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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Pasuruan provinsi jawa timur, 

alasan menggunakan data Kabupaten Pasuruan sebagai penelitian 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan cukup baik dilihat 

dari perkembangan produk domestik regional bruto dari tahun 2008-2012. 

Selain itu Kabupaten Pasuruan juga banyak tedapat kawasan-kawasan 

industri yang tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Pasuruan bila diterapkan kebijakan yang tepat. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dimana data PDRB 

diolah menggunakan alat analisis LQ, shift share, analisis gravitasi dan swot. 

Menurut Nawawi (2003:64) metode deskriptif yaitu metode-metode 

penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena 

yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian 

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana 

adanya diiringi dengan interprestasi yang rasional dan akurat. Dengan 

demikian penelitian ini akan mengga mbarkan fakta-fakta dan menjelaskan 

keadaan dari objekm penelitian berdasarkan fakta-fakta dan menjelaskan 

keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba 

menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu 

data PDRB Kabupaten Pasuruan dan Data kependudukan wilayah Kabupaten 

Pasuruan dan sekitarnya dari tahun 2008-2012 Sumber data tersebut adalah 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan serta sumber lainnya yang 

berasal dari penelitan sebelumnya. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Studi Kepustakaan 

Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian 

yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta publikasi-

publikasi lain yang layak dijadikan sumber. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan 

untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial 

menurut Taufiq Zainal Abidin (2012)  diteliti menggunakan alat Analisis 



17 
 

 

Location Qoutient, Analisis Shift Share, Analisis Gravitasi, dan Analisis 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treaths). 

 

1. Analisis Location Qountient 

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang 

dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis 

(basic sector) dan sektor mana yang bukan sektor basis (non basic sector) 

(Rusastra dkk, 2000). 

Keterangan :  

LQ : Nilai Location Quotient 

 

Si : PDRB Sektor i di Kabupaten Pasuruan 

S : PDRB total di Kabupaten Pasuruan 

Ni : PDRB Sektor i di Sumatera Utara 

N : PDRB total di Sumatera Utara 

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan LQ > 1, berarti 

merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan LQ < 1, 

berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor).Teknik ini memiliki asumsi 

bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang 

sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap 

pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas 
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pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang 

homogen pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang 

bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup. Digunakan analisis LQ 

karena analisis ini memiliki kelebihan-kelebihan. 

Kelebihan analisis LQ antara lain merupakan alat analisis sederhana yang 

dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri 

substitusi impor potensial atau produk-produk yang bias dikembangkan untuk 

ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis 

lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan i ndikator kasar 

yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan 

struktur ekonomi setiap daerah. Ini mengingat bahwa hasil produksi dan 

produktivitas tenaga kerja di setiap daerah adalah berbeda, juga adanya 

perbedaan sumber daya yang bias dikembangkan di setiap daerah. 

2. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan 

kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan 

membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). 

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) 

suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau 

output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pengaruh : 

pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran industri (M), dan keunggulan 

kompetitif ( C ). Menurut Prasetyo Soepomo (1993) bentuk umum persamaan 

dari analisis shift share dan komponen-komponennya adalah : 
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                             D ij = N ij + M ij + C ij 

Keterangan : 

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti 

j = Variabel wilayah yang diteliti Provinsi Jambi 

n = Variabel wilayah Indonesia 

D ij = Perubahan sektor i di daerah j 

N ij = Pertumbuhan nasional sektor i di daerah j  

M ij = Bauran industri sektor i di daerah j (Provinsi Jambi) 

C ij = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j  

Atau secara umum dikenal formulasi berikut : 

1. Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah 

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

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Nasional. 

    Nij = Eij X rn 

3. Pengaruh bauran Industri 

    Mij = Eij (rin-rn) 

4.  Pengaruh Keunggulan Kompetitif. 

     Cij = Eij (rij-rin) 

Dimana : 

Eij = kesempatan kerja di daerah i di sektor j 

Ein = Kesepatan kerja di sektor i nasional 

rij    = Laju pertumbuhan sektor i di daerah j 

rin   = Laju pertumbuhan sektor i nasional. 
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rn    = Laju pertumbuhan ekonomi nasional. 

Tanda asterik (*) adalah menunjukkan data di akhir tahun analisis. 

3.  Analisis Gravitasi 

Disini daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antar daerah 

disamakan dengan hubungan antar massa. Massa wilayah juga mempunyai 

daya tarik, sehingga terjadi saling pengaruh-mempengaruhi antar daerah 

sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik antar daerah. Adanya kenyataan 

tersebut, maka model gravitasi dapat digunakan sebagai model analisis 

(Warpani 1984:111). Dalam konteks penelitian ini, analisis gravitasi 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara Kabupaten 

Pasuruan dengan kabupaten sekitarnya. Menurut analisis ini daya tarik 

menarik antar node  (pusat) dengan daerah sekitarnya merupakan 

perbandingan terbalik antara besarnya node dan kuadrat jarak antara dua 

wilayah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Dimana : 

 

Tij  : Daya tarik menarik antara daerah (i) dengan (j) 

Pi : Besarnya massa dari wilayah (i) yang menggunakan tolak ukur jumlah 

penduduk di daerah (i). 

Pj: Besarnya massa dari wilayah (j) yang menggunakan Tolak ukur jumlah 

penduduk di daerah (j). 

dij  : Jarak antara (i) dan (j). 
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Pengukuran dari analisis ini adalah: 

a.   Bila Tij nilainya semakin besar maka daya tarik menarik antara daerah (i) dan 

(j) semakin kuat dan bisa dikatakan indikator kegiatan social ekonomi keduanya 

besar kaitannya. 

b.  Bila Tij nilainya semakin kecil maka daya tarik menarik antara daerah (i) dan 

(j) semakin lemah dan bisa dikatakan indikator kegiatan sosial ekonomi 

keduanya kecil kaitannya. 

4.  Analisis SWOT 

Secara khusus, model analisis SWOT yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Krans pada tahun 1992, seperti 

yang terlihat dalam diagram (gambar 3.1). Diagram ini menampilkan matriks 

enam kotak, dua yang paling atas adalah factor eksternal, yaitu faktor peluang 

dan anca man/tantangan. Sedangkan di sebelah kiri adalah kotak faktor internal 

yaitu kekuatan-kekuatan dan kelemahan sektoral. Dengan analisis SWOT 

tahapan faktor-faktor berpengaruh dalam pembangunan daerah akan ditemukan 

empat strategi (Karjoredjo 1999:78) seperti dalam tabel berikut: 
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F. Definisi Operasional Variabel 

1. Sektor potensial merukapam sektor yang memiliki potensi dan dapat 

dikembangkan lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan 

ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. Pertumbuhan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya infrastruktur ekonomi. 

3. pertumbuhan ekonomi, adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam 

bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi 

merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dengan pengurannya 

yaitu menggunakan PDRB yang merupakan perbandingan total produksi 

barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu. 


