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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa Timur yang 

difokuskan pada data yang dipublis oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur alasan 

memilih penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan PDRB 

baik, karena selama kurun waktu lima tahun berturut-turut mengalami peningkatan 

dan merupakan Provinsi terbesar kedua di Pulau Jawa. 

 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menganalisa tentang keterkaitan sektor unggulan, potensi sektor 

unggulan, dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, 

dimana penelitian yang bersifat Deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang 

memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat berdasarkan data yang 

ada dimana penelitian tidak hanya memanfaatkan data saja akan tetapi menganalisa 

dan mengintepretasikan data tersebut. 

 Populasi dan Sampel 

Kuncoro (2013 : 123) Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, 

dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber data yang diperlukan. 
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Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

populasi penelitian. 

Dalam penelitian ini, populasi  yang digunakan ialah populasi 

Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 

2015.  

 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini berbentuk data silang (Cross section), dimana data silang 

(Cross section) adalah data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu (Kuncoro, 

2013 : 147). Data ini diperoleh dari Buku Statistik  yang diterbitkan oleh Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur yaitu Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Field Research 

Penulis melakukan penelitian ke tempat-tempat yang menyediakan data-data 

sekunder, menurut Kuncoro ( 2013 : 148 ) Data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
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dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, tempat yang diperlukan sebagai 

bahan referensi seperti Badan Pusat Statistik. 

b. Library research 

Metode pengumpulan data atau informasi dengan menelusuri literatur yang 

ada baik berupa buku , arsip, jurnal, penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. 

 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui sektor unggulan dan 

perubahan sektor perekonomian adalah: 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi 

sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan 

sektor basis atau leading sektor. Teknik analisis ini belum bisa memberikan 

kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. 

Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan 

suatu daerah dalam sektor yang teridentifikasi. (Warpani, 1984:68).Masing-masing 

pengukuran dapat dijabarkan sebagai berikut: 

                    𝐿𝑄 =  𝑆𝑖𝑘
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑘 ∶ ⁄

𝑆𝑖𝑝
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑝⁄  ………………………..…….(1.1) 

Keterangan: 
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Sik : Sumbangan sektor i daerah studi k (kabupaten/kota misalnya) dalam 

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Rill (PDRB) daerah studi k. 

Sip : Sumbangan sektor i daerah referensi p(propinsi misalnya) dalam pembentukan 

PDRB daerah referensi p. 

PDRBk  : PDRB total di semua sektor di daerah studi k. 

PDRBp  : PDRR total di semua sektor daerah referensi p. 

Pengukuran lain yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Tenaga Kerja :  

          𝐿𝑄 =  𝐿𝑖
𝐿𝑡 ∶⁄  𝑁𝑖

𝑁𝑡⁄ ..................................................................(1.2) 

2. Pendekatan Nilai Tambah :  

     𝐿𝑄 =  𝑉𝑖
𝑉𝑡 ∶  ⁄ 𝑌𝑖

𝑌𝑡⁄ ………………………..……..………….(1.3) 

Dimana :  

Li : Jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah 

Lt : total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah 

Ni : jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas 

Nt : total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih atas 

Vi : nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah 

Vt : total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah 

Yi : nilai PDRB sektor i pada sektor wilayah yang lebih atas 

Yt : total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas 
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Berdasarkan referensi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada 

tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat ditemukan, yaitu : 

 Jika LQ lebih dari satu (LQ > 1),  ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i 

di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan 

demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus 

merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk 

dikembangkan daerah studi k. 

 Jika LQ lebih kecil dari satu (LQ < 1), ini berarti bahwa laju pertumbuhan di 

daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor 

yang sama dengan dalam perekonomian daerah refensi p. Dengan demikian, 

sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan 

basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh 

daerah studi k. 

 Jika LQ sama dengan satu (LQ = 1), ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor 

i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama 

dengan dalam perekonomian daerah referensi p. 

