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BAB   III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian diharapkan mampu 

menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memperoleh 

data. Penelitian ini terletak di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan atas kondisi objektif yang berada di daerah tersebut yaitu tentang potensi 

unggulan sub sektor pertanian. Dengan penelitian ini maka akan diketahui seberapa 

besar daya saing yang berada di daerah tersebut.  

B. Jenis Penelitian

Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai subjek yang 

akan di teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik 

pengukuraan yang cermat terhadap varaiabel-variabel tertentu, dalam bentuk data 

atau angka yg kemudian dianalisa sehingga mengasilkan simpulan simpulan yang 

dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang 

dikumpulkan terutama data kuantitatif. 

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai subjek yang 

akan di teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data menurut cara 
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memperolehnya yaitu data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang 

didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data 

yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau 

metode baik secara komersial maupun non komersial. Dan menurut klasifikasi 

jenis datanya adalah data kuantitatif yang berarti data yang berupa bilangan, 

nilainya bisa berubah ubah atau bersifat vareatif .  

b.  Sumber Data 

 Data yang digunakan diperoleh dari literatur serta beberapa instansi terkait 

antara lain dengan menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari : 

1.) Badan Pusat Statistik Kota Batu dan Prov. Jawa Timur 

2.) Dinas Pertanian Kota Batu  

 Metode perpustakaan/literatur digunakan juga untuk memperancar 

kegiatan  dalam melengkapi data serta teori devinisi yang mendukung penelitian 

ini. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data, 

yaitu; dokumentasi, Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu rincian dari 

gambaran kompleks, meneliti angka, dan laporan terinci dari publikasi yang 

diperoleh dari pihak instansi..  

 Dokumen merupakan sumber informasi yang diperoleh lewat fakta yang 

tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, 

jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk 
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menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan 

teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang 

yang tidak bermakna. 

E.   Teknik Analisis Data 

a. Analisis Static Location Quotient (SLQ)  

 Merupakan analisis permulaan untuk mengetahui keunggulan suatu daerah 

dalam sektor kegiatan tertentu. Pada dasarnya, teknik ini menggambarkan 

perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang dianalisis 

dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Variabel 

yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien SLQ dapat 

berupa jumlah tenaga kerja, nilai produksi, maupun variabel lain.  

(Warpani,1980 : 68) Seperti berikut ini :                     

 

                              𝑳𝑸 =
𝒗𝒊 𝒗𝒕⁄

𝑽𝒊 𝑽𝒕⁄
 

Dimana : 

LQ  : Indeks Location Quotient 

vi : PDRB sektor perekonomian/sub sektor pertanian Kota Batu 

vt : PDRB total daerah/ sektor pertanian Kota Batu 

Vi : PDRB sektor pertanian/sub sektor pertanian Provinsi jawa Timur 

Vt : PDRB total daerah/sektor pertanian Provinsi Jawa Timur  
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 Ketentuan penilaian keunggulan komparatif melalui SLQ yaitu apabila 

nilai SLQ > 1 maka sub sektor di daerah kota batu tersebut memiliki keunggulan 

komparatif. Apabila nilai SLQ < 1 maka sub sektor di daerah kota batu tersebut 

tidak memiliki keunggulan komparatif.   

 Menurut Direktorat Jenderal Industri Agro (2015:12), kelebihan analisis 

SLQ yaitu merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur 

perekonomian suatu provinsi dibandingkan nasional. Sedangkan kelemahannya 

yaitu hasil analisis yang bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada 

satu titik waktu, yang berarti bahwa sektor unggulan tahun ini belum tentu akan 

menjadi sektor unggulan pada waktu yang akan datang, demikian sebaliknya 

b.  Analisis Dinamic Location Quetient (DLQ) 

     Sebagai alternatif untuk melengkapi kelemahan dari analisis LQ maka 

digunakan analisis DLQ. Metode ini digunakan untuk mengetahui peranan 

sektor prioritas. Karena dapat memberikan hasil yang lebih tepat dengan 

mengacu pada laju pertumbuhan sektor ekonomi. Formulasi dari analisis DLQ 

(Yuwono, 2001: 49) adalah sebagai berikut  

𝑫𝑳𝑸 =  {
(𝟏 + 𝒈𝒊𝒋) (𝟏 + 𝒈𝒋)⁄

(𝟏 + 𝑮𝒊) (𝟏 + 𝑮)⁄
}

𝒕

  

