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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang didasarkan pada sebuah 

fakta atau fenomena. Whitney (1960) berpendapat, metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dapat 

digunakan pendekatan kuantitatif  berupa pengumpulan dan pengukuran data yang 

berbentuk angka (Sukmadinata, N. S,  2011).  Data yang digunakan oleh peneliti 

yaitu berupa data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa luas areal panen cabai 

besar dan cabai kecil, tingkat produksi cabai besar dan kecil, serta jumlah 

kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.  

Data adalah sumber informasi yang bentuknya masih mentah. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2014-2016. 

Menurut (Ibrahim, 1996) data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan 

disusun oleh pihak lain, sehingga peneliti menjadi orang kedua atau ketiga dari 

pengumpul data tersebut. Data sekunder diperoleh oleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada. Tugas peneliti yaitu mengolah data tersebut. Peneliti memperoleh data 

sekunder dengan berbagai cara baik secara komersial maupun non komersial. 

Data bersumber dari Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statitik (BPS), dan 

sumber lain yaitu jurnal dan hasil-hasil penelitian dan kemudian diolah sesuai 

dengan model. Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah luasan produksi 

komoditas cabai (besar dan kecil) di seluruh kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Kediri tahun 2014-2016.  

 

3.2 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian Analisis Location Quotient (LQ) Komoditas Cabai di 

Kabupaten Kediri akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. 

Penetapan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive. Menurut Sugiyono 
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(2010) sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dasar 

pertimbangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian adalah karena 

Kabupaten Kediri merupakan sentra produksi komoditas cabai. Selain itu lokasi tersebut juga 

representatif dari segi akses dan peluang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2014-2016. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data 

bersumber dari Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statitik (BPS), dan sumber lain yaitu jurnal dan 

hasil-hasil penelitian dan kemudian diolah sesuai dengan model. Data yang tercakup dalam 

penelitian ini adalah luasan produksi komoditas cabai (besar dan kecil) di seluruh kecamatan 

yang terdapat di Kabupaten Kediri tahun 2014-2016.  

 

3.4 Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode Location Quotient (LQ). Analisis ini digunakan 

untuk melihat suatu komoditas menjadi sektor basis dan non basis. Metode LQ ini dalam 

pengaplikasiannya pada komoditas tanaman menggunakan satuan luas areal panen (ha). 

Perhitungan dengan metode LQ didasarkan pada aspek luas areal panen. LQ sendiri didefinisikan 

sebagai rasio antara pangsa relatif (share) luas areal panen subsektor wilayah (kecamatan) 

dengan pangsa relatif luas areal panen komoditas i pada tingkat kabupaten. Formula matematis 

untuk metode LQ adalah sebagai berikut. 

LQ =
𝑝𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡
 

Keterangan : 

pit  = share areal panen komoditas i pada tingkat wilayah t  

Pit  = share areal panen komoditas i pada tingkat Kabupaten 

 

 

 

 

Secara operasional formula LQ dapat dituliskan sebagai berikut : 
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𝑝𝑖
𝑝𝑡⁄

𝑃𝑖
𝑃𝑡⁄

Keterangan : 

pi : luas areal panen komoditas i pada tingkat wilayah 

pt : total luas areal panen subsektor komoditas i pada tingkat 

wilayah 

Pi : luas areal panen komoditas i pada tingkat kabupaten 

Pt : total luas areal panen subsektor komoditas i pada tingkat 

kabupaten  

Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga kriteria yaitu : 

a.  LQ > 1  : Komoditas itu menjadi basis atau sumber pertumbuhan. 

Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya 

tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah 

bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar 

wilayah. 

b. LQ = 1 : Komoditas itu tergolong non basis, tidak memiliki 

keunggulan komaparatif. Produksinya hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu 

untuk diekspor. 

c. LQ < 1 : Komoditas itu tergolong non basis. Produksi komoditas 

di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri 

sehingga perlu pasokan dari luar atau impor. 

LQ    = 




