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ABSTRACT

The objectif of long-term of research objective is the development of Silangit Airport
in the vicinity of Lake Toba as a solution and effort in order to improve the condition of
infrastructure. The Government recognizes that Silangit Airport's important role can reduce
the revenue gap and have long-term impacts on regional economic growth. The construction
of Silangit Airport also serves as the driving force for increasing the tourism of Lake Toba.
The research method used is quantitative descriptive approach. Data collection method is
done by interview, questionnaire, documentation study and research seminar. The method
used to analyze the data is multiple linear regression analysis where research variables are
Airport Development Silangit (X), Tourism Growth (Z), Community Economy (Y). Partial test
results show that the development of Silangit Airport has a positive and significant impact on
economic development. Partial test results show that tourism development has positive and
significant impact on economic development. The simultaneous test result shows that the
Airport Development and Tourism Development have positive and significant influence to
Economic development and value of determination coefficient of 82.8% and the rest of 17.2%
explained by independent variables that are not examined.

Keyword : Airport Development Silangit, Community Economy, Tourism Growth
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PENDAHULUAN

Peningkatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia

memerlukan pemerataan pembangunan.

Pemerataan pembangunan bertujuan untuk

mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan

memperkuat daerah-daerah dalam

meningkatkan pendapatan, sebagai

gambaran dalam mensejahterakan

masyarakat dari segi ekonomi maka

pembangunaan saat ini difokuskan

membenahi wilayah-wilayah yang belum

terjangkau oleh pembangunan sebelumnya

karena kita mengetahui bahwa Indonesia

kaya akan sumber daya alam namun

infrastruktur fisik pembangunan tidak

mendukung potensi dalam meningkatkan

perekonomian  masyarakat.  Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, saat ini

pemerintah telah memfokuskan

pembangunan infrastruktur fisik mulai dari

Sabang sampai Merauke, seperti

pembangunan jalan tol Sumatera,

rekonstruksi pelabuhan-pelabuhan di

Indonesia, penambahan jalur kereta api dan

yang paling menarik adalah pembangunan

bandara karena pemerintah melihat

pembangunan bandara sebagai salah satu

infrastruktur fisik dapat menarik minat

investor mengembangkan bisnis
di

Indonesia.

Dukungan terhadap pemerataan

pertumbuhan ekonomi daerah dapat

diwujudkan melalui peran jaringan

transportasi udara. Salah satu yang

menjadi perhatian berkaitan dengan

transportasi udara adalah pentingnya

peningkatan fasilitas dan jumlah bandara

yang memiliki peranan penting dalam

penyelenggaraan transportasi.

Pemerintah berharap bandara dapat

berperan sebagai motor penggerak,

pertumbuhan,  dan pemerataan

pembangunan nasional.

Hal ini sesuai dengan fungsi

bandara sebagai titik fokal/orientasi

kebangkitan ekonomi untuk wilayah

sekitarnya. Dimana keberadaan bandara

merupakan titik temu manusia. Titik

temu sejumlah manusia di dalam

bandara akan melahirkan keputusan

ekonomi oleh kelompok pedagang untuk

memperoleh keuntungan dari potensi

keberadaan penumpang dan pengguna

bandara. Adapun PDRB Kabupaten di

sekitar kawasan Danau Toba

ditunjukkan oleh Tabel 1.1. berikut ini :
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Kabupaten 2012 2013 2014
Tapanuli Utara 16.311.087,01 17.553.476,67 18.804.025,63
Toba Samosir 24.512.909,97 26.641.491,94 29.015.758,99
Simalungun 25.151.339,14 27.671.967,62 2998348984
Humbang Hasundutan 18.651.726,47 20.596.060,31 22.467.502,50
Samosir 18.796.432,24 20.792.132,83 22.930.551,05

Tabel 1.1. Produk Domestik Bruto Per Kapita Menurut Kabupaten Atas Harga
Dasar Berlaku 2012-2014
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Bandara Silangit yang terletak di

