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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa 

Timur.Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

Kabupaten Blitar merupakan wilayah atau daerah yang memiliki pertumbuhan 

sektoral yang masih relatif tinggi yang didukung dengan fasilitas yang cukup, 

seperti tersedianya sumber bahan mentah dan tenaga kerja bagi setiap sektor 

ekonomi dan merupakan wilayah yang masih dapat berkembang dan dapat 

dikembangkan. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian ilmiah untuk mengetahui kebenaran analisis data dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Penelitian ini menggunakan metode analisis 

kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian dengan memeberikan 

gambaran yang sistematis factual dan akurat berdasarkan data yang ada dimana 

peneliti tidak hanya memanfaatkan data saja akan tetapi menganalisa dan 

menginterpretasikan data tersebut.   
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Operasional variable adalah suatu definisi yang digunakan untuk 

mengetahui varibel yang diteliti. Definisi masing-masing variabel yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan sektor atau subsector ekonomi unggulan 

 Dalam penelitian ini penentuan sektor/subsector ekonomi unggulan 

diartikan sebagai sektor/subsector yang menjadi prioritas utama untuk 

ditingkatkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan 

PDRB Kabupaten Blitar secara Umum.Dihitungan dengan menggunakan alat 

analisis Location Quotient (LQ). 

2. Pendekatan Model Basis Ekonomi adalah suatu pendekatan yang membagi 

perekonomian wilayah Kabupaten Blitar menjadi dua sektor yaitu kegiatan-

kegiatan basis dan kegiatan bukan basis. Kegiatan basis adalah kegiata ekonomi 

yang mengekspor barang dan  jasa ke luar daerah. Kegiatan non basisi adalah 

kegiatan ekonomi yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

daerah itu sendiri. Kegiatan ekonomi ini tidak mengekspor barang dan jasa jadi 

luas lingkup produksi yaitu pada serah itu sendiri atau bersifat lokal. 

3. Daya saing daerah/wilayah 

 Di dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi pengelolaan sektor atau subsektor ekonomi unggulan Kabupaten 

Blitar.Termasuk dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan investasi, pemasaran 

dan promosi daerah.Yang kemudian sektor/subsektor tersebut memiliki daya 

saing dan diharapkan dapat memenuhi permintaan di tingkat domestik atau global. 
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4. Karakteristik pergeseran struktur ekonomi 

 Adalah terjadinya pergeseran atau peubahan pertumbuhan atau penurunan 

kontribusi perekonomian wilayah Kabupaten Blitar dari kurun waktu pada sektor 

ekonomi terhadap PDRB.Karakteristik pergeseran struktur ekonomi menunjukkan 

adanya pola dan posisi relatife dari sektor dan subsector ekonomi di suatu 

wilayah. Untuk melihat karakteristik dan pergeseran struktur menggukanakan 

kontribusi dari sektor-sektor ekonomi.Sedangkan pada pola pertumbuhan 

ekonomi menggunakan menggunakan klasifikasi dari sektor basis dan non basis. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

dekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

(melalui perantara atau pihak lain) atau data yang diperoleh dari hasil publikasi 

instansi terkait yang sudah berkompeten di bidangnya. Penelitian ini 

menggunakan data Time Series.Data Time Series disini adalah dengan 

menggunakan data tahunan selama 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2011-2015 di 

Kabupaten Blitar.Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi aspek 

geografis, aspek topografis dan administrasi pemerintahan, aspek demografis 

(kependudukan), indikator ekonomi (PDRB, PDRB perkapita, pendapatan 

perkapita), potensi dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Blitar. 

 Di dalam penelitian ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistk (BPS) 

Kabupaten Blitar dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur untuk 

mengetahui data PDRB atas dasar harga Konstan, dan data juga diperoleh dari 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar. 

Sedangkan untuk data penunjang penelitian ini diperoreh dari jurnal-jurnal terkait. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Yang dimaksud 

dengan dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat, 

didokumentasikan dan dianalisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti yang 

telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu. Studi pustaka adalah 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperajari literatur yang terkait 

dengan permasalahan dari penelitian yang dilakukan untuk dasar menganalisa 

memecahkan masalah.  

 

F. Teknik Analisa Data 

 Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan – permasalahan 

menggunakan beberapa model analisis diantaranya, analisis Location Quotient 

(LQ) untuk menentukan sektor unggulan atau non unggulan, dan analisis Model 

Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk menganalisis dan mengetahui 

daya saing wilayah atau daerah,analisis Shift Share(SS) untuk menganalisis dan 

mengetahui polapergeseran struktur ekonomisuatu daerah. 

