
39 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Pasuruan, yang 

merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Jawa Timur.Pemilihan lokasi 

penelitian di Kabupaten Pasuruan dipilih secara purposive (sengaja), dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan Kabupaten pemekaran yang 

mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk meningkatkan 

perekonomian dan pembangunan wilayah. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu: penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisisnya pada 

data-data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu 

dan seorang peneliti berusaha untuk mendeskripsikan gejala-gejala sektor secara 

tepat dan ringkas suatu situasi kondisi pada masa sekarang. Analisa kuantitatif 

adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat 

pembuktian dari masalah. 

Jadi penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang sifatnya 

memberikan gambaran secara umum, menekankan analisisnya pada data-data 

numerik (berupa angka) yang kemudian dianalisa, diolah dengan metode statistik 

tertentu dan diinterprestasikan dalam bentuk uraian yang bertujuan untuk 

pengambilan keputusan kebijakan.  
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C. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran-

pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun 

argumentasi logis menjadi fakta (Abdurrahmat Fathoni, 2006). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu: data yang 

disediakan atau sudah diolah sebelumnya atau data yang tidak diperoleh dari 

lapangan yang berbentuk data tahunan (Time Series) antaralain:PDRB Atas 

Dasar Harga Konstan Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur 

periode2011-2015, data ini digunakan untuk analisis pertumbuhan sektor, 

kontribusi sektor perekonomian, analisis sektor unggul dan non unggul, 

analisis perubahan dan pergeseran sektorekonomi, dan perbandingan rasio 

pertumbuhan wilayah.  

2. Sumber Data 

Data pada penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) di 

Kabupaten Pasuruan wilayah Provinsi Jawa Timur  dengan menginput data 

berdasarkan masing-masing sektor ekonomi pada PDRB ADHK 2010 serta 

data-data lainnya yang berasal dari studi pustaka dilakukan oleh penulis. 

Adapun data sekunder yang digunakan yaitu : Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan atas dasar harga konstan 2010 tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 2010 tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
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Kabupaten Pasuruan wilayah Provinsi Jawa Timur  dalam tiap-tiap sektor 

ekonomi pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan data-

data lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik Dokumentasi 

Teknik atau proses untuk memperoleh data dengan cara mencatat, 

merekam serta riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif data-data untuk pengambilan keputusan 

suatu arah dan sasaran kebijakan, dari input data-data yang telah 

dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait.. 

E. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti atau enspesifikasikan kegiatan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebut. Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam 

mengartikan peneliti akan memberikan beberapa definisi dari masing-masing 

obyek yang diteliti, sehingga obyek yang diteliti mudah dipahami oleh 

pembaca. 

Adapun obyek variabel dan definisi operasional variable penelitian 

yang digunakan untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan analisis 

data adalah sebagai berikut : 
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1. Pertumbuhan Sektor Ekonomi 

Pertumbuhan sektor ekonomi dapat dilihat dari perubahan indikator 

ekonomi makro yaitu perubahan Sektor Pendapatan Domestik Regional 

Bruto (PDRB) menurut harga konstan di Kabupaten Pasuruan, dengan satuan 

persen. 

Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa 

dari setiap sektor ekonomi yang dihitung dari angka PDRB atas dasar harga 

konstan (ADHK) tahun 2010 dan dinyatakan dalam presentase. PDRB 

(ADHK) merupakan nilai produksi barang dan jasa akhir dalam suatu kurun 

waktu tertentu dari orang-orang dan perusahaan. Dinamakan bruto karena 

memasukkan komponen penyusutan. Disebut domestik karena menyangkut 

batas wilayah. Selain itu disebut konstan karena harga yang digunakan 

mengacu pada tahun tertentu (dengan tahun dasar = 2010). 

Perhitungan pertumbuhan yang dimaksudkan adalah pertumbuhan 

sektor ekonomi PDRB rata-rata sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

yang dihitung dengan menggunakan rumus: 

1) Untuk pertumbuhan ekonomi menurut sektor digunakanӔ (E*ij – Eij) / 

Eij 

2) Untuk pertumbuhan PDRB digunakan Ӕ (E*j – Ej)/Ej 

Dimana: 

E = Output 

i = Lapangan usaha (sektor) 

j = Kabupaten Pasuruan 
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* adalah tahun terakhir 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pengertian PDRB menurut Bdan Pusat Statistik (BPS), bila dipandang 

dari sudut produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produksi netto barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu region atau 

wilayah selama jangka waktu tertentu yaitu satu tahun . unit-unit produksi 

tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 (tujuh belas) 

kelompok lapangan usaha (sektor). Dalam penyajian ini PDRB dihitung 

berdasarkan harga tetap (harga konstan), yaitu: pada harga-harga barang 

yang berlaku di tahun dasar yang dipilih, yakni tahun dasar 2010. 