 

Dimana :  

DLQ  :  Indeks dari laju pertumbuhan sektor (i) di Kabupaten Jember  

gij      :  laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian (i) di Kota Batu  
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gj  :  laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian (i) di Provinsi Jawa    

 Timur 

Gi  : Rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian di  Kota Batu 

G  : Rata-rata laju pertumbuhan nilai total (PDRB) sektor pertanian di  

 Provinsi Jawa Timur 

t : lima tahun periode  

Kriteria yang digunakan : 

1) Apabila DLQ suatu sektor > 1, maka laju pertumbuhan sektor i terhadap 

pertumbuhan PDRB daerah (n) lebih cepat dibandingkan dengan proporsi 

terhadap PDRB daerah himpunannya. Masa depan keadaan masih tetap 

sehingga sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa sektor 

ini akan unggul dalam persaingan     

2) Apabila DLQ suatu sektor < 1, maka laju pertumbuhan sektor, i terhadap 

pertumbuhan PDRB daerah (n) lebih lambat dibandingkan dengan proporsi 

laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya. 

Kondisi demikian  maka kedepannya sektor ini akan kalah bersaing dengan 

sektor yang sama di daerah lain dalam daerah himpunannya. 

3) Sedangkan apabila DLQ suatu sektor = 1, maka sektor proporsi laju 

pertumbuhan sektor i terhadap pertumbuhan PDRB daerah (n) sebanding 

dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan 

PDRB daerah himpunannya. 
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c. Analisis Gabungan LQ dan DLQ  

 Untuk melihat posisi yang dialami sektor perekonomian / sub sektor 

pertanian digunakan analisis gabungan metode LQ dan DLQ , dengan kriteria 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

1) Jika nilai LQ > 1 dan DLQ > 1, berarti sektor perekonomian/sub sektor 

pertanian di kota batu merupakan sektor unggulan baik di masa sekarang 

maupun dimasa yang akan datang. 

2) Jika nilai LQ > 1 dan DLQ < 1, berarti sektor perekonomian/sub sektor 

pertanian di kota batu telah mengalami perubahan posisi dari basis menjadi 

non basis yang merupakan pertanian Prospektif tang masih bisa berkembang 

pada masa yang akan datang. 

3) Jika nilai LQ < 1 dan DLQ > 1, berarti sektor perekonomian/sub sektor 

pertanian di kota batu telah mengalami reposisi dari non basis menjadi basis 

yang merupakan sub sektor pertanian andalan di masa yang akan datang. 

                                                              

LQ 

 

DLQ 

LQ > 1  LQ < 1 

DLQ > 1  Pertanian Unggulan  Pertanian Andalan 

DLQ < 1  Pertanian Prospektif  Pertanian Tertinggal 
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4) Jika nilai LQ < 1 dan DLQ < 1, berarti sektor perekonomian/sub sektor 

pertanian tertinggal di kota batu tetap menjadi non basis baik yaitu sub 

sektor pertanian pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 

d. Analisis Shift Share  

  Merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui sektor-

sektor ekonomi manakah yang termasuk dalam sektor yang memiliki 

keunggulan kompetitif atau mampu bersaing dengan sektor yang sama didaerah 

lain dan sektor-sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dengan 

melihat nilai Cij pada hasil perhitungannya. Sektor dikatakan memiliki 

keunggulan kompetitif jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang 

sama di daerah lain.  

  Analisis shift-share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan 

berbagai sektor (industri) didaerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, 

metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Analisis ini 

menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan 

perubahan industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu 

ke kurun waktu berikutnya (Arsyad, 2010:389). 

  Analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu dengan 

yang lainnya, yaitu: 

1). Pertumbuhan ekonomi wilayah referensi atau nasional (National Growth 

Effect), yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional 

terhadap perekonomian daerah. 
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2). Pergeseran Proposional (Proportional Shift), yang menunjukkan perubahan 

relatif kinerja suatu sektor didaerah tertentu terhadap sektor yang sama 

direferensi provinsi atau nasional. 

3). Pergeseran diferensial (Differential Shift) atau pengaruh kebasis kompetitif 

yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing 

industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika 

pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri 

tersebut lebih tinggi daya saingnya dari pada industri yang sama pada 

perekonomian yang dijadikan referensi.  

