1, HV = 1.3, dan           

MC = 0.4. 

 

 

 

 

 

1. Hotel Sahid Jaya Solo memiliki jam puncak pada jam 19.00 – 20.00. 

 

Tabel 4.2  Hasil Perhitungan di Hotel Sahid Jaya Solo pada saat Jam puncak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1 dan C-2. 

 

2. Hotel Novotel memiliki jam puncak pada jam 15.00 – 16.00. 

 

Tabel 4.3  Hasil Perhitungan di Hotel Novotel pada saat Jam puncak 
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1 15.00 - 15.15 10 2 0
2 15.15 - 15.30 10 2 0
3 15.30 - 15.45 9 1 1
4 15.45 - 16.00 6 2 0

35 7 1

Bus (HV)
satuan smp (mobil*1 + 

motor *0.4 + Taksi *1 + bus 
*1.3)

0 8

0 12
0 11.3

4 13.6

No Waktu Mobil (LV) Motor (MC) Taksi (LV)

Jumlah 4 44.9

1 14.15 - 14.30 7 1 0
2 14.30 - 14.45 8 1 0
3 14.45 - 15.00 6 0 0
4 15.00 - 15.15 5 2 0

26 4 0 40

Bus (HV)
satuan smp (mobil*1 + 

motor *0.4 + Taksi *1 + bus 
*1.3)

1 6.4
0 7

11 13.4
13 13.2

Waktu Mobil (LV) Motor (MC) Taksi (LV)

25

No 

Jumlah

1 15.45 - 16.00 10 2 0
2 16.00 - 16.15 8 3 0
3 16.15 - 16.30 13 2 0
4 16.30 - 16.45 12 4 0

43 11 0

Bus (HV)
satuan smp (mobil*1 + 

motor *0.4 + Taksi *1 + bus 
*1.3)

No Waktu Mobil (LV) Motor (MC) Taksi (LV)

17.6

6 14.4
6 13.4
6 17.4

Jumlah 22 62.8
4

1 12.30 - 12.45 11 2 0
2 12.45 -13.00 4 1 0
3 13.00 - 13.15 9 3 0
4 13.15 - 13.30 8 2 0

32 8 0

No Waktu Mobil (LV) Motor (MC) Taksi (LV) Bus (HV)
satuan smp (mobil*1 + 

motor *0.4 + Taksi *1 + bus 
*1.3)

Jumlah 7 42.8
0 10

4 14.6
3 6.2
0 12

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-3 dan C-4. 

 

3. Hotel Ibis memiliki jam puncak pada jam 14.15 – 15.15. 

 

Tabel 4.4  Hasil Perhitungan di Hotel Ibis pada saat Jam puncak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-5 dan C-6. 

 

 

4. Hotel Sunan memiliki jam puncak pada jam 15.45 – 16.45. 

 

Tabel 4.5  Hasil Perhitungan di Hotel Sunan pada saat Jam puncak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-7 dan C-8. 

 

5. Hotel Lor In memiliki jam puncak pada jam 12.30 – 13.30. 

 

Tabel 4.6  Hasil Perhitungan di Hotel Lor In pada saat Jam puncak 
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var Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
1 43.4 12928 19575 3185.66 138 306.25 5
2 44.9 17592 10494 750 141 600 6
3 40 2843.75 9937.48 5598.12 152 90 4
4 62.8 22603.14 16145 3468.16 127 1296 9
5 42.8 40000 25000 927.914 109 576 8

NO
Tarikan Pergerakan 

ke Hotel
Luas Lahan Luas Bangunan Luas Parkir

Tot. Jml Kmr yg 
Tersedia

Jml R. Rapat 
Luas Max R. 

Rapat

Tarikan Pegerakan ke hotel 1 0.213 0.025 0.014 -0.271 0.945 0.753
Luas Lahan 1 0.786 -0.742 -0.978 0.483 0.798
Luas Bangunan 1 -0.414 -0.869 0.17 0.505
Luas Parkir 1 0.612 -0.292 -0.469
Total Jumlah Kamar yang tersedia 1 -0.496 -0.813
Luas Maksimum Ruang Rapat 1 0.903
Jumlah Ruang Rapat 1

Total Jumlah 
Kamar yang 

tersedia

Luas 
Maksimum 

Ruang Rapat

Jumlah 
Ruang 
Rapat

Tarikan 
Pegerakan ke 

hotel 
Korelasi Luas Lahan

Luas 
Bangunan

Luas Parkir

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-9 dan C-10. 

 

3.8 Analisis dan Pembahasan 

 

Tahapan analisis data bertujuan untuk menghasilkan model persamaan antara 

variabel terikat dengan variabel bebas.  Variabel terikat yang digunakan dalam 

model ini adalah tarikan pergerakan kendaraan ke hotel tersebut, sedangkan 

variabel bebas yang digunakan adalah luas lahan, luas bangunan, luas parkir, 

total jumlah kamar yang tersedia, jumlah ruang rapat, dan luas maksimum ruang 

rapat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. 