 

 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 
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 Teknik analisis location Quotient (LQ) pada penelitian ini digunakan 

untuk menentukan sektor/sSubsektor ekonomi yang tergolong dalam 

sektor/subsektor basis dan non basis di Kabupaten Blitar. Menggunakan LQ 

sebagai petunjuk untuk memahami kegiatan dari sekor ekonomi pada PDRB 

Kabupaten Blitar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di wilayah atau daerah dan hal tersebut akan mengkatkan pendapatan 

daerah secara optimal. Dengan demikian, nilai dari hasil perhitungan LQ yang 

digunakan untuk menentukan sektor/subsektor  basis dikatakan sebagai 

sektor/subsektor basis yang dapat mendorong pertumbuhan atau perkembangan 

dari sektor/subsektor ekonomi lain yang akan berdampak pada terciptanya 

lapangan pekerjaan. 

 Formulasi perbandingan  besarnya peranan antara sektor/subsektor i 

daerak studi (k) dengan sektor/subsektor tersebut dengan daerah referensi (p), 

rumusnya dalah sebagai berikut: 

LQ = 

Eij
Ej 

Ein
En 

 ........................................................................... (3.1)  
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Dimana: 

Eij : PDRB sektor i di daerah studi. 

Ej : total PDRB di daerah studi.  

Ein : PDRB sektor i di provinsi. 

En : total PDRB di Provinsi 

 Dari formulasi yang ditunjukkan berdasarkan  persamaan diatas, 

maka ada 3 (tiga) kemungkinan nilai LQ yang dapat ditemukan, diantaranya: 

a. Nilai LQ = 1. Artinya tingkat spesialisasi sektor/subsektor i di daerah studi 

(penelitian) lebih besar daripada sektor/subsektor tersebut di provinsi. 

b. Nilai LQ > 1. Artinya tingkat spesialisasi sektor/subsektor i di daerah studi 

(penelitian) sama dengan sektor/subsektor tersebut di pprovinsi. 

c. Nilai LQ < 1. Artinya tingkat spesialisasi sektor/subsektor i di daerah studi 

(penelitian) lebih kecil daripada sektor/subsektor tersebut di provinsi. 

Jika nilai LQ > 1, dapat dikatakan bahwa sektor/subsektor ekonomi tersebut 

merupakan sektor basis dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.Tetapi jika nilai LQ < 1, 

maka sektor/subsektor ekonomi tersebut bukan sektor basis atau dpata dikatakan 

dengan sektor non basis dan kurang berpotensi sebagai penggerak pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut. 
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2. Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Analisis Revealed Comparative Advantage(RCA)ini untuk melihat kinerja 

dan daya saing dari suatu komoditas yang mempunyai keunggulan 

komparatif.RCA adalah indeks yang menyatakan keunggulan komparatif yang 

merupakan perbandingan antara pangsa ekspor suatu komoditi dalam ekspor total 

Negara tersebut dibandingkan dengan pasar ekspor komoditi yang sama dalam 

total ekspor dunia (Tambunan, 2003). Adapun rumus RCA ini adalah : 

𝑅𝐶𝐴 =  
𝑋𝑖𝑗 /𝑊𝑗

𝑋𝑖𝑗 /𝑊𝑡
 .................................................................................. (3.2) 

Dimana : 

Xij = Nilai Ekspor komoditi i Kabupaten Blitar. 

Xit= Nilai Ekspor komoditi I Kabupaten Jawa Timur. 

Wj = Total nilai Ekspor semua komoditi Kabupten Blitar. 

Wt = Total nilai Ekspor semua komoditi Provinsi Jawa Timur. 

 Nilai dari indeks RCA menunjukkan pertumbuhan keunggulan komparatif 

suatu komoditas pada setiap periode.Nilai indeks RCA berkisar antara nol sampai 

tak hingga.Jika nilai indeks RCA > 1, berarti Kabupaten Blitar memiliki 

keunggulan komparatif diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur sehingga komoditi 

tersebut memiliki daya saing kuat.Apabila nilai indeks RCA < 1, berarti 

Kabupaten Blitar memiliki keunggulan komparatif dibawah rata-rata Provinsi 

Jawa Timur sehingga suatu komoditi memiliki daya saing yang lemah. 
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3. Analisis Shift Share (SS) 

 Analisis shift share atau disingkat dengan adalah alat analisis yang 

digunakan untuk mengetahui pergeseran dan peranan perekonomi pada suatu 

daerah. Metode penelitian ini digunakan untuk mengamati struktur perekonomian 

dan pergeseran dengan cara menekankan pertumbuhan sektor ekonomi di daerah 

yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah yang lebih tinggi atau 

luas. 

