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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di empat Kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan 

Kabupaten Bojonegoro. Alasan memilih empat Kabupaten tersebut karena 

empat kabupaten tersebut memiliki potensi dan peluang untuk 

mengembangkan sektor ekonominya dibandingkan dengan kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur lainnya. Selain itu empat kabupaten ini posisinya 

berdekatan, terletak di sebelah barat dan utara Kota Surabaya yang merupakan 

pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, 

analisis ini digunakan untuk menyajikan dan menjelaskan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber yang kemudian diolah dan di interpretasikan. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Pertumbuhan ekonomi, adalah proses perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. 

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan  
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pembangunan ekonomi  yaitu menggunakan PDRB yang merupakan 

perbandingan total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu. 

2. Sektor unggulan, merupakan sektor yang memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu 

indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diataranya infrastruktur ekonomi. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang sudah diolah sebelumnya atau data yang tidak secara langsung diperoleh 

di lapangan atau dari beberapa instansi terkait. Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

2010 menurut lapangan usaha, dan data jumlah penduduk di empat 

Kabupaten, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pengumpul data yaitu 

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi 

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Timur, dapat digunakan analisis pertumbuhan ekonomi. 

Perhitungan pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota ini dihitung 

dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 

didasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perthitungan 

pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut: 

    {
             

       
} 

Dimana: 

PE  = Pertumbuhan Ekonomi 

PDRBt  = PDRB tahun ke t 

PDRBt-1  = PDRB tahun ke t-1 

 

2. Analisis Location Quotient 

Menurut Tarigan (2009), metode Location Quotient (LQ) adalah salah 

satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi 

untuk menentukan sektor basis atau non basis. Analisis LQ dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-

sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional 

bruto (PDRB) sebagai indikator wilayah. Dengan dasar pemikiran 

economic base kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung 

dari rasio berikut : 
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Dimana : 

V1R = jumlah PDRB suatu sektor kabupaten / kota 

VR = jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten / kota 

V1 = jumlah PDRB suatu sektor tingkat propinsi 

V = jumlah PDRB seluruh sektor tingkat propinsi 

Berdasarkan hasil  perhitungan LQ tersebut dapat dianalisis dan 

disimpulkan sebagai berikut : 

 Jika LQ > 1, merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi 

Kabupaten / Kota lebih tinggi dari tingkat propinsi 

 Jika LQ = 1, berarti tingkat spesialisasi Kabupaten / Kota sama 

dengan di tingkat Propinsi 

 Jika LQ < 1, merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat 

spesialisasi Kabupaten / Kota lebih rendah dari tingkat propinsi.  

 

3. Analisis Tipologi Klasen  

Alat analisis tipologi klasen pada dasarnya membagi daerah 

berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan 

pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita 

sebagai sumu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat 

kalsifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and 
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high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), 

daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif 

tertinggal (low growth and low income) (Syafrizal, 1997; Kuncoro, 1993; 

Hill,1989). 

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi 

dibanding rata-rata kabupaten/kota; 

b. Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan perkapita 

lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah 

dibanding rata-rata kabupaten/kota; 

c. Daerah berkembang cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-

rata kabupaten/kota; 

d. Daerah relatif tertinggal, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding rata-

rata kabupaten/kota. 

Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota; digolongkan “rendah” 

apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-

rata seluruh kabupaten/kota. 
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Tabel 3.1 

Matrik Klasifikasi Pola dan Struktur Ekonomi 

 Menurut Tipologi Klasen 

PDRB 

Perkapita 

(y) 

Laju  

Pertumbuhan (r) 

yi < y yi > y 

ri > r Daerah 

Berkembang Cepat 

Daerah Cepat Maju 

dan Cepat Tumbuh 

ri < r Daerah Relatif 

tertinggal 

Daerah Maju Tapi 

Tertekan 

Sumber: Sjafrizal, (1997) 

Keterangan: 

ri  : Laju pertumbuhan PDRB daerah i  

r  : Laju pertumbuhan total PDRB daerah referensi 

yi : Pendapatan perkapita daerah i 

y  : Pendapatan perkapita daerah referensi 

PDRB Sektor 

Kabupaten Gresik, 

Lamongan, Tuban, 

Bojonegoro 

Pola Pertumbuhan 

Ekonomi

Analisis Tipologi

Klassen 

Daerah 

Berkembang 

Cepat 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi

Kabupaten Gresik, 

Lamongan, Tuban, 

Bojonegoro 

Daerah Relatif 

Tertinggal 

Andalan 

Sektor Unggulan 
Analisis SLQ dan 

DLQ

Prospektif 

Tertinggal 

Unggulan 


