
16 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tujuh Kabupaten/Kota Satuan Wilayah 

Pembanunan 1 Provinsi Jawa Timur karena SWP 1 merupakan wilayah 

perekonomian tertinggi dibanding 9 SWP lainnya di Jawa Timur. Penelitian ini 

berfokus untuk menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan 

dan non unggulan di setiap Kabupaten/Kota tersebut. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan analisisnya pada masing-masing 

data numerik dan kemudian diolah dengan model statistik tertentu dan selanjutnya 

di interprestasikan untuk mendapatkan pembahasan tentang penentuan sektor 

unggulan di suatu daerah untuk digunakan sebagai pendorong perekonomi daerah.  

C. Jenis Data 

Penelitian ini berjenis data sekunder atau data yang telah dikumpulkan oleh 

Instansi pada masing-masing daerah dan diolah lalu di publikasikan. Adapun data 

sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah; Data PDRB 

Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jawa Timur, PDRB dan Laju Pertumbuhan 

ekonomi di Satuan Wilayah Pembangunan 1 Tahun 2011-2015. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Dokumentasi 

Untuk memperoleh data sekunder teknik yang digunakan peneliti adalah 

teknik dokumentasi, dengan cara mengutip atau menyalin dokumen-dokumen yang 

relevan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik atau proses pengumpulan data dengan cara 

membaca, dan memperlajari literature yang ada di perpustakaan yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang akan diteliti dan digunakan sebagai landasan teori dasar 

dan acuan dalam penelitian. 

E. Definisi Operasional 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari perubahan ekonomi makro yang ada di 

masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu perubahan yang terjadi pada 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan satuan persen. Pertumbuhan 

yang dimaksud adalah perubahan PDRB ADHK di kabupaten/kota provinsi Jawa 

Timur. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB adalah merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. 
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Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan 

daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas adanya sedemikian 

rupa, sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang.  

3. Sektor-sektor Ekonomi 

Sektor ekonomi menyatakan lapangan usaha pembentuk PDRB sektoral   di 

suatu wilayah. Sektor unggulan adalah sektor atau sub sektor yang memiliki 

keunggulan nilainya dibandingkan sektor yang lain di Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan lapangan usaha atau sektor ekonomi terbagi menjadi Sembilan sektor 

ekonomi yang terbaru, Pemerintah mengubah sektor-sektor yang awalnya Sembilan 

sektor menjadi tujuh belas sektor disetiap daerah Kabupaten atau Kota maupun 

wilayah Provinsi yaitu: 

1. Sektor Pertanian,Kehutanan dan Perikanan 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

3. Sektor Industri Pengolahan 

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas  

5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

6. Sektor Bangunan atau Kontruksi 

7. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran  

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan 

9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

10. Sektor Informasi dan Komunikasi 

11. Sektor Keuangan dan Asuransi 
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12. Sektor Real Estate 

13. Sektor Jasa Perusahaan 

14. Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 

15. Sektor Jasa Pendidikan 

16. Sektor Keseluruhan dan Kegiatan Sosial 

17. Sektor Jasa-jasa 

F. Alat Analisis 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika 

produksi barang dan jasanya meningkat. Angka yang digunakan untuk menaksir 

perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk perhitungan pertumbuhan 

ekonomi, nilai yang digunakan ialah PDRB harga konstan, karena dengan 

menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, 

sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total ouput barang 

dan jasa, perubahan nilai PDRB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah 

kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan.  
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Cara menghitung tingkat pertubuhan ekonomi menurut (Rahardja dan Manurung 

:2008;130) ialah  

Gt  = 
(𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕−𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕−𝟏)

𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕−𝟏
  x 100% 

Keterangan: 

Gt   = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan) 

PDRBt  = Produk Domestik Regional Bruto periode t (berdasarkan harga 

konstan) 

PDRBt-1  = Produk Domestik Regional Bruto satu periode sebelumnya 

2. Analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ)  

a. Location Quotient  (LQ) 

Teknik analisis location quotient (LQ) merupakan cara permulaan untuk 

mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. 

Analisis LQ ditujukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan 

pergeseran dan komposisi sektor-sektor basis di suatu wilayah dengan 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto dan mengetahui sektor 

unggulan dan non unggulan di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Rumus untuk menghitung LQ, Menurut Arsyad dalam Hendra (2004), 

adalah. 

LQ  =  
𝑿𝒓/𝑹𝑽𝒓

𝑿𝒏/𝑹𝑽𝒏
  

Keterangan : 

LQ  : Location Quotients dari sektor i di wilayah Kab/Kota. 
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Xr  : Pendapatan dari sektor i di wilayah Kab/Kota. 

RVr  : Pendapatan total dari wilayah Kab/Kota. 

Xn  : Pendapatan dari sektor i di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

RVn  : Pendapatan total dari wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1) Jika nilai LQ > 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis (unggulan). 

Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun 

juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk 

dikembangkan. 

2) Jika nilai LQ = 1, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di 

daerahnya saja. 

3) Jika nilai LQ < 1, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis (non 

unggulan) dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang 

prospektif untuk dikembangkan. 