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki lokasi

cukup strategis karena terletak pada posisi

perbatasan beberapa Kabupaten yang ada di

Sumatera Utara yaitu Kabupaten Tobasa,

Humbang Hasundutan dan Samosir. Bandara

Silangit saat ini masih dalam pembenahan

karena memiliki potensi yang sangat besar

dalam jangka panjang dalam meningkatkan

pertumbuhan dan pembangunan daerah. Hal

ini karena setengah dari  kawasan Danau

Toba lebih mudah dan cepat diakses dari

Bandara Silangit dibandingkan dari Bandara

Kuala Namu. PT Garuda Indonesia telah lebih

dahulu membuka jalur penerbangan Jakarta –

Silangit dan Silangit – Jakarta diikuti

maskapai  penerbangan swasta lainnya seperti

Sriwijaya Air dan Susi Air

Pembangunan Bandara Silangit sebagai

gerbang menuju kawasan Danau Toba

diharapkan menarik kunjungan wisatawan baik

domestik maupun mancanegara. Kawasan

Danau Toba merupakan kawasan yang

memiliki potensi yang sangat besar dalam

meningkatkan perekonomian dan memiliki

peranan dalam meningkatkan penyerapan

tenaga kerja, mendorong pemerataan

kesempatan usaha dan yang terpenting

memberikan kontribusi dalam penerimaan

devisa negara melalui kunjungan wisatawan.

Masih banyak objek wisata  menarik  di

kawasan Danau Toba yang jarang dikunjungi

namun memiliki potensi besar untuk

meningkatkan perekenomian

seperti Istana
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Sisingamangaraja,  Aek Sipangolu, Air

Terjun Binanga Janji, Museum Batak T.B.

Silalahi,   pantai Lumban Silintong,   Air

Terjun Sampuran dapat diakses secara cepat

dari Bandara Silangit.

Selain itu salah satu persyaratan

Kawasan Danau Toba dapat dijadikan taman

bumi internasional (Global Geopark Network)

adalah dukungan ketersediaan infrastruktur

fisik baik jalan maupun jalur transportasi

udara. Mengingat besarnya manfaat yang akan

diterima masyarakat di kawasan Danau Toba

serta  bangsa Indonesia, bila Danau Toba

menjadi Global Geopark Network oleh

UNESCO, maka pemerintah pusat diharapkan

mendukung serta mendorong pengembangan

Bandar Udara Silangit menjadi Bandara

Internasional. Peneliti ingin mengkaji

perkembangan pembangunan Bandara Silangit

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan kepariwisataan baik secara

langsung  maupun tidak langsung.

Ruang lingkup penelitian berfokus

pada perubahan yang terjadi dari

pengembangan pembangunan Bandara

Silangit. Rumusan masalah penelitian ini

adalah bagaimana dampak pembangunan

Bandara Silangit terhadap pembangunan

ekonomi melalui perkembangan pariwisata

di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan ekonomi adalah

peningkatan variabel ekonomi dari satu

sub sistem spasial suatu bangsa atau

negara. Pertumbuhan ekonomi disebut

juga pembangunan ekonomi dan

pengembangan ekonomi periode

tertentu.

Menurut Arsyad (2010), setiap

upaya pembangunan ekonomi daerah

mempunyai tujuan utama untuk

meningkatkan jumlah dan jenis

peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut,

pemerintah daerah dan masyarakat

harus secara bersama-sama mengambil

inisiatif pembangunan daerah.

Pemerintah daerah beserta daerah

beserta partisipasi masyarakatnya dan

dengan dengan menggunakan

sumberdaya yang ada harus

memperkirakan potensi sumberdaya

yang diperlukan untuk merancang dan

membangun perekonomian daerah.

Menurut Yulianita (2009),

pembangunan ekonomi masyarakat

memiliki indikator sebagai berikut :

1. Sumber daya alam yang tersedia

2. Tersedianya modal bagi

pengelolaan sumber daya alam,

3. Adanya prasarana dan

sarana (infrastruktur) yang

menunjang seperti transportasi,
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komunikasi,

4. Tersedianya teknologi yang tepat untuk

pengelolaan sumber daya alam

5. Tersedianya kualitas sumber manusia

untuk pengelolaan teknologi.

Menurut Utama (2013), dengan

penelitian berjudul Pengaruh

Perkembangan Pariwisata Terhadap

Kinerja Perekonomian Dan Perubahan

Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan

Masyarakat Di Provinsi Bali, mengambil

variabel pertumbuhan ekonomi dengan

indikator :

1. Pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB)

2. Pertumbuhan total penyerapan tenaga

kerja

2.2 Pembangunan Infrastruktur

Bandara

Menurut Posumah (2015),

pembangunan infrastruktur adalah

merujuk pada sistem fisik dalam

menyediakan transportasi, pengairan,

drainase, bangunan-bangunan gedung,

dan fasilitas publik seperti listrik dan

telekomunikasi, dan bandara yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia dalam lingkup sosial

ekonomi.

