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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Dimana menganalisis 

tentang Analisis Potensi dan Daya Saing Ekspor Komoditi Tanaman Pangan 

Unggulan di Provinsi Jawa Timur yaitu komoditi padi, jagung, kacang tanah, ubi 

kayu dan kedelai selama 4 tahun 2013-3016. Alasan memilih Provinsi Jawa  Timur 

karena nilai ekspor komoditi tanaman pangan selama kurun waktu empat tahun 

berturut-turut mengalami peningkatan dan merupakan provinsi terbesar kedua di 

Pulau Jawa. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif yang menggunakan data rutun waktu 

(time series) selama kurun waktu empat tahun. Ruang lingkup waktu yang dipakai 

2013-2016. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data berupa data sekunder. Data yang digunakan adalah data ekspor, 

impor dan produksi komoditi tanaman pangan. Data diperoleh dari buku dokumen 

yang diterbitkan oleh Badan Busat Statistik Indonesia dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan 

mengumpulkan data sekunder yang berasal dari dokumen yang diterbitkan oleh 

Badan Busat Statistik Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Timur. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan memberikan gambaran objek penelitian dan dapat 

menjawab persoalan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Untuk 

mendapatkan perhitungan yang tepat dalam menganalisa data yang bersifat 

kuantitatif maka digunakan metode analisa sebagai berikut: Analisis Pertumbuhan 

Ekspor, Tipology Klassen, Static Locationt Quotient (SLQ), Dynamic Location 

Quotient (DLQ), Revealed Comparatif Advantage (RCA), Indeks Spesialisasi 

Perdagangan (ISP). 

1. Analisis Pertumbuhan Ekspor 

Analisis pertumbuhan ekspor digunakan untuk mengetahui kinerja atau 

perkembangan ekspor suatu negara atau daerah dari periode ke periode 

selanjutnya. Jika pertumbuhan nilai ekspor suatu daerah tinggi, maka hal 

tersebut merupakan suatu keberhasilan dari pengembangan ekspor suatu 

daerah akan meningkatkan perluasan jenis komoditas ekspor dan pangsa 

pasarnya untuk mengetahui laju pertumbuhan ekspor suatu daerah atau 

komoditi. Dalam jurnal (Safriansyah, 2010): 

𝑌 =  
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
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Keterangan: 

Y : Nilai laju pertumbuhan ekspor 

Yt : Nilai ekspor pada tahun t 

Yt-1 : Nilai ekspor pada tahun sebelumnya 

2. Analisis Tipology Klassen 

Tipology Klassen adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk 

mengidentfiikasi sektor, sub sektor, usaha, atau komoditi prioritas atau 

unggulan suatu daerah. Tipology Klassen dilakukan dengan membandingkan 

pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan 

membandingkan pangsa sektor, sub sektor, usaha atau komoditi suatu daerah 

dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi atau secara Nasiona. 

Hasil analisis Tipology Klassen menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa 

sektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Untuk 

menganalisis tentang tanaman pangan digunakan Tipology Klassen dengan 

pendekatan sektoral yang dibagi menjadi empat karakteristik (Sjafrisal, 1997 

dalam jurnal Marliana, 2013). 

Tabel 3.1 Alat Analisis Tipology Klassen 

Sumber: (Sjafrisal, 1997 dalam jurnal Marlina, 2013) 

Keterangan: 

DXi : Pertumbuhan nilai ekspor komoditi i 

Kontribusi 

 

Laju Pertumbuhan  

 

Xi / X >1 

 

Xi / X <1 

 

DXi / dX >1 

(Kuadran I) 

Prima 

(Kuadran II) 

Berkembang 

 

DXi / dX <1 

(Kuadran III) 

Potensi 

(Kuadran IV) 

Terbelakang 
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dX  : Pertumbuhan nilai seluruh ekspor komoditi 

Xi  : Total ekspor nilai komoditi i 

X  : Total seluruh nilai ekspor komoditi 

3. Analisis Location Quotient  

Teknik analisis LQ digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor 

termasuk dalam sektor yang berpotensi atau sektor unggulan atau sektor 

bukan unggulan. Analisis ini merupakan usaha untuk mengukur konsentrasi 

dari suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dengan cara membandingkan 

perannya dalam perekonomian regional atau nasional. Metode Location 

Quotient (LQ) dibedakan menjadi 2 yaitu: Static Location Quotient (SLQ 

sering disebut LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) (Kuncoro, 2013). 

Dasar pemikiran dari penggunaan teknik LQ yang dilandasi teori 

ekonomi basis mempunyai makna sebagi berikut. Karena industri basis itu 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun pasar di 

luar daerah, maka penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan 

pendapatan ke dalam daerah itu. Arus pendapatan itu menyebabkan kenaikan 

konsumsi maupun investasi, yang pada akhirnya menaikkan pendapatan 

daerah dan kesempatan kerja. 

a. Static Location Quotient (SLQ) dirumuskan sebagai berikut: 

𝑆𝐿𝑄 =  
𝑞𝑖 𝑞𝑟⁄

𝑄𝑖 𝑄𝑛⁄
 

Keterangan: 

SLQj : Koefisien Statistic Laocation Quotient 
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Qi : Keluaran Sektor i nasional (Indonesia) 

qi : Keluaran Sektor i regional (Provinsi Jawa Timur) 

Qn : Keluaran total nasional (Indonesia) 

qr : Keluaran total regional (Provinsi Jawa Timur)  

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, maka 

ada dua kemungkinan nilai SLQ yang dapat ditemukan, yaitu : 

1) Koefisien SLQ > 1, ini berarti pangsa sektor i di daerah studi P lebih besar 

dari pada pangsa sektor yang sama dalam perekonomian daerah reverensi 

G. dengan demikian sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi P 

sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh 

daerah studi P. 

