
31 

BAB III 

Metode Penelitian 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang 

merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan 

penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, agar hasil penelitian ini berupa 

daya saing dan sektor-sektor unggulan perekonomian dapat digunakan sebagai 

informasi dan dapat diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten 

Banyuwangi. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif analisis ini 

memberikan gambaran tentang karakteristik tertentu dari data yang telah 

dikumpulkan. Data tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran 

mengenai persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor penentu daya saing dan 

sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi.  

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

antara lain: 

1. PDRB Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur periode 2013-2014,

data ini digunakan untuk analisis klasifikasi pertumbuhan sektor, analisis sektor 

basis dan non basis, dan analisis perubahan dan pergeseran sektor ekonomi. Data 
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ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi dan 

Provinsi Jawa Timur. 

2. Data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini. 

D. Metode Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan 

beberapa metode analisis data, yaitu: 

1. Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan 

non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Analisis Indeks Spesialisasi (IS) digunakan untuk mengukur kegiatan 

perekonomian wilayah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran 

sektor perekonomian wilayah Kabupaten Banyuwangi. 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Banyuwangi 

digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ merupakan salah 

satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai 

langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten 

Banyuwangi yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk 

mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan 

perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor 

basis dapat dikatakan sebagai sector yang akan mendorong tumbuhnya atau 

berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. 

Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula 
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yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:183) sebagai 

berikut: 

LQ = 

PDRB𝐴𝑈,𝑖
∑ 𝑃𝐷𝑅𝐵𝐴𝑈

PDRB𝑁𝐴𝐷,𝑖
∑ 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑁𝐴𝐷

 

Dimana: 

PDRBAU,I  = PDRB sektor i di Kabupaten Banyuwangi pada tahun tertentu. 

ΣPDRBAU   = Total PDRB di Kabupaten Banyuwangi pada tahun tertentu. 

PDRBNAD,I  = PDRB sektor i di Provinsi Jawa Timur pada tahun tertentu. 

ΣPDRBNAD   = Total PDRB di Provinsi Jawa Timur pada tahun tertentu. 

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada tiga 

kemungkingan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro, 

2004:183), yaitu: 

a. Nilai LQ = 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten 

Banyuwangi adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi 

Jawa Timur. 

b. Nilai LQ > 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten 

Banyuwangi lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam 

perekonomian Provinsi Jawa Timur.  

c. Nilai LQ < 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten 

Banyuwangi lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam 

perekonomian Provinsi Jawa Timur. 
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Apabila nilai LQ>1, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut 

merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak 

perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Sebaliknya apabila nilai LQ<1, maka 

sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk 

dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Banyuwangi. 

Data yang digunakan dalam analisis Location Quotient (LQ) ini adalah 

PDRB Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2014 

menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010. 

2. Analisis 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) disuatu wilayah tersebut tersebar. 

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengukur IS sama seperti dengan 

perhitungan LQ yakni berdasar pendekatan tenaga kerja atau nilai tambah, dimana 

untuk menghitungnya harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :  

a. Hitung presentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor 

terhadap totalnya untuk suatu wilayah. 

b. Hitung presentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor 

terhadap totalnya untuk wilayah yang lebih atas atu wilayah referensi. 

c. Hiting selisih antara presentase yang diperoleh pada tahap ke-1 dengan 

ke-2, kemudian jumlahkan nilai-nilai selisih yang bertanda positif saja, 

yang selanjutnya total nilai tersebut dan dibagi dengan 100 untuk 

mendapatkan nilai IS. 
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Keputusan yang dapat diambil berdasarkan IS adalah semakin besar nilai 

IS maka semakin tinggi tingkat spesialisasi sektoral diwilayah tersebut 

yang terkonsentrasi pada sektor-sektor yang mempunyai nilai selisih 

presentase positif (tahap ke-3). 

Indeks Spesialisasi : 
Ʃ 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ (+)

100
 = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ

100
 = ..... 

3. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis) 

Analisis shift share dalam analisis ekonomi wilayah dimaksudkan untuk 

mengurangi kelemahan-kelemahan dari perhitungan-perhitungan indeks 

konsentrasi seperti LQ dan IS. Dalam SSA sektor waktu sudah diperhitungkan, 

sehingga SSA memiliki sifat yang dinamik (LQ dan SSA bersifat statis). Yang 

dianggap memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan LQ maupun IS. 

Metode LQ tidak dapat menjelaskan faktor penyebab terjadi perubahan struktur 

ekonomi, sedangkan melalui SSA perubahan struktur ekonomi wilayah itu 

dijabarkan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. 

Ssa mengakui adanya perbedaan kesamaan antar wilayah. Analisis ini 

mengasumsikan bahwa perubahan pendapatan, produksi atau tenaga kerja suatu 

wilayah dapat dibagi dalam tiga komponen yaitu komponen pertumbuhan regional 

(regional growth component), komponen pertumbuhan proporsional (proportional 

or industrial mix growth component), dan komponen pertumbuhan pangsa 

wilayah (regional share growth component). 

Pada prinsipnya SSA itu berusaha untuk memecah atau mendekomposisi 

besaran deviasi (selisih) antara nilai tambah (menggunakan pendekatan nilai 

tambah) pada tahun ke-t dengan nilai tambah pada tahun dasar, dan biasanya 
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dinotasikan ∆𝑌𝑖. Terdapat tiga variabel dekomposisi yang menjadi komponen dari 

deviasi ∆𝑌𝑖, yaitu komponen pertumbuhan regional (PR), komponen pertumbuhan 

proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). 

Jika dituangkan dalam bentuk persamaan model matematik menjadi : 

  ∆𝑌𝑖 = PRij + Ppij + PPWij 

Shift Share Analysis digunakan untuk mengetahui perubahan dan 

pergeseran sektor pada perekonomian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hasil 

analisis shift share akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB 

Kabupaten Banyuwangi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilakukan 

analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. 

Bila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB 

Kabupaten Banyuwangi memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Data 

yang digunakan dalam analisis shift share ini adalah PDRB Kabupaten 

Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2014 menurut lapangan usaha 

atas dasar harga konstan tahun 2010. Penggunaan data harga konstan dengan 

tahun dasar yang sama agar bobotnya (nilai riilnya) bisa sama dan perbandingan 

menjadi valid (Tarigan, 2007:86). Melalui analisis shift share, maka pertumbuhan 

ekonomi dan pergeseran struktural perekonomian wilayah Kabupaten 

Banyuwangi ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

a. Provincial Share (PS), yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau 

pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi dengan melihat nilai 

PDRB Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pengamatan pada periode awal 

yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa 
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Timur. Hasil perhitungan Provincial Share akan menggambarkan peranan wilayah 

Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten 

Banyuwangi. Jika pertumbuhan Kabupaten Banyuwangi sama dengan 

pertumbuhan Provinsi Jawa Timur maka peranannya terhadap provinsi tetap. 

b. Proportional Shift (P) adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor i 

pada Kabupaten Banyuwangi dibandingkan total sektor di tingkat Provinsi Jawa 

Timur. 

c. Differential Shift (D) adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Banyuwangi dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