2.3 Teori Perkembangan Pariwisata

Pariwisata juga merupakan suatu

potensi untuk meningkatkan

pembangunan. Pembangunan dan

pengembangan kepariwisataan ini lebih

ditingkatkan khususnya dalam rangka

penerimaan devisa dan pendapatan

masyarakat, memperluas lapangan
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pekerjaan, dan memperkenalkan kebudayaan

bangsa.
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Daya tarik wisata Kabupaten

Tapanuli Utara dapat digali serta

dilestarikan   menjadi salah   satu aset

dalam mendukung pengembangan sektor

pariwisata.  Obyek wisata yang

berpotensi dikembangkan adalah obyek

wisata air panas yang ada di daerah

Hutabarat, Sipoholon, Sait Nihuta,

Ugan. Juga ada pemandian air soda yang

sangat terkenal karena pemandian

seperti ini hanya ada 2 di dunia yaitu di

Venezuela dan di Tarutung, Tapanuli

Utara.

Dampak  pariwisata terhadap

terhadap sosial ekonomi, yaitu terhadap

penerimaan devisa, pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, harga-

harga, pembangunan pada

umumnya, dan pendapatan pemerintah.

Perkembangan pariwisata selain

dicerminkan oleh meningkatnya

kunjungan wisatawan baik yang berasal

dari mancanegara dan dari dalam negeri,

juga   oleh   meningkatnya pendapatan

yang dihasilkan oleh sektor

perdagangan, hotel  dan restoran, yaitu

untuk akomodasi,  konsumsi makanan,

angkutan wisata atau jasa-jasa lainnya.

Menurut Utama (2013), indikator

pertumbuhan pariwisata adalah jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara,

jumlah kunjungan wisatawan domestik,

jumlah subsektor perdagangan.

2.4.    Temuan dan Beberapa Penelitian
Lain
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2.4.1   Dampak Pengembangan
Pembangunan Bandara
Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi

Menurut Tarmizi (2015),

infrastruktur bandara memiliki

pengaruh signifikan secara parsial

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu

wilayah. Menurut Bangun dan Firdaus

(2009), mengkonfirmasi bahwa

infrastruktur memiliki pengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di wilayah Indonesia.

Menurut  Maryaningsih (2014),

perbaikan infrastruktur memiliki

kontribusi dalam meningkatkan

produktivitas dan diharapkan mampu

mendukung pertumbuhan ekonomi

dalam jangka panjang. Menurut Maqin

(2011), infrastruktur fisik mempunyai

pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan   infrastruktur

memiliki   peran yang   sangat

penting dalam mendukung aktivitas

ekonomi, sosial, budaya, serta

kesatuan dan persatuan  bangsa

terutama  sebagai modal  dasar  dalam

memfasilitasi interaksi dan komunikasi

di antara kelompok masyarakat serta

mengikat dan menghubungkan antar

wilayah (bappenas.go.id).

Menurut Novi et. al. (2014),

sistem infrastruktur mendukung sistem

sosial dan sistem ekonomi dalam

kehidupan masyarakat. Upaya

pembenahan kondisi  infrastruktur

disadari penting dalam

mengurangi

kesenjangan pendapatan dan dampak

jangka panjangnya bagi pendapatan

Domestik Bruto Perkapita. Perbaikan

infrastruktur memiliki kontribusi  dalam

meningkatkan produktivitas dan

diharapkan mampu mendukung

pertumbuhan ekonomi dalam jangka

panjang.