 Dalam uraian berikut akan dijelaskan model analisis Shift-share Dynamic 

atau Esteban-Marquillas Shift Share Analysis. Analisis ini berbeda dengan 

analisis Shift Share klasik dimana dalam analisis klasik diasumsikan ada tiga 

komponen yaitu komponen pertumbuhan nasional, oponen pertumbuhan 

proporsional dan omponen pertumbuhan pangsa wilayah (Budiharsono, 2001; 

Ricardson, 1991; Arsyad, 1999). Sedangkan Analisis Shift Share dinamik, 

menurut Herzog dan Olsen (1977) omponen pertumbuhan pangsa wilayah diurai 

menjadi komponen spesialisasi dan komponen kompetitif, kedua komponen ini 

dinamakan dengan komponen efek alokasi (aij). 

 Formulasi yang digunakan untuk analisis Shift Share pada penelitian ini 

adalah 

a). Dampak riil pertumbuhan ekonomi : 

  Dij = Nij + Mij + Cij atau Dij = Eij* - Eij 
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Keterangan : 

Dij  : Perubahan suatu Variabel regional sektor i di wilayah j dalam kurun   

wakutu tertentu 

Nij  : Komponen pertumbuhan Prov. Jatim sektor pertanian i di wilayah 

Prov. Jatim  

Mij  : Bauran industri sektor pertanian i di wilayah Kota Batu 

Cij  : Keunggulan kompetitif sektor pertanian i di wilayah Kota Batu 

Atau : 

E*ij  : PDRB sektor pertanian i di wilayah Kota Batu pada tahun akhir 

analisis 

Eij  : PDRB sektor pertanian i diwilayah Kota Batu pada tahun dasar 

b). Pengaruh pertumbuhan ekonomi  

  Nij = Eij x rn 

Keterangan :  

rn : Laju pertumbuhan Provinsi 

c). Pergeseran proposional : 

  Mij = Eij (rin – rn) 

Keterangan : 

rn : Laju pertumbuhan provinsi Jatim 

rin : Laju pertumbuhan sektor pertanian i wilayah Provinsi Jatim 
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d). Pengaruh kebasis kompetitif : 

  Cij = Eij (rij – rin) 

Dimana: 

Cij  : nilai komponen keunggulan kompetitif 

Eij  : Nilai sektor Pertanian i daerah Kota Batu pada awal tahun analisis 

1) Mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah Kota Batu  

    rij = (E*ij – Eij)/Eij  

2) Mengukur laju pertumbuhan sub sektor pertanian i perekonomian Provinsi  

    rin = (E*in – Ein)/Ein 

3) Mengukur laju pertumbuhan Provinsi  

    rn = (E*n – En)/En  

Keterangan :  

E*in = PDRB sektor pertanian i di tingkat Provinsi pada tahun terakhir analisis  

Ein = PDRB sektor pertanian i di tingkat Provinsi pada suatu tahun dasar 

tertentu 

E*n = PDRB Provinsi Jatim pada tahun terakhir analisis 

En = PDRB Provinsi Jatim pada suatu tahun dasar tertentu  

e).   Efek Alokasi (aij) sektor i pada wilayah j ditentukan dengan : 

  aij = (E ij - Ê ij) (rij –ri.) atau (E ij - Ê ij) (ri –Ri) 

Dari aij akan diperoleh : 
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1. Spesialisasi sektor i pada wilayah j dengan simbol (E ij - Ê ij) 

2. Keuntungan Kompetitif/daya saing wilayah yaitu besaran yang ditunjukan 

 oleh nilai dari (rij –ri.) atau (ri –Ri) 

Kriteria keputusan yang diambil dapat dilihat pada tabel berikut. 

Kode KRITERIA 
aij Komponen 

(Efek Alokasi) (E ij - Ê ij) (rij –ri.) 

1 
Competitiv disadvantage, 
spesialized 

Negatif Positif Negatif 

2 
Competitiv disadvantage, not 
spesialized 

Positif Negatif Negatif 

3 
Competitiv advantage, not 
spesialized 

Negatif Negatif Positif 

4 
Competitiv advantage, 
spesialized 

Positif Positif Positif 

Sumber : Herzog, H.W. and RJ Olsen. Tahun 1977 

 