2. Analisis Shift Share  

Analisis Shift Share merupakan teknikyang sangat berguna dalam 

menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan 

perekonomia nasional.Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau 

produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan 
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daerah yang lebih besar. Analisis ini memberikan data tentang kinerja 

perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Arsyad 

1999) yaitu: 

 Pertumbuhan ekonomi daerah; diukur dengan cara menganalisis perubahan 

pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada 

sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. Komponen 

pengukuran ini biasa juga disebut dengan komponen national share.  

 Pergeseran proporsional (proportional shift); mengukur perubahan relatif 

pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan 

perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini 

bertujuan apakah perekonomian daerah terkonsentarsi pada sektor atau 

industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan 

acuan. Komponen pengukuran ini biasa juga disebut dengan bauran industri 

atau industrial mix dimana jika hasilnya positif berarti sektor perekonomian 

di daerah tersebut tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang ada 

diatasnya yang dijadikan acuan, demikian pula jika sebaliknya.  

 Pergeseran diferensial (differential shift): menentukan seberapa jauh daya 

saing sektor atau industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan acuan. 

Jika pergeseran diferensial dari suatu sektor atau industri adalah positif maka 

sektor atau industri tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi terhadap 

sektor atau industri yang sama pada perekonomian. 
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Kombinasi hasil analisis Propotional Shift dan Deferential Shift tersebut 

menghasilkan empat indikator, yaitu : 

 Bila nilai Propotional Shift dan Deferential Shift positif berarti bahwa sektor 

ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian internal terhadap 

system perekonomian yang lebih luas (eksternal). 

 Bila nilai Propotional Shift positif dan Deferential Shift negatif berarti sektor 

ini hanya dapat meningkatkan perananya dalam lingkungan internal saja. 

 Bila nilai Propotional Shift negatif dan Deferential Shift positif berarti bahwa 

sektor tersebut hanya dapat meningkatkan perananya dalam wilayah yang 

lebih luas, tetapi tidak dapat meningkatkan perekonomian internal. 

 Bila nilai Propotional Shift dan Diferential Shift negatif berarti bahwa sektor 

tersebut tidak mempunyai peranan dalam memajukan perekonomian internal 

maupun eksternal. 

Terdapat 3 modifikasi dari Shift Share : 

a. SS-Tradisional (SS-K) 

Mengasumsi bahwa perubahan perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh 

variabel dari kesatuan wilayah yang lebih luas. 

b. SS-Esteben-Marquilas (SS-EM) 

Mempunyai asumsi dasar yang sama dengan SS-K namun pada pengaruh 

keunggulan kompetitif dibedakan faktor alokasinya yaitu kompetitif dari regional 

dan spesialisasi daerah itu sendiri. 
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c. SS-Arcelus (SS-A) 

Mempunyai asumsi dasar yang sama dengan SS-K namun pada pengaruh 

keunggulan kompetitif dibedakan faktor pertumbuhan daerah dan bauran industri 

itu sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi regional komponen propotional shift (PS) dan 

differential shift (DS) lebih penting dibandingkan komponen regional share. Hal 

ini disebabkan karena DS digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan dari 

suatu kegiatan di wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi. Dari 

perubahan tersebut akan dapat dilihat berapa besar pertambahan atau pengurangan 

pendapatan dari kegiatan tersebut. Sedangkan PS untuk melihat perubahan 

pertumbuhan suatu kegiatan di wilayah referensi terhadap kegiatan total (PDRB) di 

wilayah referensi (Oppenheim dan Yusuf, 1999). 

Dari kedua komponen ini jika besaran PS dan DS dinyatakan dalam suatu 

bidang datar, dengan nilai PS sebagai sumbu horisontal dan nilai DS sebagai sumbu 

vertikal, akan diperoleh empat kategori posisi relatif dari seluruh daerah atau sektor 

ekonomi tersebut. Keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah/sektor dengan 

pertumbuhan sangat pesat (rapid growth region/industri or fast growing). 