 

 

Tabel 4.7  Input Data Primer dan Data Sekunder 

 

4.2.1 Koefisien Korelasi 

 

Hasil pengujian korelasi antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat 

dilihat pada tabel 4.8 berikut. 

 

Tabel 4.8  Koefisien Korelasi 
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Sumber: Output SPSS 16, lampiran D-1. 

 

4.2.2 Bentuk Model 

 

Persamaan regresi dibuat dengan menggunakan nilai-nilai yang didapat dari hasil 

perhitungan dengan bantuan program SPSS 16 dengan metode Stepwise dan 

metode Enter.  Metode Stepwise digunakan bila analisis regresi yang akan 

dilakukan secara bertahap, yang tujuannya adalah untuk mencari prediktor yang 

dominan (variabel yang berpengaruh akan hilang).  Metode Enter digunakan bila 

semua variabel bebas dimasukkan sebagai variabel prediktor dengan tidak 

memandang apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Berikut ini adalah model persamaan yang didapat dari Metode Stepwise dan 

Enter. 

 

Tabel 4.9  Alternatif bentuk model 

No 
Model 

R² F 
Model  Stepwise 

1 y = 35.904 + 0.019 X5 0.893 24.916 
No Model  Enter R² F 

1 y = 38.268 + 0.001 X3 + 0.03 X5 - 2.417 X6 1 - 
2 y = 24.254 + 0.013 X5 + 3.244 X6 1 - 
3 y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6 0.985 21.672 
4 y = 45.473 + 0.029 X5 - 2.369 X6 0.946 17.558 
5 y = 35.904 + 0.019 X5 0.893 24.916 

Sumber: Output SPSS 16, lampiran D-5, D-6, D-12, D-13, D-16, D-17, D-18, D-19, D-24, D-25, D-30              
dan D-31 

 

Keterangan: Y = Tarikan pergerakan kendaraan (smp/jam) 

 X3 = Luas Parkir (m²) 

 X5 = Luas Maksimum Ruang Rapat (m²) 

 X6 = Jumlah Ruang Rapat 
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Pada metode Enter, bentuk model pertama dan kedua,  nilai F tidak dapat 

dihitung.  Hal ini disebabkan nilai derajat kebebasannya adalah nol, sehingga 

hanya bentuk model ketiga, keempat dan kelima yang dapat dianalisis.  

Sedangkan pada metode Stepwise bentuk model tersebut dapat dianalisis lebih 

lanjut. 

 

Hubungan masing-masing variabel bebas dan variabel terikat dapat dilihat pada 

gambar 4.1 dan 4.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Grafik Tarikan Pergerakan dengan Luas Maksimum Ruang Rapat 

 

1 

4 

3 

5 

2 
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Gambar 4.2  Grafik Tarikan Pergerakan dengan Jumlah Ruang Rapat 

 

 

Keterangan Gambar: 1 = Hotel Sahid Jaya Solo 

 2 = Hotel Novotel Solo 

 3 = Hotel Ibis Solo 

 4 = Hotel Sunan Solo 

 5 = Hotel Lor In Solo 

 

Dari gambar 4.1 dan 4.2 grafik tarikan pergerakan kendaraan dengan luas 

maksimum ruang rapat dan jumlah ruang rapat adalah linier. 

 

4.2.3 Analisis Persamaan Regresi 

 

Untuk dapat mengetahui apakah persamaan regresi baik untuk mengestimasi 

nilai variabel dependen, maka diperlukan analisis sebagai berikut. 

 

3 

1 
2 

5 

4 
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4.2.3.1 Pengujian Terhadap Koefisien Regresi 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

 Menguji signifikansi koefisien variabel luas maksimum ruang rapat pada 

model linier. 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Penentuan nilai kritis. 

Nilai kritis ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan 

memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang 

digunakan.  

 

Nilai kritis yang didapatkan dengan jumlah sampel (n) = 5, jumlah variabel (k) 

= 1, derajat kebebasan (df) = 3, dan tingkat signifikansi (α) = 5% adalah: 

t (3;0.025) = 3.182 

 

3. Nilai thitung. 

thitung = 4.992 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung > ttabel 

4.992 > 3.182 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yaitu koefisien regresi 

signifikan. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X5 yaitu luas maksimum ruang 

rapat  berpengaruh terhadap variabel terikat Y. 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 

 

 Menguji signifikansi koefisien variabel luas maksimum ruang rapat pada 

model linier. 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Penentuan nilai kritis. 

Nilai kritis ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan 

memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang 

digunakan. 

