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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini diakukan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

wilayah barat selatan Tahun 2011-2015 yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, 

Trenggalek, Madiun, Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Ngawi, dan 

Magetan. Dimana wilayah barat selatan bukan merupakan wilayah 

administratif, peneliti mengambil wilayah barat selatan berdasarkan pemetaan 

yang terlihat pada peta Provinsi Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang 

menggunakan data numerik dan analisisnya menggunakan teknik statistik. 

Serta deskriptif untuk mendeskripsikan hasil analisis data yang telah diuji. 

Sehingga dari hasil analisisnya dapat dideskripsikan lebih pada deskriptif agar 

lebih mudah dipahami. Metode deskriptif untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan di rumusan masalah mengenai pola pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur wilayah barat selatan, potensi sektor unggulan suatu 

daerah di Provinsi Jawa Timur wilayah barat selatan,  dan pemetaan potensi 

sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur wilayah barat selatan. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau data yang diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa data PDRB, jumlah penduduk, dan PDRB per 

sektor. Data diperoleh dari publikasi resmi dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat 

dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan 

mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek 

studi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. 

E. Teknik Analisis Data  

Setelah data terkumpul dan tersusun lalu dilakukan analisis 

menggunakan program Ms. Excel 2007. Adapun  analisis data yang 

digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :  

1. Analisis Tipologi Klassen 

Tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola 

pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah (H. Aswandi dan 
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Mudrajat Kuncoro, 2002:27-43). Kriteria yang digunakan terdiri dari 

empat, yaitu : 

a).  Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high 

income and high growth) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan Provinsi Jawa Timur. 

b). Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan (high income but low 

growth) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi 

tetapi, tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan 

Provinsi Jawa Timur. 

c).  Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (high growth but 

low income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, 

tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan 

Provinsi Jawa Timur. 

d).  Kuadran IV (keempat) yakni daerah relative tertinggal (low growth and 

low income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

dan pendapata per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi 

Jawa Timur. 

Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per 

kapita rendah dibandingkan rata-rata daerah di wilayah referensi. Tabel di 

bawah ini menunjukkan klasifikasi wilayah menurut Tipologi Klassen. 

 



18 
 

Tabel 3.1 Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen 

R Y yi > y yi < y 

ri > r Wilayah Maju dan 

Tumbuh Cepat 

Wilayah yang Sedang 

Tumbuh 

ri < r Wilayah Maju tetapi 

Tertekan 

Wilayah Relatif Tertinggal 

         

Keterangan : 

ri  : Laju pertumbuhan ekonomi PDRB wilayah i 

yi  : PDRB per kapita wilayah i 

r  : Laju pertumbuhan PDRB wilayah referensi 

y  : PDRB per kapita wilayah referensi  

2. Analisis Location Quotient (LQ) 

Metode Location Quotient (Tarigan,2005) digunakan untuk 

mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini 

menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah 

(kabupaten/kota) dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang 

lebih luas. Rumus Location Quotient (LQ) adalah (Tarigan,2005) 
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LQ = 
𝑆𝑖 𝑆⁄

𝑁𝑖 𝑁⁄
 

  Dimana : 

Si : nilai tambah sektor i daerah studi k (kab/kota) 

S  : PDRB total semua sektor di daerah studi k 

Ni  : nilai tambah sektor i daerah referensi p (wilayah barat 

selatan ) 

N : PDRB total semua sektor daerah referensi p (provinsi) 

Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria 

umum yang dihasilkan adalah :  

a. Jika LQ > 1, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat 

spesialisnya lebih tinggi dari wilayah acuan. 

b. Jika LQ < 1, di sebut sektor non basis, yaitu sektor yang 

tingkat spesialisnya lebih rendah dari wilayah acuan. 

c. Jika LQ = 1 , maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan 

tingkat wilayah acuan. 

3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan 

Analisis MRP dilakukan untuk melihat deskripsi sektor ekonomi 

terutama struktur ekonomi daerah yang menekankan pada kriteria 

pertumbuhan baik eksternal (kabupaten/kota) maupun internal (Yusuf,1999). 

Pendekatan MRP dapat dibagi menjadi dua, yaitu :                                                           

1).  Rasio Pertumbuhan Wilayah referensi (RPR) 

Dalam hal ini RPR membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor 

dalam konteks Provinsi Jawa Timur dengan PDRB Kabupaten/Kota.  
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Rumus RPR :   
∆𝐸𝑖𝑅/𝐸𝑖𝑅

∆𝐸𝑅/𝐸𝑅
 

Keterangan : 

∆𝐸𝑖𝑅  = perubahan PDRB sektor I di wilayah referensi 

 ∆𝐸𝑅  = perubahan PDRB di wilayah referensi 

𝐸𝑖R    = PDRB sektor I di wilayah referensi 

𝐸𝑅     = PDRB di wilayah referensi 

2). Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) 

Dalam hal ini RPS membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor 

dalam konteks Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan sektor Provinsi Jawa 

Timur 

Rumus RPS:   
∆𝐸𝑖𝐽/𝐸𝑖𝐽

∆𝐸𝑖𝐽/𝐸𝐽
 

Keterangan : 

 ∆𝐸𝑖 𝐽  = perubahan PDRB sektor i di wilayah studi 

 ∆EJ   = perubahan PDRB di wilayah studi 

𝐸𝑖 𝐽    = PDRB sektor I di wilayah studi 

EJ      = PDRB di wilayah studi  


