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BAB III 

METODEI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Lamongan Provinsi 

Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi 

yang tinggi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan Kabupaten Lamongan 

memiliki peluang yang besar untuk lebih meningkatkan potensi perekonomian di 

Kabupaten Lamongan. Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Lamongan 

berbatasan dengan laut sehingga mampu meningkatkan output dari sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan dan masih banyak lahan di Kabupaten 

Lamongan yang digunakan masyarakat untuk bertani. Dengan penelitian ini 

diputuskan dengan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan pembangunan 

ekonomi di Kabupaten Lamongan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bersifat deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan untuk dianalisis dan 

dideskriptikan agar bisa menganalisa peranan sektor pertanian terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Lamongan.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari 
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berbagai sumber instansi yang telah ada dan peneliti disini bertindak sebagai tangan 

kedua. Data sekunder yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Lamongan 

dan PDRB Provinsi Jawa Timur atas harga konstan yang berfokus pada sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2011-2015. Data ini didapatkan 

dari kantor instansi yang terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti seperti, 

kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan dan kantor Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengupulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi atau metode  kepustakaan. Data yang diperoleh merupakan 

data dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian baik berupa, dokumen, 

artikel, catatan, maupun arsip. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Lamongan kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan 

penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk membahas masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui peranan sektor pertanian 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari data-data  yang  diperoleh  

terdiri  dari data  sekunder. Berikut merupakan alat analisis beserta perhitungannya: 

1. Gabungan nilai SLQ & DLQ 

SLQ (Static Location Quotient) perhitungan SLQ digunakan untuk 

mengetahui apakah sektor tersebut termasuk sektor basis atau sektor non basis dan 
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untuk menentukan kemampuan suatu daerah dalam menentukan kegiatan sektor 

tertentu. Apabila nilai SLQ>1 maka sektor di daerah tersebut memiliki laju 

pertumbuhan yang besar dibandingkan dengan sektor yang di Provinsi (sektor 

basis), sedangkan SLQ<1 maka sektor di daerah tersebut memiliki laju 

pertumbuhan yang kecil dibandingkan dengan sektor yang di Provinsi (sektor non 

basis).  

DLQ atau Dinamic Location Quotient merupakan analisis dari data SLQ 

kemudian dilakukan dalam bentuk time series. DLQ merupakan perkembangan dari 

SLQ dengan melibatkan nilai pangsa dan  nilai pertumbuhan sektor. Apabila 

DLQ>1, bearti potensi perkembangan sektor di kabupaten lebih cepat jika 

dibandingkan sektor yang sama di Provinsi. Sedangkan jika DLQ<1, berarti potensi 

perkembangan sektor di kabupaten lebih lamban/rendah jika dibandingkan sektor 

yang sama di Provinsi. 

Penggabungan antara nilai SLQ dan DLQ digunakan untuk mengetahui 

apakah sektor tersebut merupakan sektor andalan, unggulan, prospektif atau 

tertinggal di tahun yang mendatang dengan menggunakan data pertumbuhan sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Lamongan dan laju pertumbuhan 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Provinsi Lamongan pada tahun 2011-

2015. Berikut merupakan perhitungan penggabungan nilai SLQ & DLQ : 

a. Nilai SLQ 

SLQ =
(Nilai PDRB Kab per sektor i / ∑ sektor i Kab)

(Nilai PDRB Prov per sektor i / ∑ sektor i Prov)
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b. Nilai pertumbuhan kabupaten dan provinsi 

Pertumbuhan Kab =
Nilai sektor i Kab0 / Nilai sektor i Kab−1

 Nilai sektor i Kab−1
  

Pertumbuhan Prov =
Nilai sektor i Prov0 / Nilai sektor i Prov−1

 Nilai sektor i Prov−1
  

c. Nilai pangsa kabupaten dan provinsi 

Nilai Pangsa Kab =
1+Nilai pertumbuhan sektor i Kab

1+Nilai rata−rata pertumbuhan sektor i Kab perr
  

Nilai Pangsa Prov =
1+Nilai pertumbuhan sektor i Prov

1+Nilai rata−rata pertumbuhan sektor i Prov perr
  

d. Nilai DLQ 

Nilai DLQ =
Nilai pangsa Kab.per sektor 

Nilai pangsa Prov.per sektor 
  

Tabel 3.1 Klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan gabungan nilai SLQ & DLQ 

Kriteria SLQ < 1 SLQ > 1 

DLQ > 1 Andalan Unggulan 

DLQ < 1 Tertinggal Prospektif 

Sumber : Modul Pratikum Regional (2017) 

Disebut sebagai sektor unggulan apabila nilai SLQ>1 dan nilai DLQ>1, dan 

menjadi sektor andalan apabila nilai SLQ<1 dan nilai DLQ>1, dan sebagai sektor 

prospektif apabila nilai SLQ>1 dan nilai DLQ<1, dan sebagai sektor tertinggal 

apabila nilai SLQ<1 dan nilai DLQ<1. 
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2. Analisis Shift Share 