Nilai kritis yang didapatkan dengan jumlah sampel (n) = 5, jumlah variabel (k) 

= 2, derajat kebebasan (df) = 1, dan tingkat signifikansi (α) = 5% adalah: 

t (1;0.025) = 12.706 

 

3. Nilai thitung. 

thitung = 0.555 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung < ttabel 

0.555 < 12.706 
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yaitu koefisien regresi 

tidak signifikan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X5 yaitu luas maksimum ruang 

rapat  tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y. 

 

 Menguji signifikansi koefisien variabel jumlah ruang rapat pada model linier. 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel jumlah ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel jumlah ruang rapat signifikan). 

 

2. Penentuan nilai kritis. 

Nilai kritis ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan 

memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang 

digunakan. 

 

Nilai kritis yang didapatkan dengan jumlah sampel (n) = 5, jumlah variabel (k) 

= 2, derajat kebebasan (df) = 1, dan tingkat signifikansi (α) = 5% adalah: 

t (1;0.025) = 12.706 

 

3. Nilai thitung. 

thitung = 1.013 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung < ttabel 

1.013 < 12.706 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yaitu koefisien regresi 

tidak signifikan. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X6 yaitu jumlah ruang rapat tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat Y. 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

 Menguji signifikansi koefisien variabel luas maksimum ruang rapat pada 

model linier. 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Penentuan nilai kritis. 

Nilai kritis ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan 

memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang 

digunakan. 

 

Nilai kritis yang didapatkan dengan jumlah sampel (n) = 5, jumlah variabel (k) 

= 2, derajat kebebasan (df) = 2, dan tingkat signifikansi (α) = 5% adalah: 

t (2;0.025) = 4.303 

3. Nilai thitung. 

thitung = 3.749 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung < ttabel 

3.749 < 4.303 
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yaitu koefisien regresi 

tidak signifikan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X5 yaitu luas maksimum ruang 

rapat  tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y. 

 

 Menguji signifikansi koefisien variabel jumlah ruang rapat pada model linier. 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel jumlah ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel jumlah ruang rapat signifikan). 

 

2. Penentuan nilai kritis. 

Nilai kritis ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan 

memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang 

digunakan. 

 

Nilai kritis yang didapatkan dengan jumlah sampel (n) = 5, jumlah variabel (k) 

= 2, derajat kebebasan (df) = 2, dan tingkat signifikansi (α) = 5% adalah: 

t (2;0.025) = 4.303 

 

3. Nilai thitung. 

thitung = -1.410 

 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung < ttabel 

1.410 < 4.303 
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yaitu koefisien regresi 

tidak signifikan. 

  

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X6 yaitu jumlah ruang rapat tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat Y. 

 

Metode Enter (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

 Menguji signifikansi koefisien variabel luas maksimum ruang rapat pada 

model linier. 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Penentuan nilai kritis. 

Nilai kritis ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan 

memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang 

digunakan.  

 

Nilai kritis yang didapatkan dengan jumlah sampel (n) = 5, jumlah variabel (k) 

= 1, derajat kebebasan (df) = 3, dan tingkat signifikansi (α) = 5% adalah: 

t (3;0.025) = 3.182 

 

3. Nilai thitung. 

thitung = 4.992 

4. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung > ttabel 
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4.992 > 3.182 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yaitu koefisien regresi 

signifikan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X5 yaitu luas maksimum ruang 

rapat  berpengaruh terhadap variabel terikat Y. 

 

4.2.3.2 Pengukuran Persentase Pengaruh Semua Variabel Independen 

 

Persentase pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap nilai 

dependen ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien determinasi (R2). 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Pada hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 

0.893, yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel 

terikat adalah 89.3% dan 10.7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain 

variabel bebas yang digunakan yaitu luas maksimum ruang rapat. 

 

Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan 

pengaruh yang besar sebesar 89.3%.  Dengan demikian jika diukur dari besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat, maka persamaan 

regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel terikatnya. 

 

 

 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 
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Pada hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 

0.985, yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel 

terikat adalah 98.5% dan 1.5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain 

variabel bebas yang digunakan yaitu luas maksimum ruang rapat dan jumlah 

ruang rapat. 

 

Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan 

pengaruh yang besar sebesar 98.5%.  Dengan demikian jika diukur dari besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat, maka persamaan 

regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel terikatnya. 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

Pada hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 

0.946, yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel 

terikat adalah 94.6% dan 5.4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain 

variabel bebas yang digunakan yaitu luas maksimum ruang rapat dan jumlah 

ruang rapat. 

 

Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan 

pengaruh yang besar sebesar 94.6%.  Dengan demikian jika diukur dari besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat, maka persamaan 

regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel terikatnya. 