 Dalam konsep dan definisi analisis shift share terdapat tiga komponen 

dalam analisis shift share, yaitu : 

a. Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi (National Share), adalah 

komponen yang menggambarkan peranan sektor i di daerah referensi tumbuh 

lebih cepat atau lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata berdasarkan peringkat 

teratas. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan (Tarigan, 2009:89): 

Ns = Nij = Eij x r n ...................................................................................... (3.3) 

Dimana: 

Nij : Pertumbuhan ekonomi provinsi sektor i daerah j 

Eij : PDRB sektor i daerah j. 

rn : laju pertumbuhan PDRB provinsi.  

b. Shift component, adalah bentuk penyimpangan dari pertumbuhan lapangan 

kerja di wilayah regional. Penyimpangan positif jika pertumbuhan di regional 

lebih cepat dan negative apabila lebih lambat dibandingkan dengan nasional. Shift 

netto terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu: 
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1) Pergeseran Proportional (Proportional shift component) / pengaruh bauran 

industri (industrial mix), adalah komponen yang mengukur besarnya melihat 

pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja sektor i 

pada regional yang diteliti.Selain itu, menunjukkan apakah perubahan aktivitas 

ekonomi tersebut cepat atau lebih lambat daripada pertumbuhan aktivitas 

perekonomian nasional secara keseluruhan. Jika Propotional Shift bernilai positif 

(+) maka menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang 

bersangkutan lebih cepat dari pada perkembangan rata-rata seluruh aktivitas 

ekonomi daerah secara keseluruhan (Propinsi). Hal ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Tarigan, 2009:89): 

Mij = Eij . (rin – rn) .......................................................................................... (3.4) 

Dimana: 

Mij :Bauran industri sektor i di daerah j 

Eij :PDRB sektor i daerah j. 

rin : laju pertumbuhan di sektor i provinsi 

rn : laju pertumbuhan PDRB provinsi.  

2) Perubahan variabel suatu wilayah (Differential Sift) / keunggulan 

kompetitif (Competitive Advantage), adalah komponen yang menggambarkan 

penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di daerah terhadap pertumbuhan 

sektor i di provinsi. Differential Shift juga digunakan sebagai indikator yang 

menunjukkan kinerja kompetitif ekonomi wilayah dengan wilayah-wilayah 

lainnya. Jika Differential Shift bernilai positif berarti aktivitas ekonomi 
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Kabupaten/Kota pada sektor i  adalah kompetitif, begitupun sebaliknya. Hal ini 

dapat dirumuskan dengan (Tarigan 2009:89): 

Cij = Eij (rij – rin) .......................................................................................... (3.5) 

Dimana: 

Cij : keunggulan komprtitif sektor i daerah j 

Eij :PDRB sektor i daerah j. 

rij : laju pertumbuhan di sektor i daerah j 

rin : laju pertumbuhan di sektor i provinsi. 

Kombinasi hasil analisis Proportional Shift dan Differential Shift tersebut 

menghasilkan 4 indikator : 

1. Bila nilai Proportional Shift dan Differential Shift positif (+) berarti sektor ini

mempunyai peranan penting dalam perekonomian internal terhadap sistem 

perekonomian yang lebih luas (eksternal) 

2. Bila nilai Proportional Shift positif (+) dan Differential Shift negatif (-) berarti

sektor ini hanya dapat meningkatkan peranannya dalam lingkup internal saja. 

3. Bila nilai Proportional Shift negatif (-) dan Differential Shift positif (+)

berarti sektor ini hanya dapat meningkatkan peranannya dalam wilayah yang lebih 

luas, tetapi tidak dapat meningkatkan perekonomian internal 

4. Bila nilai Proportional Shift dan Differential Shift negatif (-) berarti sektor

ini tidak mempunyai peranan dalam memajukan perekonomian internal maupun 

eksternal. 