Ada tiga asumsi yang digunakan dalam teknik LQ ini, yaitu:  

1) Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama  

dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara 

geografis sama). 

2) Produktivitas tenaga kerja sama antara daerah dan nasional. 

3) Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor. 
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b. Analisis DLQ (Dynamic Location Quotient)  

Sedangkan formula untuk DLQ adalah: 

DLQ =  [

(𝟏+𝐠𝐢𝐣)

(𝟏+𝐠𝐣)
(𝟏+𝐆𝐢)

(𝟏+𝐆)

] =
𝐈𝐏𝐏𝐒𝐢𝐣

𝐈𝐏𝐏𝐒𝐢
 

Dimana:  

IPPSij   = indeks potensi perkembangan sektor i didaerah j  

IPPSi   = indeks potensi perkembangan sektor i di wilayah referensi  

gij       = laju pertumbuhan sektor i didaerah j  

Gi        = laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi  

gj        = rata-rata laju pertumbuhan di daerah j 

G        = rata-rata laju pertumbuhan di wilayah Referensi  

Kemungkinan nilai DLQ yang diperoleh adalah:  

1) DLQ > 1 : ini sektor mempunyai potensi perkembangan lebih cepat  

dibanding daerah (kabupaten) lain di wilayah referensi (provinsi).  

2) DLQ < 1 : ini sektor mempunyai potensi perkembangan lebih lambat  

dibanding daerah kabupaten) lain di wilayah referensi (provinsi).  

3) DLQ = 1 : ini sektor mempunyai potensi perkembangan sama cepat  

dibanding daerah (kabupaten) lain di wilayah referensi (provinsi) 
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c. Analisis Gabungan LQ dan DLQ 

Klasifikasi sektor atau subsektor menurut Kuncoro dalam Wirakusuma, 

G. tahun 2015, dengan menggabungkan hasil analisis LQ dan DLQ adalah: 

 

 

 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sektor unggulan dengan syarat 

DLQ > 1 dan LQ > 1, merupakan sektor yang pada saat ini merupakan sektor 

unggulan dan tetap berpotensi unggul pada beberapa tahun ke depan. Untuk sektor 

andalan dengan syarat DLQ > 1 dan LQ < 1, merupakan sektor yang pada saat ini 

belum unggul, tapi dalam beberapa waktu ke depan berpotensi unggul. Untuk sektor 

prospektif dengan syarat DLQ < 1 dan LQ > 1, merupakan sektor yang pada saat 

ini merupakan sektor unggulan tetapi tidak berpotensi unggul pada beberapa waktu 

ke depan. Sedangkan sektor tertinggal dengan syarat DLQ < 1 dan LQ < 1, 

merupakan sektor yang dinyatakan tidak unggul untuk saat ini dan pada beberapa 

waktu ke depan pun belum berpotensi untuk menjadi sektor unggulan. 

3. Analisis Shift-Share 

Analisis ini pada dasarnya membahas tentang hubungan antara pertumbuhan 

wilayah dan struktur ekonomi wilayah. Dengan pendekatan analisis ini dapat 

ditentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian serta untuk 

mengidentifikasi sektor keunggulan daerah dengan membandingkannya dengan 

daerah yang lebih besar (regional atau nasional), analisis ini juga dapat digunakan 

Kriteria LQ<1 LQ>1 

DLQ<1 Tertinggal Prospektif 

DLQ>1 Andalan Umggulan 
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untuk menunjukan sektor yang berkembang disuatu wilayah jika dibandingkan 

dengan perekonomian nasional, alat analisis ini juga digunakan untuk melengkapi 

analisis LQ yang telah dilakukan. 

Dalam analisis Shift-Share, perubahan ekonomi dapat ditentukan dari tiga 

komponen berikut: 1. Pengaruh Pertumbuhan Nasional (National Growth Effect), 

2. Pergeseran Proporsional (Proportional Shift), 3. Pergeseran Differensial 

(Differential Shift). Pertumbuhan atau perubahan perekonomian suatu daerah 

dianalisis dengan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap 

variabel regional sektor/industri daerah yang diamati. Hasil perhitungan tersebut 

akan menggambarkan peranan nasional yang mempengaruhi pertumbuhan 

perekonomian daerah. Diharapkan bahwa apabila suatu negara atau provinsi 

mengalami pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak positif terhadap 

perekonomian daerah. Menurut Soepomo dalam Pratiwi (2015) bentuk umum 

persamaan dari analisis shift share dan komponen komponennya adalah:  

D ij = N ij + M ij + C ij 

Keterangan: 

 i = Sektor-sektor yang diteliti (17 sektor) 

 j = Variabel wilayah yang diteliti (kabupaten) 

 n = Variabel wilayah provinsi atau nasional (provinsi) 

 Dij = Perubahan sektor i di kabupaten 

 Nij = Pengaruh pertumbuhan nasional sektor i di kabupaten 

 Mij = Pergeseran Proporsional sektor i di kabupaten  

Cij = Keunggulan kompetitif sektor i di kabupaten 