 

Metode Enter (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Pada hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 

0.893, yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel 

terikat adalah 89.3% dan 10.7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain 

variabel bebas yang digunakan yaitu luas maksimum ruang rapat. 
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Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan 

pengaruh yang besar sebesar 89.3%.  Dengan demikian jika diukur dari besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat, maka persamaan 

regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel terikatnya. 

 

4.2.3.3 Pengujian Terhadap Pengaruh Variabel Independen Secara Bersama 

(Uji Simultan) 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikatnya.  Pengujian yang 

dilakukan ini menggunakan uji distribusi F.  Caranya yaitu dengan 

membandingkan antara analisis kritis (Ftabel) dengan nilai Fhitung yang tedapat 

dalam tabel ANOVA (Analysis of Variance) dari hasil perhitungan. 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

H1 : variasi perubahan nilai variabel bebas dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

 

2. Nilai kritis. 

Nilai kritis dalam distribusi F dengan signifikansi (α) = 5% dan degree of 

freedom (DF) = 3, adalah 

F (1;3;0.05) = 10.128 

 

3. Nilai Fhitung. 

Dari tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 24.916 
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4. Pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 

Fhitung   > Ftabel 

24.916 > 10.128 

Nilai Fhitung > Ftabel sehingga keputusannya adalah menolak H0. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas dapat 

menjelaskan variasi perubahan nilai variabel terikat. 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 

 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

H1 : variasi perubahan nilai variabel bebas dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

 

2. Nilai kritis. 

Nilai kritis dalam distribusi F dengan signifikansi (α) = 5% dan degree of 

freedom (DF) = 1, adalah 

F (3;1;0.05) = 215.707 

 

3. Nilai Fhitung. 

Dari tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 21.672 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 
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Fhitung   < Ftabel 

21.672 < 215.707 

Nilai Fhitung < Ftabel sehingga keputusannya adalah menerima H0. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat 

menjelaskan variasi perubahan nilai variabel terikat. 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

H1 : variasi perubahan nilai variabel bebas dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

 

2. Nilai kritis. 

Nilai kritis dalam distribusi F dengan signifikansi (α) = 5% dan degree of 

freedom (DF) = 2, adalah 

F (2;2;0.05) = 19 

 

3. Nilai Fhitung. 

Dari tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 17.558 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 

Fhitung   < Ftabel 

17.558 < 19 

Nilai Fhitung < Ftabel sehingga keputusannya adalah menerima H0. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat 

menjelaskan variasi perubahan nilai variabel terikat. 

 

Metode Enter (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

H1 : variasi perubahan nilai variabel bebas dapat menjelaskan variasi 

perubahan nilai variabel terikat. 

 

2. Nilai kritis. 

Nilai kritis dalam distribusi F dengan signifikansi (α) = 5% dan degree of 

freedom (DF) = 3, adalah 

F (1;3;0.05) = 10.128 

 

3. Nilai Fhitung. 

Dari tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 24.916 

 

4. Pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 

Fhitung   > Ftabel 

24.916 > 10.128 

Nilai Fhitung > Ftabel sehingga keputusannya adalah menolak H0. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas dapat 

menjelaskan variasi perubahan nilai variabel terikat. 
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4.2.4 Pengujian Model 

 

Agar dapat mengetauhi bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model 

regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (BLUE/Best 

Linear Unbias Estimator), maka diperlukan pengujian sebagai berikut. 

 

4.2.4.1 Uji multikolinearitas 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Karena jumlah variabel bebasnya hanya satu, maka tidak mungkin terjadi korelasi 

antar variabel bebas.  Dengan demikian asumsi nonmultikolinearitas terpenuhi. 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 

 

Adanya nilai multikolinearitas dapat diketahui dengan menganalisis matriks 

korelasi antar variabel bebas.  Jika antar variabel bebas memiliki korelasi yang 

cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka terdapat indikasi adanya 

multikolinearitas. 

Pada metode persamaan ini (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6), korelasi antar 

variabel bebas memiliki nilai yang cukup besar sebesar -0.98 atau sekitar 98% 

(data hasil perhitungan pada lampiran D-19).  Oleh karena korelasinya di atas 

90%, maka dapat dikatakan metode ini terjadi multikolinearitas. 

Cara lain untuk mengetaui adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai 

VIF (Variance Inflation Factor).  Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka 

variabel tersebut memiliki persoalan multikolinearitas. 

Pada metode persamaan ini (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6), nilai VIF variabel 

luas maksimum ruang rapat (X5) adalah 33.155 dan nilai VIF variabel jumlah 

ruang rapat (X6) adalah 69.899 (data hasil perhitungan pada lampiran D-19).  
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Oleh karena nilai VIF lebih besar dari 5, maka pada metode ini terjadi 

multikolinearitas. 