Data yang digunakan dalam analisis shift share adalah PDRB 

Kabupaten Blitar dan PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 menurut 
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lapangan usaha atas dasar harga konstan. Dalam analisis shift share terdapat 3 

(tiga) modifikasi rumus perhitungan, antara lain: 

a. Shift Share Klasik 

Pada perhitungan analisis shift share klasik laju pertumbuhan ekonomi tiap 

sektor yang ada di Kabupaten Blitar di pengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi 

tiap sektor yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hubungan tersebut dapat 

dikemukakan dengan rumus sebagai berikut : 

Dij = Nij + Mij + Cij ........................................................................................ (3.6) 

Dimana: 

Dij : Perubahan variabel output sektor idaerah j. 

Nij : Pertumbuhan ekonomi provinsi sektor i daerah j. 

Mij : Bauran industri sektor i di daerah j. 

Cij : keunggulan komprtitif sektor i daerah j. 

b. Shift Share Esteban Marqullas (SS-EM) 

Pada perhitungan shift share esteban Marqullas ini memecahkan 

permasalahan mengenai hal-hal yang mempengeruhi laju pertumbuhan di 

kabupaten Blitar atas laju pertumbuhan Provinsi jawa timur. Dengan 

mengidentifikasi keunggulan kompetitif dari sektor-sektor ekonomi yang terkait. 

Hal tersebut dapat dirumuskan dengan: 

Dij = Nij + Mij + C’ij + Aij ............................................................................. (3.7) 

Dimana:  

Ci’j :Pengukuran keunggulan kompetitif sektor idaerah j. 

C’ij = E’ij (rij – rin) .......................................................................................... (3.8) 
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E’ij = Ej (Ein / En) ........................................................................................... (3.9) 

Aij : pengaruh keunggulan kompetitif sektor ekonomi di Kabupaten Blitar. 

Aij = (Eij – E’ij) . (rij – rin) ........................................................................... (3.10) 

Keterangan: 

Eij :PDRB sektor i daerah j. 

E’ij : PDRB sektor i yang dicapai daerah j. 

Ej : total PDRB daerah j 

Ein : PDRB sektor i provinsi. 

En : total PDRB provinsi. 

Dari efek alokasi tersebut akan dipeloreh : 

1) Spesialisasi sektor i di Kabupaten Blitar dengan simbol (Eij – E’ij). 

2) Keuntungan kompetitif atau daya saing wilaya yang ditunjukkan dengan besaran 

nilai yang disimbolkan (rij – rn).   

Olsen dan Herzog (1997, 445) mengatakan bahwa efek alokasi mempunyai 

4 (empat) kemungkinan, yaitu: 

No Keunggulan Kompetitif 

(rij – rin) 

Spesialisasi 

(Eij – E’ij) 

1 > 0 > 0 

2 > 0 < 0 

3 < 0 > 0 

4 < 0 < 0 

  

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Apabila spesialisasi sektor i bernilai positif (+) dan keuntungan kimpetitif bernilai 

negatif (-), maka sektor i tersebut tergolong kedalam kriteria competitive 

disadvantage, specialized. 

2) Apabila spesialisasi sektor i bernilai negative (-) dan keunggulan kompetitif 

bernilai negative (-), maka sektor i tersebut tergolong kedalam kriteria competitive 

disadvantage, not specialized. 

3) Apabila spesialisasi sektor i bernilai negatif (-) dan keunggulan kompetitif positif 

(+), maka sektor i tersebut tergolong kedalam kriteria competitive advantage, not 

specialized. 

4) Apabila spesialisasi sektor i bernilai positif (-) dan keunggulan kompetitif juga 

bernilai positif (-), maka sektor i tersebut tergolong kedalam kriteria competitive 

advantage, specialized 

c. Shift Share Arcellus  

 Pada perhitungan analisis shift share arcellus memasukkan dampak 

pertumbuhan intern atas perubahan PDRB di Kabupaten Blitar. Perhitungan ini 

mengganti Cij dengan komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan 

bauran industry. Hubungan antara komponen tersebut dapat dikemukakan dengan 

rumus sebagai berikut (Tarigan, 2009:90): 

Dij = Nij + Mij + Rij + RIij .........................................................................  (3.11) 

Dimana: 

Rij : pengaruh pertumbuhan sektor I daerah j. 

Rij = E’ij (rj – rn) + (Eij – E’ij) . (rj-rn) ......................................................... (3.12) 

RIij : komponen bauran industri regional daerah j. 
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RIij = E’ij {(rij – rj) – (rin – rn)} + (Eij – E’ij) . {(rij-rj) – (rin – rn)} .......... (3.13) 

Keterangan: 

rj : laju pertumbuhan PDRB daerah j. 

rn : laju pertumbuhan PDRB daerah j. 