2.4.2 Dampak Pengembangan
Pembangunan Bandara
Terhadap Pertumbuhan
Pariwisata

Menurut Budhiarta (2011),

peningkatan kepariwisataan berlomba –

lomba membangun infrastruktur

transportasi seperti pelabuhan pariwisata,

bandara, jalan raya serta fasilitas

pendukung lainnya dalam upaya

mendorong pertumbuhan ekonomi dan

ningkatan jumlah wisatawan.
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2.4.3 Dampak Perkembangan
Pariwisata Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Leiper   dalam (Pitana

dan Diarta, 2009:187), menyebutkan

dampak  positif  industri pariwisata

berupa penerimaan masyarakat dari hasil

penjualan barang dan jasa melalui usaha

restoran, hotel, biro perjalanan,

pramuwisata, penjualan barang-barang

cenderamata dan sebagainya. Secara

teoritis maka semakin banyak jumlah

wisatawan yang datang ke suatu daerah

tujuan wisata maka semakin banyak

pendapatan yang diterima  oleh

pengusaha, ataupun perorangan dan

pemerintah dari industri pariwisata.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan survey

yaitu kegiatan mengumpulkan data

sebanyak-banyaknya mengenai fakta-

fakta yang merupakan pendukung

terhadap penelitian dengan maksud untuk

mengetahui status, gejala menemukan

kesamaan status dengan cara

membandingkan dengan standar yang

sudah dipilih atau ditentukan (Sugiyono,

2010). Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah

meliputi pengumpulan data untuk diuji

hipotesis atau menjawab pertanyaan

mengenai status terakhir dari subjek

penelitian   (Sugiyono, 2010). Adapun

sifat penelitian adalah explanatory

research Sugiyono (2010) menyatakan

bahwa penelitian explanatory merupakan

penelitian yang bermaksud menjelaskan

kedudukan variabel-variabel yang diteliti

serta hubungan antara satu variabel

dengan variabel lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh masyarakat yang

menjalankan aktivitas ekonomi di sekitar
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Variabel Indikator Skala Pengukuran
Pembangunan

Bandara Silangit
(X1)

1. Peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Perubahan ekonomi
4. Perubahan sosial

Interval

Pertumbuhan
Pariwisata

(X2)

1. Memperbaiki kawasan wisata
2. Membangun objek wisata
3. Menjaga objek wisata
4. Menyediakan berbagai fasilitas permainan

Interval

Ekonomi Masyarakat
(Y)

1. Pendapatan masyarakat
2. Lapangan pekerjaan
3. Keberlanjutan ekonomi masyarakat
4. Pembayaran pajak kepada pemerintah daerah

Interval

Bandara Silangit dan Kawasan Danau

Toba.  Adapun  teknik  pengambilan

sampel yang digunakan dalam penelitian

ini dengan menggunakan metode sensus

atau sampel jenuh yaitu semua populasi

digunakan atau dijadikan sebagai sampel

(Sugiyono, 2010), dimana jumlah sampel

penelitian ini adalah 30 responden.

Penarikan sampel menggunakan

pendekatan non-probability sampling.

Menurut Morrisan (2014), jenis sampling

yang dipilih adalah accidental sampling

dengan tipe qualified volunteer sample,

artinya responden yang ditemui oleh

peneliti, bersedia secara sukarela menjadi

responden  dan  memenuhi kriteria

peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan cara sebagai berikut: Wawancara

(Interview) yaitu melaksanakan

wawancara (interview) kepada   pihak

yang berkompeten atau berwenang untuk

memberikan informasi dan keterangan

yang dibutuhkan oleh penelitian ini,

Angket (Questionare) yaitu memberikan

sejumlah pertanyaan tertulis kepada

masyarakat yang menjalankan aktivitas

kegiatan ekonomi di sekitar Bandara

Silangit dan Kawasan Danau Toba yang

dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Studi Dokumentasi yaitu

mempelajari dan menganilisis data dan

informasi yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang dimiliki dari jurnal

penelitian.

Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian

ini adalah data primer dan sekunder sebagai

berikut: Data primer, merupakan data yang

diperoleh  langsung  dari responden

penelitian untuk selanjutnya diolah peneliti,

yang   diperoleh dari penyebaran angket

guna memperoleh informasi yang jelas.

Data sekunder adalah data pelengkap yang

berhubungan dengan masalah penelitian.

Identifikasi Dan Variabel Penelitian

Identifikasi dan operasional terdapat

variabel dependen pembangunan ekonomi

(Y), variabel independen pembangunan

Bandara Silangit (X1), dan variabel

intervening perkembangan pariwisata (Z).