 

Dari dua pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa pada metode enter (Y = 23.189 

+ 0.008 X5 + 4.590 X6) terjadi multikolinearitas. 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

Adanya nilai multikolinearitas dapat diketahui dengan menganalisis matriks 

korelasi antar variabel bebas.  Jika antar variabel bebas memiliki korelasi yang 

cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka terdapat indikasi adanya 

multikolinearitas. 

Pada metode persamaan ini (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6), korelasi antar 

variabel bebas memiliki nilai yang cukup besar sebesar -0.903 atau sekitar 90.3% 

(data hasil perhitungan pada lampiran D-25).  Oleh karena korelasinya di atas 

90%, maka dapat dikatakan metode ini terjadi multikolinearitas. 

Cara lain untuk mengetaui adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai 

VIF (Variance Inflation Factor).  Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka 

variabel tersebut memiliki persoalan multikolinearitas. 

Pada metode persamaan ini (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6), nilai VIF variabel 

luas maksimum ruang rapat (X5) adalah 5.402 dan nilai VIF variabel jumlah ruang 

rapat (X6) adalah 5.402 (data hasil perhitungan pada lampiran D-25).  Oleh 

karena nilai VIF lebih besar dari 5, maka pada metode ini terjadi 

multikolinearitas. 

 

Dari dua pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa pada metode enter (Y = 45.473 

+ 0.029 X5 – 2.369 X6) terjadi multikolinearitas. 

 

Metode Enter (Y = 35.904 + 0.019 X5) 
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Karena jumlah variabel bebasnya hanya satu, maka tidak mungkin terjadi korelasi 

antar variabel bebas.  Dengan demikian asumsi nonmultikolinearitas terpenuhi. 

 

 

 

4.2.4.2 Uji Autokorelasi 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi, dilakukan pengujian terhadap nilai Uji 

Durbin – Watson (Uji DW).  Uji Durbin Watson dapat dilakukan bila banyaknya 

observasi minimum yang diperlukan sehubungan dengan tabel Durbin Watson 

adalah 15.  Dalam hal ini jumlah observasi kurang dari 15, jadi akan menjadi sulit 

untuk menarik kesimpulan yang pasti (definitif) mengenai autokorelasi dengan 

memeriksa residual yang ditaksir. 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 

 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi, dilakukan pengujian terhadap nilai Uji 

Durbin – Watson (Uji DW).  Uji Durbin Watson dapat dilakukan bila banyaknya 

observasi minimum yang diperlukan sehubungan dengan tabel Durbin Watson 

adalah 15.  Dalam hal ini jumlah observasi kurang dari 15, jadi akan menjadi sulit 

untuk menarik kesimpulan yang pasti (definitif) mengenai autokorelasi dengan 

memeriksa residual yang ditaksir. 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi, dilakukan pengujian terhadap nilai Uji 

Durbin – Watson (Uji DW).  Uji Durbin Watson dapat dilakukan bila banyaknya 

observasi minimum yang diperlukan sehubungan dengan tabel Durbin Watson 
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adalah 15.  Dalam hal ini jumlah observasi kurang dari 15, jadi akan menjadi sulit 

untuk menarik kesimpulan yang pasti (definitif) mengenai autokorelasi dengan 

memeriksa residual yang ditaksir. 

 

 

Metode Enter (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi, dilakukan pengujian terhadap nilai Uji 

Durbin – Watson (Uji DW).  Uji Durbin Watson dapat dilakukan bila banyaknya 

observasi minimum yang diperlukan sehubungan dengan tabel Durbin Watson 

adalah 15.  Dalam hal ini jumlah observasi kurang dari 15, jadi akan menjadi sulit 

untuk menarik kesimpulan yang pasti (definitif) mengenai autokorelasi dengan 

memeriksa residual yang ditaksir. 

 

4.2.4.3 Uji Homoskedasitas 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Langkah pengujian signifikansi koefisien variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

adalah sebagai berikut (data hasil perhitungan pada lampiran D-8 dan D-9): 

1. Perumusan Hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

tidak signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Nilai thitung dan ttabel. 

Besarnya nilai thitung yang ada dalam tabel adalah sebesar 0.346 

Besarnya nilai ttabel dengan derajat kebebasan (df) = 3, dan tingkat signifikansi 

(α) = 5% adalah: 
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t (3;0.025) = 3.182 

 

3. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung < ttabel 

0.346 < 3.182 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi b pada variabel Ln luas 

maksimum ruang rapat tidak signifikan.  Karena secara statistik koefisien b tidak 

signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas (terjadi 

homoskedasitas), sehingga asumsi terpenuhi. 