2) Kategori II (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah/sektor dengan kecepatan 

pertumbuhan terhambat namun cenderung berpotensi (depressed 

region/industri yang berpotensi) 
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3) Kategori III (PS ngatif dan DS negatif) adalah wilayah/sektor depressed

region/industri dengan daya saing lemah dan peranan terhadap wilayah rendah.

4) Kategori IV (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah/sektor dengan

kecepatan pertumbuhan terhambat tapi berkembang (depressed region/industri

yang berkembang/developing).

Tabel 3.1  Posisi Relatif Suatu Sektor berdasarkan Pendekatan PS dan DS 

Differential Shift (DS) 
Propotional Shift (PS) 

Negatif (-) Positif (+) 

Positif (+) 
Kuadran IV Cenderung 

berpotensi (highly Potential) 

Kuadran I Pertumbuhan 

Pesat (Fast Growing) 

Negatif (-) 
Kuadran III Terbelakang 

(Depressed) 

Kuadran II Berkembang 

(Developing) 

  Sumber : Robinson Tarigan (Ekonomi Regional) 

3. Indeks Spesialisasi

Analisis Indeks Spesialisasi (IS) ini merupakan salah satu cara untuk 

mengukur perilaku kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya bagaimana 

tenaga kerja atau pendapatan regional (PDRB) di suatu wilayah tersebut tersebar. 

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengukur IS sama seperti dengan 

perhitungan LQ yakni berdasarkan pendekatan tenaga kerja atau nilai tambah, 

dimana untuk menghitungnya harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
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 Hitung persentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor terhadap 

totalnya untuk suatu wilayah. 

 Hitung juga persentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor 

terhadap totalnya untuk wilayah yang lebih atas atau wilayah referensi. 

 Hitung selisih antara persentase yang diperoleh pada tahap ke-1 dengan ke-2, 

kemudian jumlahkan nilai-nilai selisih yang bertanda positif saja, yang 

selanjutnay total nilai tersebut dan dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 

nilai IS. 

Keputusan yang dapat diambil berdasarkan IS adalah semakin besar nilai IS 

maka semakin tinggi tingkat spesialisasi sektoral di wilayah tersebut yang 

terkosnsentrasi pada sektor-sektor yang mempunyai nilai selisih persentase positif 

(tahap 3). 

4. Analisis Pola Pergeseran Struktur Perekonomian 

Chenery dan Syrquin (1975), menggambarkan bagaimana corak pergeseran 

struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan di negara-negara 

berkembang. Teori ini berkaitan dengan transformasi sektoral pada suatu 

perekonomian yang sedang berkembang, yang didukung oleh bukti empiris 

berdasarkan kajian mereka sendiri. Pada dasarnya kajian tersebut menyatakan 

bahwa dengan semakin meningkatnya disertai oleh perubahan komposisi output 

secara sektoral (Syrquin, 1988: 205-214). Corak perubahan komposisi output 

sektoral tersebut adalah dengan melihat kriteria perubahan meliputi : kriteria I yaitu, 

proporsi produksi bersih sektor primer cenderung menurun, kriteria II, proporsi 
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produksi sektor industri cenderung semakin meningkat, kriteria III proporsi 

produksi sektor jasa cenderung semakin meningkat dengan kecepatan yang lebih 

lambat dibandingkan dengan kecepatan pendapatan per kapita suatu negara akan 

peningkatan pada sektor industri. 

Struktur ekonomi suatu daerah terlihat dari distribusi sektoral masing-masing 

lapangan usaha. Pengelompokan sektor didasarkan pada output maupun input dari 

asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen. Dikelompokkan 

sektor primer apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar. Di dalam 

kelompok ini tercakup sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor 

Pertambangan dan Penggalian. Sektor ekonomi yang inputnya berasal langsung 

dari sektor primer dikelompokkan ke dalam sektor sekunder, termasuk dalam 

kelompok ini adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air 

Minum, serta Sektor Konstruksi. Sektor yang lain yaitu sektor Perdagangan, Rumah 

Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, 

Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa 

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan dikelompokkan sebagai sektor tersier. 

 