Tabel 1.2 Variabel Penelitian
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Metode Analisis Data

Analisis statistik deskriptif adalah

untuk menggambarkan beberapa kondisi objek

penelitian secara ringkas yang diperoleh dari

hasil pengumpulan data atau  jawaban

kuesioner oleh responden. Analisis statistik

dalam menguji data dengan menggunakan

statistik inferensial yaitu menguji hubungan

sebab akibat antara variabel independen

terhadap variabel dependen, analisis statistik

yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan analisis statistik dengan model

regresi linear berganda yaitu metode analis

yang  digunakan  untuk menentukan  prediksi

dari pengaruh yang terjadi antara variabel

independen terhadap dependen. Regresi linier

berganda dirumuskan sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada

intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel terikat

(Ghozali, 2008). Nilai Koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R² yang kecil berarti

kemampuan variabel independen

dalam   menjelaskan   variasi   variabel

dependen amat terbatas.

Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian di Bandara

Silangit, variabel bebas

(independent variable)

.   Uji secara Simultan/Serempak (Uji-

F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat

apakah semua variabel bebas yang

dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara simultan (serempak)

terhadap variabel terikat. Pengaruh

variabel  independen terhadap

dependen di uji dengan tingkat

kepercayaan (confidence interval)

95% atau pada alpha α = 5%. Untuk

menguji hipotesis ditolak atau

diterima digunakan statistik uji F :

Jika Fhitung< Ftabel, maka H0diterima dan

Ha ditolak, dan Jika Fhitung> Ftabel, maka

H0 ditolak dan Ha diterima.

3.   Uji secara Parsial/Individual (Uji-t)

Uji parsial atau uji-t adalah untuk

menguji apakah suatu variabel bebas

berpengaruh secara individu

terhadap variabel terikatnya.

Selanjutnya akan dilakukan uji

signifikansi dengan membandingkan

tingkat signifikansi (alpha) α = 5%

dan derajat kebebasan (n-k) dengan

thitung yang  diperoleh dengan kriteria

uji yang digunakan adalah : Terima

H0 bila thitung< ttabel dan Tolak H0

(Terima Ha) bila thitung > ttabel
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yang diamati adalah Pembangunan Bandara

Silangit dan Perkembangan pariwisata

sedangkan varibel terikat (dependent

variable) adalah
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

X1 30 6 20 16.16 3.51
X2 30 7 20 16.26 4.27

Y 30 7 19 15.86 3.42

Valid N
(listwise)

30

Pembangunan ekonomi. Berdasarkan

hasil analisis deskriptif statistik akan

ditampilkan karakteristik sampel yang

digunakan didalam penelitian ini

meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata

sampel (mean), nilai maksimum, nilai

minimum serta standar deviasi (σ) untuk

masing-masing variabel. Hasil analisis

deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1.2

berikut ini:

Tabel 1.3 Analisis Deskriptif Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Dari  hasil output Tabel 1.3  diatas

dapat diketahui Variabel pembangunan

Bandara Silangit dengan sampel sebanyak

30 responden memiliki rata-rata sebesar

16,16 satuan dengan pembangunan Bandara

Silangit minimum sebesar 6 satuan dan

maximum 20 satuan, serta standar deviasi

3,51 satuan.

Variabel perkembangan pariwisata

dengan sampel sebanyak 20 responden

memiliki rata-rata sebesar 16,66 satuan

dengan perkembangan pariwisata minimum

sebesar 7 satuan dan maximum 30 satuan,

serta standar deviasi 4,27 satuan.

Variabel pembangunan ekonomi

dengan sampel sebanyak 30 responden

memiliki rata-rata sebesar 15,86 satuan

dengan kinerja minimum sebesar 7 satuan

dan maximum 19 satuan, serta standar

deviasi 3,42 satuan.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan

untuk mengetahui model regresi linear
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berganda dapat digunakan atau tidak.

Apabila uji ini terpenuhi maka alat uji

dimaksud  dapat dipergunakan  untuk

menguji model yang terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk

mengetahui sebuah regresi telah

berdistribusi normal atau tidak dapat

dilihat pada analisis grafik dan analisis

statistik berikut ini:

Pada diagram pencar hasil olah data

SPSS dengan dasar pengambilan

keputusan yakni jika data menyebar

disekitar garis diagonal dan mengikuti

arah garis diagonal, maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil pengujian  normalitas  dapat

dilihat pada Gambar 1.1 :