 

Selain secara statistik, homoskedasitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan melihat penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi, 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini. 
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Gambar 4.3  Uji Homoskedasitas persamaan regresi Y = 35.904 + 0.019 X5 

 

Dari gambar 4.3 terlihat bahwa penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai 

prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedasitas (asumsi homoskedasitas terpenuhi). 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 

 

Langkah pengujian signifikansi koefisien variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

adalah sebagai berikut (data hasil perhitungan pada lampiran D-21 dan D-22): 

1. Perumusan Hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

tidak signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Nilai thitung dan ttabel. 

Besarnya nilai thitung yang ada dalam tabel adalah sebesar 5.422 

Besarnya nilai ttabel dengan derajat kebebasan (df) = 2, dan tingkat signifikansi 

(α) = 5% adalah: 

t (2;0.025) = 4.303 

 

3. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung > ttabel 

5.422 > 4.303 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi b pada variabel Ln luas 

maksimum ruang rapat signifikan.  Karena secara statistik koefisien b signifikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedasitas (tidak terjadi 

homoskedasitas), sehingga asumsi tidak terpenuhi. 

 

Langkah pengujian signifikansi koefisien variabel Ln jumlah ruang rapat adalah 

sebagai berikut (data hasil perhitungan pada lampiran D-21 dan D-22): 

1. Perumusan Hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln jumlah ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln jumlah ruang rapat signifikan). 

 

2. Nilai thitung dan ttabel. 

Besarnya nilai thitung yang ada dalam tabel adalah sebesar -7.521 

Besarnya nilai ttabel dengan derajat kebebasan (df) = 2, dan tingkat signifikansi 

(α) = 5% adalah: 

t (2;0.025) = 4.303 

 

3. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung  > ttabel 

-7.521 > 4.303 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi b pada variabel Ln jumlah ruang 

rapat signifikan.  Karena secara statistik koefisien b signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi heteroskedasitas (tidak terjadi homoskedasitas), 

sehingga asumsi tidak terpenuhi. 
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Selain secara statistik, homoskedasitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan melihat penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi, 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini. 

 

Gambar 4.4  Uji Homoskedasitas persamaan regresi Y = 23.189 + 0.008 X5 + 
4.590 X6 

 

Dari gambar 4.4 terlihat bahwa penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai 

prediksi membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit).  Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedasitas 

(asumsi homoskedasitas tidak terpenuhi). 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

Langkah pengujian signifikansi koefisien variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

adalah sebagai berikut (data hasil perhitungan pada lampiran D-27 dan D-28): 

1. Perumusan Hipotesis. 
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H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

tidak signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Nilai thitung dan ttabel. 

Besarnya nilai thitung yang ada dalam tabel adalah sebesar 1.609 

Besarnya nilai ttabel dengan derajat kebebasan (df) = 2, dan tingkat signifikansi 

(α) = 5% adalah: 

t (2;0.025) = 4.303 

 

3. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung < ttabel 

1.609 < 4.303 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi b pada variabel Ln luas 

maksimum ruang rapat tidak signifikan.  Karena secara statistik koefisien b tidak 

signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas (terjadi 

homoskedasitas), sehingga asumsi terpenuhi. 

 

Langkah pengujian signifikansi koefisien variabel Ln jumlah ruang rapat adalah 

sebagai berikut (data hasil perhitungan pada lampiran D-27 dan D-28): 

1. Perumusan Hipotesis. 

H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln jumlah ruang rapat tidak 

signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln jumlah ruang rapat signifikan). 

 

2. Nilai thitung dan ttabel. 
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Besarnya nilai thitung yang ada dalam tabel adalah sebesar -1.752 

Besarnya nilai ttabel dengan derajat kebebasan (df) = 2, dan tingkat signifikansi 

(α) = 5% adalah: 

t (2;0.025) = 4.303 

 

 

3. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung  < ttabel 

-1.752 < 4.303 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi b pada variabel Ln jumlah ruang 

rapat tidak signifikan.  Karena secara statistik koefisien b tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas (terjadi 

homoskedasitas), sehingga asumsi terpenuhi. 

 

Selain secara statistik, homoskedasitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan melihat penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi, 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini. 
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Gambar 4.5  Uji Homoskedasitas persamaan regresi Y = 45.473 + 0.029 X5 – 

2.369 X6 

 

Dari gambar 4.5 terlihat bahwa penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai 

prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedasitas (asumsi homoskedasitas terpenuhi). 

 

Metode Enter (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Langkah pengujian signifikansi koefisien variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

adalah sebagai berikut (data hasil perhitungan pada lampiran D-33 dan D-34): 

1. Perumusan Hipotesis. 
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H0 : b = 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

tidak signifikan). 

H1 : b ≠ 0 (koefisien regresi b pada variabel Ln luas maksimum ruang rapat 

signifikan). 

