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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

         Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi di Indoneisa  dengan 

menggunakan data ekspor hasil perikanan laut provinsi di Indonesia yang 

didapat dari Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Kementrian kelautan 

dan Perikanan. Penelitian ini akan mengarah dan menganalisis ekspor sektor 

perikanan tangkap laut di Provinsi di Indonesia 

  

B. Jenis Penelitian 

         Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap kajian 

empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam 

bentuk numerik dari pada naratif (Robert Donmoyer (dalam Given 2008: 

713). Metode kuantitatif lebih tepat digunakan pada penelitian ini 

dikarenakan untuk mengetahui dan menganalisis daya saing ekspor perikanan 

tangkap laut provinsi di Indonesia yang dilakukan dengan cara mengukur 

variabel nilai ekspor perikanan tangkap dengan variabel terkait nilai ekspor 

non-migas sebagai pembanding tolak ukur dari daya saing ekspor perikanan 

tangkap laut Provinsi di Indonesia. Hasil analisis tersebut selanjutnya di 

intrepretasikan dan di deskripsikan untuk menghasilkan kesimpulan yang 

berguna sebagai informasi maupun pengambilan kebijakan tolak ukur daya 
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saing ekspor perikanan pemprov di Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya 

saing kuat secara domestik maupun internasional.  

 

C. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

         Definisi operasional variabel ialah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun 

memberikan suatu opersional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut (Nasir, 1999: 152). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan 

sehubungan dengan hipotesis dan perumusan masalah adalah : 

Kegiatan ekspor ialah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah 

kepabeanan suatu Negara (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor). 

Dalam penelitian ini, ekspor yang diteliti ialah ekspor komoditi perikanan 

tangkap laut Provinsi di Indonesia. Adapun nilai ekspor yang digunakan 

dalam variabel ini ialah nilai ekspor perikanan tangkap laut dan nilai ekspor 

non-migas. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

         Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yang bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung, dalam hal ini adalah melalui studi kepustakaan dan informasi 

publikasi seperti buku, dokumen, media atau situs lembaga terkait yang 
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tingkat validasinya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung 

jawabkan. 

E. Teknik Pengambilan Data 

         Metode teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai 

sumber yang telah diteliti dan telah dipublikasi secara selektif, relefan dan 

akurat sebelumnya melalui buku-buku, jurnal, media maupun situs atau dinas 

terkait seperti Kementrian Perindustrian dan Perdagangan dan Kementrian 

Kelautan dan Perikanan. 

 

F. Analisa Data 

         Studi penelitian ini menggunakan beberapa metode analisa dalam 

menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis yang akan digunakan 

meliputi :  

1. Analisis Metode RCA (Revealed Competitive Advantage),  

         Metode RCA (Revealed Competitive Advantage) merupakan salah 

satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif 

suatu komoditi di wilayah (Negara, provinsi, dan lain-lain). Metode ini 

didasarkan pada suatu konsep bahwa perdagangan antar wilayah 

sebenarnya menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu 

wilayah. Pola pendekatan tidak hanya menggambarkan biaya untuk 

memproduksi komoditi tersebut, tetapi juga perbedaan faktor-faktor non 

harga yang menentukan keunggulan komparatif suatu komoditi. Pada 
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dasarnya metode ini mengukur tingkat daya saing dan kinerja ekspor suatu 

komoditi tertentu dengan total ekspor suatu wilayah dibandingkan dengan 

pangsa komoditi tersebut dalam perdagangan dunia. 

         Analisis keunggulan komparatif RCA diperkenalkan pertama kali 

oleh Bela Balassa pada tahun 1965 dalam penelitiannya mengenai 

pengaruh liberalisasi perdagangan luar negeri terhadap keunggulan 

komparatif hasil industri Amerika Serikat, Jepang dan Negara-negara yang 

bergabung dalam pasar bersama Eropa (MEE) serta pada tahun 1997 untuk 

Negara yang sama ditambah Kanada dan Swedia. Pada mulanya balassa 

menggunakan dua konsep pemikiran, pertama didasarkan pada rasio 

ekspor dan impor, dan kedua pada prestasi ekspor relatif. Dengan alasan 

bahwa impor lebih peka terhadap tingkat perlindungan tarif, dan pada 

perkembangan selanjutnya Balassa meninggalkan ukuran yang pertama. 

Balassa mengevaluasi prestasi ekspor masing-masing komoditi di Negara-

negara atau wilayah-wilayah tertentu dengan membandingkan bagian 

relatif ekspor suatu Negara atau wilayah dalam ekspor dunia untuk 

masing-masing dalam rumus sebagai berikut :  

Untuk membandingkan daya saing : 

     
     

     
 

Dimana :  

RCAt : Angka Relevealed Comparative Advantage tahun t  
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Pt : Nilai komoditi ekspor hasil perikanan laut Provinsi tahun ke t  

Qt : Nilai total ekspor komoditi non migas Provinsi tahun ke t  

Rt : Nilai komoditi ekspor hasil perikanan laut Indonesia tahun ke t  

St : Nilai total ekspor komoditi non migas Indonesia tahun ke t  

T : tahun 2009-2013    

         Jika nilai indeks RCA < 1 menunjukan bahwa Provinsi di Indonesia  

untuk sub-sektor perikanan laut keunggulan komparatifnya dinyatakan 

rendah (di bawah rata-rata Nasional) atau berdaya saing lemah. 

         Jika nilai indeks RCA > 1 menunjukan bahwa Provinsi di Indonesia  

untuk sub-sektor perikanan laut dikatakan mempunyai keunggulan 

komparatif (di atas rata-rata Nasional) atau berdaya saing kuat. 

2. Indeks RCA (Indeks Revealed Competitive Advantage) Untuk melihat 

hasil kinerja : 

                                                           
    

      
 

      Dimana :  

Indeks RCA : Kinerja hasil perikanan laut Provinsi periode ke t 

RCAt  : Nilai RCA hasil perikanan laut provinsi tahun sekarang (t)  

RCAt-1  : Nilai RCA tahun sebelumnya (t-1)  

t  : tahun 2009-2013 
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         Nilai indeks RCA berkisar antara nol sampai tak hingga. Jika nilai 

indeks RCA sama dengan satu berarti tidak terjadi kenaikan RCA atau 

kinerja ekspor Hasil Perikanan Tangkap Laut.  

         Perikanan Laut Provinsi di Indonesia tidak beruba dari tahun 

sebelumnya. Jika nilai indeks RCA lebih kecil dari satu berarti terjadi 

penurunan kinerja ekspor komoditi hasil perikanan laut Sedangkan jika 

nilai indeks RCA lebih besar dari satu maka kinerja ekspor Komoditi hasil 

perikanan laut lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 

3. Export Share 

         Metode Export Share ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi ekspor yang dihasilkan suatu daerah Provinsi terhadap ekspor 

Nasional dalam rumus sebagai berikut:   

         
   

   
     

Dimana : 

  Xij : Nilai ekspor komoditi I Provinsi j 

  Xiw : Nilai kspor komoditi I Nasional 

4. GIS (Geographic Information System) 

         GIS adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang 

memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan) atau dalam arti yang 

lebih sempit adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk membangun, 

menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, 
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misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah 

database. 

 