Gambar 1.1 Diagram Pencar Hasil SPSS

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat data

menyebar disekitar garis diagonal dan

menunjukkan bahwa data berdistribusi

normal

Gambar 1.2 Grafik Histogram

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Jika distribusi data residual normal,

pola distribusi akan merata di sisi kiri dan

sisi kanan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa data berdistribusi  normal.  Hal  ini

dilihat dari garis diagonal membagi dua

sama rata kiri dan kanan.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas digunakan

untuk mengetahui korelasi antar variabel

independent dan ini dapat dilihat dari

Variance Inflation  Factor (VIF) dengan

catatan apabila VIF >10 maka diduga

mempunyai persoalan multikolinieritas

dan apabila VIF < 10 maka tidak terjadi

multikolinieritas. Berdasarkan hasil

pengolahan SPSS dilihat pada Tabel 1.4:



Tabel 1.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 X1

X2

.457 2.188

.457 2.188
a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Pada Tabel 1.4 hasil variabel

Pembangunan Bandara Silangit dan

Perkembangan pariwisata nilai VIF lebih

kecil dari 10 dan nilai tolerance

mendekati 1. Hal ini menunjukkan tidak

terjadi gejala multikolinieritas pada

variabel yang diuji.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan

untuk mengetahui dalam sebuah regressi

terjadi kesamaan varians residual, jika

varians pengamatan tetap maka disebut

homokedasitas, dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas, dan model yang baik

tentunya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari hasil pengolahan dengan

menggunakan SPSS hasil pengolahan

data penelitian untuk scatter plot dengan

Regression Studentized Residual dapat

dilihat pada Gambar 1.3:

Gambar 1.3 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Pada Gambar 1.3 terlihat titik yang

menyebar yang tidak membentuk pola-

pola tertentu dan tersebar  baik diatas

angka 0 pada sumbu Regression

Studentized Residual (y) dan berdasarkan

gambar tersebut maka tidak terjadi

heteroskedastisitas sehingga model

16

regressi layak dipakai untuk memprediksi

Pembangunan ekonomi berdasarkan

variabel independen.

4. Pengujian Hipotesis
Analisis Persamaan Regresi Linear
Berganda

Analisis regresi linear berganda

digunakan untuk menguji hipotesis



Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta T Sig.

1 (Constant)

X1

X2

1.870 1.718 1.089 .286

.697 .112 .712 6.243 .000

.214 .096 .256 2.242 .033

tentang pengaruh secara parsial variabel

Pembangunan Bandara Silangit dan

perkembangan pariwisata terhadap

variabel pembangunan ekonomi.

Berdasarkan  hasil persamaan regresi

linear berganda diperoleh hasil seperti

Tabel 1.3 :

Tabel 1.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 maka persamaan

regresi linier berganda dalam penelitian ini

sebagai berikut:

Y = 1,870 + 0,697 X1+ 0,214X2

1. Nilai konstanta regresi sebesar 1,870

artinya jika Pembangunan Bandara

Silangit (X1) dan Perkembangan

pariwisata= 0 maka Pembangunan

ekonomi akan meningkat sebesar

1,870.

2. Koefisien regresi X1 untuk variabel

Pembangunan Bandara Silangit

bernilai positif 0,697 artinya bahwa

pengaruh variabel Pembangunan

Bandara Silangit searah dengan

peningkatan pembangunan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel

Pembangunan Bandara Silangit

mempunyai pengaruh positif dalam

meningkatkan pembangunan ekonomi.

3. Koefisien regresi X2 untuk variabel

Perkembangan pariwisata bernilai

positif 0,214 artinya artinya bahwa

pengaruh variabel perkembangan

pariwisata searah dengan peningkatan

pembangunan ekonomi. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel

perkembangan pariwisata mempunyai

pengaruh positif dalam  meningkatkan

pembangunan ekonomi.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupa-

kan besaran yang menunjukkan

besarnya variasi variabel dependen

(Pembangunan ekonomi) yang dapat

dijelaskan oleh variabel independen

(Pembangunan Bandara Silangit dan

Perkembangan pariwisata). Nilai

koefisien  determinasi ditentukan

dengan nilai R square, dapat dilihat

pada Tabel 1.4:



Tabel 1.4 Nilai Koefisien Determinasi (R Square)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .916a .840 .828 1.83555

Model
Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

1 Regression

Residual

Total

476.497 2 238.249 70.713 .000a

90.969 27 3.369
567.467 29

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas nilai

adjusted R Square adalah 0,828 artinya bahwa

kemampuan variabel pembangunan Bandara

Silangit dan perkembangan pariwisata dapat

menjelaskan  variasi dari  pembangunan

ekonomi adalah sebesar 82,8% sedangkan

sisanya sebesar 17,2%  dijelaskan oleh

variabel-variabel independen yang tidak

diteliti seperti kompetensi dan pelatihan.