 

2. Nilai thitung dan ttabel. 

Besarnya nilai thitung yang ada dalam tabel adalah sebesar 0.346 

Besarnya nilai ttabel dengan derajat kebebasan (df) = 3, dan tingkat signifikansi 

(α) = 5% adalah: 

t (3;0.025) = 3.182 

 

3. Pengambilan keputusan. 

Perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel adalah 

thitung < ttabel 

0.346 < 3.182 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi b pada variabel Ln luas 

maksimum ruang rapat tidak signifikan.  Karena secara statistik koefisien b tidak 

signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas (terjadi 

homoskedasitas), sehingga asumsi terpenuhi. 

 

Selain secara statistik, homoskedasitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan melihat penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi, 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini. 
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Gambar 4.6  Uji Homoskedasitas persamaan regresi Y = 35.904 + 0.19 X5 

 

Dari gambar 4.6 terlihat bahwa penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai 

prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedasitas (asumsi homoskedasitas terpenuhi). 

 

4.2.4.4 Uji Normalitas 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Langkah pegujian awal data berasal dari populasi normal atau tidak adalah 

sebagai berikut (data hasil perhitungan SPSS pada lampiran D-10): 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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2. Pengujian hipotesis pada variabel tarikan. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.460 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

3. Pengujian hipotesis pada variabel luas maksimum ruang rapat. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.838 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa data variabel tarikan dan variabel luas maksimum 

ruang rapat berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

Selain secara statistik, normalitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan plot probabilitas normal, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.7 

berikut ini. 

 

Gambar 4.7  Uji Normalitas persamaan regresi Y = 35.904 + 0.019 X5 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dari plot gambar 4.7 terlihat bahwa titik-titiknya tersebar disekitar garis lurus.  

Jadi asumsi kenormalan terpenuhi. 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 

 

Langkah pegujian awal data berasal dari populasi normal atau tidak adalah 

sebagai berikut (data hasil perhitungan SPSS pada lampiran D-23): 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

2. Pengujian hipotesis pada variabel tarikan. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.460 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

3. Pengujian hipotesis pada variabel luas maksimum ruang rapat. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.838 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

4. Pengujian hipotesis pada variabel jumlah ruang rapat. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.997 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa data variabel tarikan, variabel luas maksimum 

ruang rapat dan variabel jumlah ruang rapat berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

 

Selain secara statistik, normalitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan plot probabilitas normal, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.8 

berikut ini. 
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Gambar 4.8  Uji Normalitas persamaan regresi Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6 

 

Dari plot gambar 4.8 terlihat bahwa titik-titiknya tersebar disekitar garis lurus.  

Jadi asumsi kenormalan terpenuhi. 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

Langkah pegujian awal data berasal dari populasi normal atau tidak adalah 

sebagai berikut (data hasil perhitungan SPSS pada lampiran D-29): 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

2. Pengujian hipotesis pada variabel tarikan. 
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Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.460 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

3. Pengujian hipotesis pada variabel luas maksimum ruang rapat. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.838 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

4. Pengujian hipotesis pada variabel jumlah ruang rapat. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.997 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa data variabel tarikan, variabel luas maksimum 

ruang rapat dan variabel jumlah ruang rapat berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

 

Selain secara statistik, normalitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan plot probabilitas normal, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.9 

berikut ini. 
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Gambar 4.9  Uji Normalitas persamaan regresi Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6 
 
 

Dari plot gambar 4.9 terlihat bahwa titik-titiknya tersebar disekitar garis lurus.  

Jadi asumsi kenormalan terpenuhi. 

 

Metode Enter (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Langkah pegujian awal data berasal dari populasi normal atau tidak adalah 

sebagai berikut (data hasil perhitungan SPSS pada lampiran D-35): 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

2. Pengujian hipotesis pada variabel tarikan. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.460 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 
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3. Pengujian hipotesis pada variabel luas maksimum ruang rapat. 

Karena nilai Asymp. Sig > taraf signifikansi (α), yaitu 0.838 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa data variabel tarikan dan variabel luas maksimum 

ruang rapat berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

Selain secara statistik, normalitas dapat dibuktikan dengan cara visual yaitu 

dengan plot probabilitas normal, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.10 

berikut ini. 

 

Gambar 4.10  Uji Normalitas persamaan regresi Y = 35.904 + 0.019 X5 
 

Dari plot gambar 4.10 terlihat bahwa titik-titiknya tersebar disekitar garis lurus.  

Jadi asumsi kenormalan terpenuhi. 
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4.2.4.5 Uji Linearitas 

 

Kelinearan model yang terbentuk dapat diuji melalui plot residual terhadap 

harga-harga prediksi.  Jika grafik antara harga-harga prediksi dengan harga-harga 

residual tidak membentuk suatu pola tertentu seperti parabola, kubik, dan 

sebagainya, maka asumsi linearitas terpenuhi. 