Perhitungan berdasarkan harga konstan ini dilakukan karena sudah 

dibersihkan dari unsur inflasi. 

3. Sektor-Sektor Ekonomi 

Terdapat tujuh belas sektor ekonomi disetiap Kabupaten.Kota maupun 

Provinsi. Adapun sektor-sektor perekonomian yang dimaksud yakni: 

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

2) Pertambangan dan Penggalian 

3) Industri Pengolahan 

4) Pengadaan Listrik dan Gas 

5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

6) Konstruksi 

7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

8) Transportasi dan Perdagangan 
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9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

10) Informasi dan Komunikasi 

11) Jasa Keuangan dan Asuransi  

12) Real Estate 

13) Jasa Perusahaan 

14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

15) Jasa Pendidikan 

16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

17) Jasa Lainnya 

4. Komponen Share (Nj) 

Komponen Share (Nj) adalah pertambahan Sektor PDRB suatu daerah 

seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan Sektor PDRB Provinsi 

selama jangka waktu tertentu. 

5. Komponen Net Shift (P+D)j 

Komponen Net Shift (P+D)j adalah komponen nilai untuk menunjukkan 

penyimpangan dari Nj dalam ekonomi regional. 

6. Komponen Differential Shift (Dj) 

Komponen Differential Shift (Dj) komponen untuk mengukur besarnya 

shift netto yang digunakan oleh sektor tertentu yang lebih cepat atau lebih 

lambat dengan tingkat Provinsi. 

7. Komponen Proportional Shift (Pj) 

Komponen Proportional Shift (Pj) adalah kmponen yang dipakai untuk 

menghasilkan besarnya sebagai akibat dari PDRB daerah yang bersangkutan 
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berubah. Komponen bernilai positif apabila daerah tersebut berspesialisasi 

dalam sektor yang di tingkat Provinsi tumbuh dengan cepat, sebaliknya akan 

bernilai negatf jika berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat di 

tingkat Provinsi tumbuh dengan 

F. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul dan disusun lalu dilakukan analisis. Pengolahan dan 

analisis data menggunakan program Microsoft Excel 2010. 

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisa Pertumbuhan Sektor Ekonomi Daerah 

Untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi daerah di Kabupaten 

Pasuruan. Pertumbuhan sektor ekonomi biasanya dihitung dari pertumbuhan 

sektor PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan sektor ekonomi pada tingkat 

Kabupaten Pasuruan dihitung dari pertumbuhan sektor PDRB yang didasarkan 

atas dasar harga konstan 2010. Perhitungan pertumbuhan sektor ekonomi pada 

masing-masing tahun akan dirumuskan sebagai berikut. 

Jika pendapatan nasional riil untuk berbagai tahun telah diperoleh, maka 

tingkat pertumbuhan sektor ekonomi dari tahun ke tahun bisa ditentukan. Maka 

laju pertumbuhan sektor ekonomi pada suatu tahun tertentu dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Arsyad, 1992: 20): 
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Dimana: 

Gt  = Tingkat pertumbuhan sektor ekonomi yang dinyatakan dalam % 

Yrt  = Pendapatan daerah riil pada tahun t (PDRB tahun t) 

Yrt-1  = Pendapatan daerah pada tahun t-1 (PDRB pada tahun t-1) 

Pertumbuhan sektor ekonomi suatu Negara atau Provinsi serta Kabupaten/Kota 

juga dapat dihitung dengan menggunakan data pendapatan perkapita atau PDRB 

perkapita yang diperoleh dari membagi pendapatan total suatu Negara atau 

Daerah dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Sedangkan untuk 

menghitung tingkat pertumbuhan dengan menggunakan data perkapita maka dapat 

digunakan rumus sebagai berikut (Arsyad, 1999: 21): 

 

   
          

     
        

Dimana: 

Gt = Tingkat pertumbuhan sektor ekonomi yang dinyatakan dalam % 

YPt = Pendapatan daerah riil pada tahun t (PDRB tahun t) 

