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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian Analisis Location Quotient (LQ) Subsektor Perikanan Budidaya 

Tambak di Kabupaten Sidoarjo dilakukan pada seluruh wilayah kecamatan yang 

ada di Kabupaten Sidoarjo dan data perikanan budidaya tambak Provinsi Jawa 

Timur. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive 

dengan pertimbangan Kabupaten Sidoarjo sebagai sentra penghasil perikanan, 

khususnya subsektor perikanan tambak, serta tersedianya data-data representatif di 

wilayah tersebut sebagai penunjang penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data produksi hasil perikanan budidaya tambak di Kabupaten 

Sidoarjo pada tahun 2013 hingga 2017. Pengambilan data dilakukan pada bulan 

Desember 2018.  

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian desktiptif dengan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang menggambarkan suatu fenomena berdasarkan pada sebuah data berupa fakta 

atau keadaan yang sebenarnya. Menurut Hidayat, (2013) penelitian deskriptif 

bermaksud untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan bertujuan 

untuk mencari fenomena untuk penelitian selanjutnya. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu bentuk peneltian yang berdasarkan pada sifat fenomenologis 

dengan mengutamakan penghayatan (Imam, 2015). Penelitian kuantitatif 

merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa 

angka atau numerik sebagai alat analisisnya (Kasiram, 2008). Metode penelitian 
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deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

fenomena secara aktual dalam bentuk angka yang telah diukur dan diolah. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series 

dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dan 

data primer. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi atau objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari sumber lain atau instansi-instansi terkait (Muis, 2016). Data yang  

digunakan dalam penelitian ini meliputi luas areal tambak pada tingkat kecamatan 

di Kabupaten Sidoarjo, serta jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ikan 

bandeng, udang windu, udang vanname, ikan nila, kepiting, rumput laut, udang 

putih, udang api api, dan ikan lain-lain) pada seluruh kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo dan jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ikan 

bandeng, udang windu, udang vanname, ikan nila, kepiting, rumput laut, udang 

putih, udang api api, dan ikan lain-lain) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2013 

hingga 2017. Sumber data berasal dari dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Jawa Timur, sumber lain berupa buku dan jurnal-jurnal penelitian yang 

kemudian diolah serta dianalisis oleh peneliti. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

dan wawancara. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengambilan data atau 

informasi melalui dokumen-dokumen suatu lembaga yang telah tersedia (Usman 



33 
 

 
 

& Akbar, 2011). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur kepada beberapa pihak dalam 

instansi-instansi terkait. Metode wawancara tersebut bertujuan untuk memperkuat 

serta memperjelas data yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari instansi-instansi 

terkait, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Sidoarjo, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Data 

tersebut kemudian diolah dan dianalisis sesuai model oleh peneliti.  

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Location Quotient (LQ) 

Penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Analisis 

tersebut digunakan untuk mengetahui sektor ataupun komoditas basis dan non 

basis pada suatu wilayah dengan cara perbandingan. Aplikasi Location Quotient 

(LQ) dalam komoditas perikanan dengan perbandingan relatif jumlah produksi 

komoditas di tingkat kecamatan terhadap jumlah produksi komoditas pada skala 

yang lebih besar atau kabupaten dalam satuan kuintal (kw). Jadi dapat 

disimpulkan, bahwa analisis Location Quotient (LQ) dapat digunakan untuk 

menghitung perbandingan relatif antara share ouput suatu komoditas di 

kecamatan dengan share output suatu komoditas di kabupaten. Hasil nilai 

Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi komoditas dalam 3 

(tiga) kriteria, yaitu yang pertama apabila suatu komoditas memiliki nilai LQ > 1, 

maka artinya komoditas tersebut merupakan komoditas basis, hasil produksi 

komoditas tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya saja akan 

tetapi juga memiliki potensi untuk di ekspor ke daerah atau wilayah lain. Kriteria 
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kedua, jika suatu komoditas memiliki nilai LQ = 1, artinya komoditas tersebut 

merupakan komoditas non basis dalam seimbang atau hanya dapat memenuhi 

kebutuhan di wilayah tersebut. Kriteria ketiga, apabila suatu komoditas memiliki 

nilai LQ < 1, artinya komoditas tersebut merupakan komoditas non basis dan 

produksi komodias di wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

daerahnya sendiri, sehingga perlu mengimpor dari daerah lain. Formula matematis 

untuk metode analisis Location Quotient (LQ) dalam penelitian ini dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑝𝑖
𝑝𝑡⁄

𝑃𝑖
𝑃𝑡⁄

 

Keterangan:  

pi = nilai produksi komoditas ikan i pada tingkat kecamatan atau kabupaten  

pt = total nilai produksi subsektor perikanan tambak pada tingkat kecamatan atau  

        kabupaten  

Pi = nilai produksi komoditas ikan i pada tingkat kabupaten atau provinsi 

Pt = total nilai produksi subsektor perikanan tambak pada tingkat kabupaten atau 

        provinsi 

3.4.2 Analisis Trend 

Penelitian ini menggunakan analisis trend linear least square method atau 

metode kuadrat terkecil. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui 

perkembangan subsektor perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo. 

Aplikasi trend pada sektor perikanan dengan melihat data produksi selama lima 

tahun terakhir dan mencari nilai konstanta serta koefisiennya. Perkembangan 

subsektor perikanan budidaya tambak Kabupaten Sidoarjo dinyatakan memiliki 

trend positif apabila rata-rata perubahannya cenderung meningkat atau naik. 

LQ    = 
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Sebaliknya, apabila rata-rata perubahannya berkurang atau cenderung menurun, 

maka perkembangan subsektor perikanan budidaya tambak tersebut memiliki 

trend negatif. Formula matematis analisis Trend Least Square Method dalam 

penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y   =  a + bX 

a    =  
∑𝑌

𝑛

b    = 
∑𝑋𝑌

∑𝑋2

Keterangan: 

Y = nilai trend produksi perikanan budidaya tambak periode tertentu 

X = periode waktu (tahun) 

a  = konstanta 

b  = koefisien X, kemiringan garis trend  

n  = jumlah periode waktu  