 Pada dasarnya analisis shift share digunakan untuk melihat perubahan 

lapangan kerja total atau PDRB total dari suatu wilayah analisis berdasarkan 

komponen shift dan komponen share-nya berdasarkan periode tertentu sesuai 

dengan waktu yang digunakan. Karena pada analisis ini saya menggunakan data 

PDRB tahun 2011-2015 berdasarkan harga konstan tahun 2011, maka analisis ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan PDRB total dari daerah 

analisis (Kabupaten Lamongan), Sedangkan komponen shift adalah penyimpangan 

(deviation) dari national share dalam pertumbuhan nilai PDRB di wilayah analisis 

yang dapat dilihat dari nilai komponen proportional share dan differntial shift-nya. 

Sehingga pertambahan nilai PDRB suatu sektor dapat diperinci dari nilai National 

Share, Proportional Shift dan Differential Shift atau jika dirumuskan menjadi 

sebagai berikut :  

∆yi =  NSi + PSi + DSi  

a. Komponen National Share (NS) 

National Share dapat menunjukkan bagaimana suatu pengaruh 

pertumbuhan ekonomi nasional terhadap suatu perekonomian daerah 

selama periode tertentu dan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran 

struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat nilai PDRB daerah 

pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran 

pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (Nasional). Hasil 

perhitungan ini akan menggambarkan besarnya peranan wilayah nasional 

yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu Provinsi. Jika 
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pertumbuhan Provinsi samadengan pertumbuhan nasional maka peranannya 

terhadap nasional tetap 

NS = yi × ((
Yt

Y0
) − 1)  

b. Komponen Proportional Shift (PS) 

Proportional Shift digunakan untuk mengukur besarnya shift 

regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri 

didaerah yang bersangkutan. Komponen PS positif (Proportional Shift>0) 

di daerah yang berspesialisasi dalam sektor sama yang secara nasional 

tumbuh cepat, sedangkan apabila komponen PS negatif (Proportional 

Shift<0) di daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang sama yang secara 

nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot. 

PS = yi × ((
Yi

t 

Yi
0 

) − (
Yt

Y0
))  

c. Komponen Differential Shift (DS)  

  Differential Shift digunakan untuk mengukur besarnya shift regional 

netto yang diakibatkan oleh sektor - sektor industri tertentu yang tumbuh 

lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan 

dengan tingkat provinsi. Besaran yang dihitung oleh komponen Differential 

Shift adalah pergeeseran sektor daerah tertentu yang diakibatkan terjadinya 

pertumbuhan yang lebih cepat atau lambat dibandingkan sektor yang sama 

ditingkat provinsi. Apabila pergeseran diferensial suatu sektor bernilai 

positif (Differential Shift > 0) maka dapat diartikan bahwa sektor daerah 

tersebut mempunyai daya saing yang tinggi dari sektor yang sama di tingkat 
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provinsi. Begitu juga sebaliknya apabila pergeseran diferensial suatu sektor 

bernilai negatif (Differential Shift < 0) maka dapat diartikan bahwa sektor 

daerah tersebut mempunyai daya saing yang rendah/lambat dari sektor yang 

sama di tingkat provinsi. 

  𝐷𝑆 = 𝑦𝑖 × ((
𝑦𝑖 

𝑦𝑖
0 

) – (
𝑌𝑖

𝑡 

𝑌𝑖
0 

)) 

Keterangan :   

∆𝑦𝑖  = Nilai pertambahan sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan 

𝑦𝑖
0  = Nilai tambah sektor i di kabupaten pada periode awal 

𝑦𝑖
𝑡  = Nilai tambah sektor i di kabupaten pada periode akhir 

𝑌𝑖
0  = Nilai tambah sektor i di provinsi pada periode awal 

𝑌𝑖
𝑡  = Nilai tambah sektor i di provinsi pada periode akhir 

 Penggabungan antara dua komponen yaitu Proportional Shift dan 

Differential Shift tersebut dapat menghasilkan 4 indikator, yaitu : 

 Jika nilai PS positif dan nilai DS positif bearti sektor tersebut mempunyai 

peranan yang penting dalam perekonomian internal terhadap system 

perekonomian yang lebih luas 

 Jika nilai PS positif dan nilai DS negatif bearti sektor tersebut hanya dapat 

meningkatkan perananya dalam lingkungan internal saja 

 Jika nilai PS negatif dan nilai DS positif bearti sektor tersebut hanya dapat 

meningkatkan perananya dalam wilayah yang lebih luas, tetapi tidak dapat 

meningkatkan perekonomian internal. 
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 Jika nilai PS negatif dan nilai DS negatif berarti sektor tersebut tidak

mempunyai peranan dalam memajukan perekonomian internal dan

eksternal.
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