 

 

 

 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

Gambar 4.11  Uji Linearitas persamaan regresi Y = 35.904 + 0.019 X5 
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Dari gambar 4.11 tampak bahwa harga-harga prediksi (standardized predicted 

value) dengan harga-harga residual (standardized residual) tidak membentuk 

pola tertentu.  Jadi asumsi linearitas terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Enter (Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12  Uji Linearitas persamaan regresi Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6 
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Dari gambar 4.12 tampak bahwa harga-harga prediksi (standardized predicted 

value) dengan harga-harga residual (standardized residual) tidak membentuk 

pola tertentu.  Jadi asumsi linearitas terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Enter (Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6) 

 

Gambar 4.13  Uji Linearitas persamaan regresi Y = 45.473 + 0.029 X5 – 2.369 X6 
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Dari gambar 4.13 tampak bahwa harga-harga prediksi (standardized predicted 

value) dengan harga-harga residual (standardized residual) tidak membentuk 

pola tertentu.  Jadi asumsi linearitas terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Stepwise (Y = 35.904 + 0.019 X5) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.14  Uji Linearitas persamaan regresi Y = 35.904 + 0.019 X5 
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Metode Stepwise
Y = 35.904 + 0.019 X5 Y = 23.189 + 0.008 X5 + 4.590 X6 Y = 45.473 + 0.029 X5 - 2.369 X6 Y = 35.904 + 0.019 X5

Koefisien regresi Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Signifikan
Pengaruh variabel bebas 89.30% 98.50% 94.60% 89.30%
Uji simultan Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Signifikan
Nonmultikolinearitas Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Terpenuhi
Nonautokorelasi - - - -
Homoskedasitas Terpenuhi Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
Normalitas Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
Linearitas Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

Metode Enter
Jenis Analisis/Pengujian

Analis 
Persamaan 

Regresi

Pengujian 
Model

 

Dari gambar 4.14 tampak bahwa harga-harga prediksi (standardized predicted 

value) dengan harga-harga residual (standardized residual) tidak membentuk 

pola tertentu.  Jadi asumsi linearitas terpenuhi. 

 

4.2.5 Pemilihan Model Terbaik 

 

Rekapitulasi hasil analisis persamaan regresi dan pengujian model terhadap 

keempat model tersebut dirangkum pada tabel 4.10 berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4.10  Rekapitulasi hasil analisis persamaan regresi dan pengujian model 

 

Dari tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa model Y = 35.904 + 0.019 X5, dengan 

X5 adalah variabel luas maksimum ruang rapat, merupakan model terbaik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari penelitian tarikan pergerakan pada profil hotel berbintang di Surakarta 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tarikan pergerakan ke hotel yang 

merupakan variabel bebas yaitu luas lahan, luas bangunan, luas parkir, total 

jumlah kamar yang tersedia, jumlah ruang rapat, dan luas maksimum ruang 

rapat.  Luas maksimum ruang rapat merupakan faktor yang sangat kuat 

berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan ke hotel. 

2. Model terbaik yang didapatkan setelah dilakukan analisis persamaan regresi 

dan pengujian terhadap masing-masing model, seperti uji Multikolinearitas, 

uji Autokorelasi, uji Homoskedasitas, uji Normalitas, dan uji Linearitas, 

adalah:   
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Y = 35.904 + 0.019 X5 

 

Dimana; Y    : Tarikan pergerakan ke hotel yang bersangkutan (smp/jam). 

 X5 : Luas maksimum ruang rapat (m2). 

 

Model tersebut memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

a. Nilai sebesar 35.904 merupakan nilai konstan yang besar, sedangkan 

faktor pengali variabel bebasnya kecil yaitu sebesar 0.019.  Hal tersebut 

menandakan adanya variabel lain yang mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap tarikan pergerakan ke hotel di daerah Surakarta. 

b. Semakin besar nilai variabel bebas X5 (luas maksimum ruang rapat) 

semakin besar pula tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi di hotel 

tersebut. 

 

5.2 Saran 

 

Untuk dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka disarankan: 

1. Pemodelan tarikan pergerakan kendaraan yang akan diteliti memiliki profil 

yang homogen antara hotel yang satu dengan yang lainnya. 

2. Metode survey yang dilakukan tidak hanya dengan mencatat jumlah 

kendaraan yang masuk ke hotel saja, tetapi dapat juga dilakukan dengan 

metode kuisioner (pergerakan orang ke hotel) dengan tujuan mendapatkan 

data yang lebih akurat mengenai hotel yang bersangkutan. 

3. Penelitian terhadap tarikan pergerakan ini lebih baik dilakukan lebih dari satu 

hari dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 
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