YPt-1 = Pendapatan daerah pada tahun t-1 (PDRB pada tahun t-1) 

2. Analisa Sumbangan sektor (kontribusi) terhadap PDRB dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

           
      

     
        

Keterangan : 

PDRBi = Produk Domestik Regional Bruto sektor i Kabupaten Pasuruan 

PDRBj = Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasuruan  
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3. Analisis Location Quotient (LQ) 

Location Quotientatau disingkat LQ digunakan untuk menentukan subsektor 

unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Subsektor unggulan 

yang berkembang baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akirnya dapat meningkatkan pendapatan 

daerah secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode yang mengacu pada 

formula yang dikemukakan oleh Blakely (2002, 123) sebagai berikut : 

   
      

      
 

Keterangan : 

Xr  :Nilai produksi sub-sektor i pada daerah Kabupaten Pasuruan 

RVr  : total PDRB daerah Kabupaten Pasuruan 

Xn  : Nilai produksi sub-sektor i pada Provinsi Jawa Timur 

RVn : total PDRB Provinsi Jawa Timur 

Kriteria pengukuran dari nilai LQ yang dihasilkan mengacu pada kriteria yang 

dikemukakan oleh Bendavid-Val (1991) dalam Mudrajad Kuncoro, (2004:183) 

sebagai berikut : 

1) LQ > 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih 

besar dari sektor yang sama pada tingkat Provinsi. 

2) LQ < 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih 

kecil dari sektor yang sama pada tingkat Provinsi. 

3) LQ = 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama 

dengan sektor yang sama pada tingkat Provinsi. 
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Dalam kaitannya dengan pembahasan yang dilakukan, bila LQ > 1 maka sub-

sektor tersebut merupakan sub-sektor unggulan di daerah dan potensial untuk 

dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila LQ < 1maka 

sub-sektor tersebut bukan merupakan sub-sektor unggulan di daerah dan kurang 

potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. 

4. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis) 

Analisis Shift Share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan 

berbagai sektor (industri) di Wilayah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. 

Akan tetapi metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ dimana 

metode LQ tidak memberikan penjelasan faktor penyebab perubahan sedangkan 

metode Shift Sharememperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. 

Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang 

menyebabkan perubahan struktur industri pada suatu daerah dalam 

pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya (Robinson 

Tarigan, 2004). 

Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di 

suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 

Ada juga yang menamakan model analisis ini sebagai indutrial mix analysis 

karena komposisi pada industri yang ada sangat mempengaruhi laju 

pertumnuhannya Kabupaten Pasuruan tersebut. Artinya apakah industri yang 

berlokasi di Kabupaten Pasuruan yang memang berkembang pesat dan bahwa 

industri tersebut cocok berlokasi di Kabupaten Pasuruan atau tidak. 
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Teknik analisis Shift Shareini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) 

suatu variabel wilayah, seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau 

output selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan di 

Wilayah Kabupaten Pasuruan (N), industry mix (bauran industri) (M) dan 

keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan di Kabupaten Pauruan disebut 

pengaruh pangsa (share), pengaruh bauran industri disebut proporsional shift 

atau bauran komposisi dan akhirnya pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan 

pula differential shift atau regional share. 

Untuk industri atau sektor i di wilayah j : 

(1) Dij = Nij Mij Cij, bila analisis itu diterapkan kepada nilai output 

(PDRB), E,       

       maka: 

(2) Dij = E*ij – Eij 

(3) Nij = Eij.rn 

(4) Mij = Eij (rin – rn) 

(5) Cij = Eij (rij – rin) 

Dimana : 

rin, rn dan  rij mewakili laju pertumbuhan Kabupaten Pasuruan di Wilayah 

Provinsi Jawa Timur dan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur  yang 

masing-masing didefinisikan sebagai berikut : 

(6) rij = (E*ij – Eij)/Eij 

(7) rin = (E*in – Ein)/Ein 
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(8) rn = (E*n – En)/En 

sedangkan Eij = nilai output di sektor i di Kabupaten Pasuruan j, Ein = niali output 

di sektor i di tingkat Jawa Timur  dan En = nilai output Jawa Timur, semuanya 

diukur pada suatu tahun dasar. 

Superscript* menunjukkan nilai output pada tahun akhir analisis. 

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur (3), bauran 

industri (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan bagi sektor i atau 

dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan di Kabupaten Pasuruan. 