Uji Simultan  /  Uji F

Uji simultan / uji F dilakukan untuk

mengetahui tingkat positif dan

signifikansi dari variabel Pembangunan

Bandara Silangit dan Perkembangan

pariwisata terhadap variabel

pembangunan ekonomi dapat   dilihat

pada Tabel 1.5:

Tabel 1.5 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan / Uji F

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Pada Tabel 1.5 diperoleh hasil F Hitung

70,713 sedangkan F Tabel pada α = 0,05

dengan ketentuan df1=k-1 = 3-1 maka

derajat pembilang  2 dan derajat

penyebut, df2=30-2=28 maka diperoleh

F tabel 3,32 dari hasil ini diketahui F hitung>

F tabel, dan signifikansi 0,000 atau lebih

kecil dari   α = 0,05 jadi posisi titik uji

signifikansi berada pada wilayah

penolakan H0 atau dapat disimpulkan H1

diterima yang artinya bahwa variabel

Pembangunan Bandara Silangit dan

Perkembangan pariwisata  secara

bersama-sama berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Pembangunan

ekonomi, artinya bahwa dengan adanya

pembangunan Bandara Silangit dan

perkembangan pariwisata memberikan

dampak positif bagi masyarakat untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi.

Uji Parsial / Uji t

Hasil pengujian hipotesis secara

parsial dapat dilihat pada Tabel 1.6 :



Tabel 1.6 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial / Uji t

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant)

X1

X2

1.870 1.718 1.089 .286

.697 .112 .712 6.243 .000

.214 .096 .256 2.242 .033
a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Pada Tabel 1.6 bahwa hasil uji parsial

diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai t hitung untuk variabel

Pembangunan Bandara Silangit sebesar

6,243 lebih besar dibandingkan dengan

nilai t tabel (1,69), atau nilai sig t untuk

variabel Pembangunan Bandara Silangit

(0,000) lebih kecil dari alpha (0,05).

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka

menolak Ho dan menerima H1 untuk

variabel Pembangunan Bandara Silangit.

Dengan demikian, secara parsial

Pembangunan Bandara Silangit

berpengaruh  positif dan signifikan

terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini

memberi arti  bahwa Pembangunan

Bandara Silangit berpengaruh nyata dalam

meningkatkan pembangunan ekonomi.

Secara parsial variabel pembangunan

Bandara Silangit yang dominan

mempengaruhi pembangunan ekonomi,

Maksudnya adalah,  variabel

pembangunan Bandara Silangit lebih

menentukan dalam meningkatkan

pembangunan ekonomi dibandingkan

dengan perkembangan pariwisata

2. Nilai t hitung untuk variabel

Perkembangan pariwisata sebesar

2,242 lebih besar dibandingkan

dengan nilai t tabel (1,69), atau nilai

sig t untuk variabel Perkembangan

pariwisata (0,033) lebih kecil dari

alpha (0,05). Berdasarkan hasil yang

diperoleh maka menolak H0dan

menerima H1 untuk variabel

Perkembangan pariwisata. Dengan

demikian, secara parsial

Perkembangan pariwisata

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap   pembangunan ekonomi.

Hal ini memberi arti bahwa dengan

adanya Perkembangan pariwisata

memberikan dampak pada

peningkatan   pembangunan

ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa Pembangunan Bandara Silangit

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Pembangunan ekonomi.

Perkembangan pariwisata berpengaruh



positif dan signifikan terhadap

Pembangunan ekonomi.

2. Pembangunan   Bandara Silangit dan

Perkembangan pariwisata berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

Pembangunan ekonomi

Saran

1. Bagi Masyarakat Setempat dapat

memanfaatkan kesempatan tersebut

dengan membangun usaha   dagang

untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat.

2. Bagi calon investor seharusnya dapat

memanfaatkan peluang dangan melirik

peluang usaha di sektor pariwisata dan

penginapan.
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