2) Koefisien SLQ < 1, ini berarti pangsa sektor i di daerah studi P lebih kecil 

dari pada pangsa sektor yang sama dalam perekonomian daerah reverensi 

G. Dengan demikian sektor I bukan merupakan sektor unggulan daerah 

studi P dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak propektif untuk 

dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi P. 

b. Dinamic Locationt Quotient (DLQ) 

Dinamic Locationt Quotient (DLQ) merupakan modifikasi dari SLQ 

dengn mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi 

dari waktu ke waktu. Nilai DLQ dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

𝐷𝐿𝑄𝑖𝑝 =  [
(1 + 𝑔𝑖𝑗) (1 + 𝑔𝑗)⁄

(1 + 𝐺𝑖) (1 + 𝐺)⁄
]

𝑡

=  
𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝑗

𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝑗
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Keterangan: 

DLQip    : Indeks potensi sub sektor i di regional 

gij           : Laju pertumbuhan sektor i di regional 

gi           : Rata-rata laju pertumbuhan sektor di regional 

Gi                : Laju pertumbuhan sektor i di nasional  

G           : Rata-rata laju pertumbuhan sektor di nasional 

t             : Selisih tahun akhir dan tahun awal 

IPPSij    : Indeks potensi pengembangan sektor i di regiinal 

IPPSij    : Indeks potensi pengembangan sub sektor i di nasional 

Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut. Jika DLQ > 

1, maka potensi penkembangan sektor i di suatu regional lebih cepat di 

bandingkan sektor yang sama di nasional. Namun, jika DLQ < 1, maka 

potensi pengembangan sektor i lebih rendah di bandingkan nasional secara 

keseluruhan.Gabunagn antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam 

menentukan apakah sub sektor/ komoditi tersebut tergolong unggulan, 

prospektif, andalan, dan tertinggal (Kuncoro, 2013). 

Tabel 3.2 Klasifikasi Komoditi Berdasarkan Gabungan Nilai SLQ dan 

DLQ 

Ktriteria SLQ < 1 SLQ > 1 

DLQ >1 Andalan Unggulan 

DLQ < 1 Tertinggal Propektif 

Sumber: Kuncoro, 2013 

4. Analisis Revealed Comparatif Advantage (RCA) 

Revealed Comparatif Advantage (RCA) dapat didefinisikan sebagai 

suatu kondisi dimana jika ekspor suatu negara dari suatu jenis barang lebih 
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tinggi daripada pangsa pasar barang yang sama di dalam jumlah ekspor dunia, 

berarti negara tersebut memiliki keunggulan komparatif atas produksi dan 

ekspor dari barang tersbut. Indeks ini paling sering digunakan dalam studi-

studi empiris untuk mengukur tingkat daya saing (atau perubahannya) dari 

suatu negara untuk suatau jenis prosuk atau sekelompok produk di pasar 

ekspor (Tambunan, 2004). Cara penghitungan RCA sebagai berikut: 

RCA =  
(𝑋𝑖𝑘) (𝑋𝑖𝑚)⁄

(𝑋𝑤𝑘) (𝑋𝑤𝑚)⁄
 

Keterangan: 

Xik :  Nilai ekspor komoditi k di Provinsi Jawa Timur 

Xim : Nialai ekspor total Provinsi Jawa Timur 

Xwk : Nilai ekspor komoditi k Indonesia 

Xwm : Nialai ekspor total Indonesia 

Jika nilai indeks RCA >1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur 

untuk komoditi tanaman pangan dikatakan mempunyai keunggulan 

komparatif (di atas rata-rata Nasional) atau berdaya saing kuat. 

Jika nilai indeks RCA <1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur 

untuk komoditi tanaman pangan dikatakan keunggulan komparatifnya 

dinyatakan rendah (di bawah rata-rata Nasional) atau berdaya saing lemah. 

5. Analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) dipakai sebagai salah satu indeks 

analisis daya saing. Indeks ini lebih baik digunakan untuk melihat apakah 

untuk suatu jenis produk, Negara/wilayah cenderung menjadi 
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Negara/wilayah eksportir atau importir. Secara sistematis ISP dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Tambunan, 2004): 

𝐼𝑆𝑃 =  
(𝑋𝑖𝑎 − 𝑀𝑖𝑎)

(𝑋𝑖𝑎 − 𝑀𝑖𝑎)
 

Keterangan: 

X : Ekspor Komoditi i 

M : Impor Komoditi i 

i : Jenis Komoditi Tanaman Pangan 

a  : Jawa Timur   

Nilai indeks ini adalah antara 0 dan 1. Jika nilai positif (diatas 0 sampai 

dengan 1), maka komoditi bersangkutan dikatakan mempunyai daya saing 

yang kuat atau Negara/wilayah bersangkutan cenderung sebagai pengekspor 

dari komoditi tersebut (suplai domestik lebih besar daripada permintaan 

domestik). Sebaliknya jika daya saing rendah atau cenderung sebagai 

pengimpor (suplai domestik lebih kecil daripada permintaan domestik) jika 

nilainya negatif (dibawah 0 hingga -1). Kalau indeksnya naik, berarti daya 

saingnya naik, dan sebaliknya.



 

 
 

 