Persamaan shift-share untuk sektor i di wilayah j adalah sebagai berikut : 

(9) Dij = Eijrn + Eij (rin – rn) + Eij (rij – rin)(Prasetyo Soepono, 1993: 44) 

National Share (N) : Perubahan kesempatan kerja yang terjadi jika suatu 

industri i di daerah Kabupaten Pasuruan tingkat pertumbuhannya sama 

dengan daerah yang lebih besar (Provinsi Jawa Timur). 

Industrial Mix : 

Pengaruh kontribusi (share) suatu daerah (Kabupaten Pasuruan) yang dapat 

dihubungkan dengan bauran industri dan menunjukkan tingkat spesialisasi pada 

suatu industri yang lebih cepat atau lambat dibandingkan industri di Provinsi Jawa 

Timur. Suatu daerah yang mempunyai banyak industri yang tumbuh lebih cepat 

dibandingkan di Provinsi Jawa Timur akan mempunyai nilai industrial mix yang 

positif. 

Regional Share : 
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Perubahan dalam kesempatan kerja suatu daerah karena perbedaan antara 

pertumbuhan industri daerah (Kabupaten Pasuruan) dengan pertumbuhan industri 

daerah yang lebih besar (Provinsi Jawa Timur). Komponen ini menunjukkan 

pertumbuhan/penurunan suatu industri karena faktor-faktor daerah/lokal (Williem 

Mitchell, 2005: 5). 

5. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Alat Analisis Model Rasio Pertumbuhan adalah alat untuk membandingkan 

pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih luas maupun yang lebih 

kecil. Dimana dalam analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yaitu: 

1) Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (Provinsi Jawa Timur) (RPr) 

2) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (Kabupaten Pasuruan) (RPs) 

Secara sistematis rumus RPr dan RPs dapat ditulis sebagai berikut: 

    
            

         
 

yaitu: perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i di Jawa Timur dengan 

laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) Jawa Timur. 

    
           

         
 

dimana: 

     = Perubahan nilai output sektor i di wilayah studi (Kabupaten  

    Pasuruan) pada periode waktu t dan t+n 

n  = Jumlah tahun antara dua periode 

    = Perubahan nilai output sektor i di wilayah referensi (Jawa Timur) 

       = Nilai output sektor i di wilayah referensi (Jawa Timur) 
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      = PDRB di wilayah referensi (Jawa Timur) 

     = Nilai output sektor i di wilayah studi (Kabupaten Pasuruan) 

    (Maulana Yusuf, 1990: 223). 

Analisa MRP: 

 Jika nilai RPR > 1 maka RPR dikatakan (+) 

Artinya: 

 RPR (+) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa 

Timur lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur. 

 Jika niali RPR < 1 maka RPR dikatakan (-) 

Artinya: 

 RPR (-) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i di Provinsi 

Jawa Timur lebih rendah dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa 

Timur. 

 RPS (+) artinya pertumbuhan sektor i di Kabupaten Pasuruan 

lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor i Provinsi 

Jawa Timur. 

 RPS (-) artinya artinya pertumbuhan sektor i di Kabupaten 

Pasuruan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor i 

Provinsi Jawa Timur. 

Dari Analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal dimana 

kombinasi atas keduanya akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang 

potensial dengan menggunakan klasifikasi sebagai berikut: 
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1) Klasifikasi 1, yaitu nilai (+) dan (+) berarti sektor i di Provinsi Jawa 

Timur mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula sektor i pada 

Kabupaten Pasuruan. Sektor i ini disebut sebagai dominan 

pertumbuhan. 

2) Klasifikasi 2, yaitu nilai (+) dan nilai (-) berarti berarti sektor i di 

Provinsi Jawa Timur mempunyai pertumbuhan menonjol namun 

sektor i pada Kabupaten Pasuruan belum menonjol. 

3) Klasifikasi 3, yaitu nilai (-) dan (+) berarti berarti sektor i di Provinsi 

Jawa Timur pertumbuhannya tidak menonjol namun sektor i pada 

Kabupaten Pasuruan menonjol. Oleh karena itu sektor i tersebut 

merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan pada 

Kabupaten Pasuruan. 

4) Klasifikasi 4,  yaitu nilai (-) dan (-) berarti sektor i pada Provinsi Jawa 

Timur maupun di Kabupaten Pasuruan mempunyai pertumbuhan yang 

rendah. 


