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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

penelitian ini penelitian memfokuskan pada pertanian tanaman pangan 

pada 24 kecamatan di kabupaten Banyuwangi. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian Jenis dan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

yang bersifat deskriptif kuantitatif. Masyhuri (2008) menjelaskan bahwa 

penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi 

gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu. 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Produksi 

Produksi dalam penelitian ini merupakan jumlah output dari sub 

sektor pertanian tanaman pangan pada kecamatan di kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Potensi Unggulan 

Potensi unggulan dapat dilihat dari nilai Static Location Quotient 

(SLQ) dan Dinamic Location Quotient (DLQ) suatu sektor pada suatu 

daerah. Jika nilai SLQ dan DLQ lebih dari 1, maka sub sektor pada daerah 

tersebut merupakan sub sektor unggulan. Jika nilai SLQ lebih besar dari 1 

dan nilai DLQ kurang dari dari 1 maka sub sektor tersebut merupakan sub 
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sektor prospektif. Jika nilai SLQ kurang dari 1 dan nilai DLQ lebih besar 

dari 1 maka sub sektor tersebut merupakan sub sektor andalan. Dan jika 

nilai SLQ dan DLQ kurang dari 1, maka sub sektor tersebut merupakan 

sub sektor tertinggal. 

a. Luas Lahan 

Luas lahan yang dimaksud dalam penelitian yaitu luas lahan pada 

sub sektor pertanian tanaman pangan.  

b. Pertanian Tanaman Pangan 

pertanian tanaman pangan merupakan sub sektor dari pertanian, di 

dalam pertanian tanaman pangan terdapat sub-sub sektor seperti, padi, 

jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari 

literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang 

berkaitan dalam penelitian ini.  

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data jumlah 

produksi dan luas lahan sub sektor pertanian tanaman pangan. Sumber data-

data dapatkan di instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan, dan 

Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan BPS Kabupaten Banyuwanggi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan 

mendatangi instansi terkait dan dari website resmi instansi terkait di kabupaten 

Banyuwangi. 

1. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data sangat penting untuk mempertanggung 

jawabkan kebenaran ilmiah suatu penelitian, selain itu metode penelitian juga 

diperlukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

dikehendaki. Metode yang peneliti gunakan yaitu Dokumentasi dengan 

mengumpulkan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

dikeluarkan oleh lembaga dan penerbit data. Adapun data-data yang 

mendukung penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) (BANYUWANGI Dalam Angka). Dinas 

Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi. 

F. Metode Analisa Data 

Studi ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan 

yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi: Analisis Produktivitas,  

Location Quotient (LQ), dan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

1. Produktivitas  

Produktivitas faktor total atau multi facktor productivity 

didefinisikan sebagai hasil produksi sub sektor pertanian tanaman pangan 

(output) dengan  luas lahan sub sektor pertanian tanaman pangan (input). 

Chamber dalam simatupang (1996) menyatakan bahwa produktivitas total 
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faktor produksi adalah ukuran kemampuan seluruh jenis faktor produksi 

sebagai satu kesatuan faktor produksi agregat dalam menghasilkan output 

secara keseluruhan (output agergat). 

Produktivitas = 
      

     
 

Dimana : 

Output = Rata-rata produksi sub sektor pertanian tanaman pangan. 

Input = Rata-rata luas lahan sub sektor pertanian tanaman pangan. 

2. Analisis Location Quotient (LQ) 

Suatu sektor dikatakan unggulan apabila sektor tersebut memiliki 

kunggulan komperatif dibanding sektor yang sama di tingkat kecamatan. 

Untuk mengidentifikasi sektor unggulan menggunakan metode analisis 

Location Quotient (LQ). Analisis LQ mampu memberikan gambaran nyata 

tentang sub sektor yang menjadi unggulan. 

 

a. Static Location Quotient (SLQ) dirumuskan sebagai berikut: 

      
    ∑     

    ∑     
 

di mana: 

      = nilai SLQ sub sektor i di kecamatan 

    = produksi sub sektor i di kecamatan 

    = produksi sub sektor i di kabupaten banyuwangi 
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Berdasarkan formulasi yang ditunjukan dalam persamaan di atas, 

ada tiga kemungkinan nilai LQ yang ditemukan, yaitu (Bendavid-val, 

1997 dalam Kuncoro 2013). 

1) Nilai LQ di sektor i sama dengan 1. Ini berarti pangsa sektor i di 

daerah studi P sama dengan pangsa sektor yang sama dengan 

perekonomian daerah referensi G. 

2) Nilai LQ di sektor i lebih besar daripada 1. Ini berarti pangsa sektor i 

di daerah studi P lebih besar daripada pangsa sektor yang sama 

dalam perekonomian daerah referensi G. Dengan demikian, sektor i 

merupakan sektor unggulan daerah studi P sekaligus merupakan 

basis ekonomi untuk dikembangkan kebih lanjut oleh daerah studi P. 

3) Nilai LQ di sektor i lebih kecil daripada 1. Ini berarti pangsa sektor i 

di daerah studi P lebih kecil daripada pangsa sektor yang sama dalam 

perekonomian daerah referensi G. Dengan demikian, sektor i bukan 

merupakan sektor unggulan daerah studi P dan bukan merupakan 

basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih 

lanjut. 

b. Dinamic Location Quotient (DLQ) 

Dinamic Location Quotient (DLQ) merupakan modifikasi dari 

SLQ dengan mengkomodasi faktor pangsa sub sektor dari waktu ke 

waktu. DLQ dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Kuncoro et 

al., 2005; Yuwono, 2000) 

      [
              

              
]
 

 
      

      
 



22 
 

 
 

di mana: 

      = indeks potensi sub sektor i di kecamatan 

    = pangsa nilai tambah sub sektor i di kecamatan 

   = rata-rata pangsa nilai tambah seluruh sub sektor di 

kecamatan 

    = pangsa nilai tambah sub sektor i di kabupaten banyuwangi 

   = rata-rata pangsa nilai tambah seluruh sub sektor di 

kabupaten banyuwangi 

  = selisih tahun akhir dan tahun awal 

       = indeks potensi pengembangan sub sektor i di kecamatan 

       = indeks potensi pengembangan sub sektor i di kabupaten 

banyuwangi 

Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut. Jika 

DLQ > 1, maka potensi perkembangan sub sektor i pada kecamatan di 

Kabupaten Banyuwangi lebih cepat dibandingkan sub sektor yang sama 

di Kabupaten Banyuwangi. Namun, jika DLQ < 1, maka potensi 

perkembangan sub sektor i pada kecamatan di Kabupaten banyuwangi 

lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyuwangi. 

Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam 

menentukan apakah sub sektor tersebut tergolong unggulan, prospektif, 

andalan, dan tertinggal (Kuncoro,2013). 
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Kriteria  SLQ <1 SLQ >1 

DLQ >1 Andalan  Unggulan  

DLQ <1 Tertinggal  Prospektif 

 

3. Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data 

geografi, dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, 

memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua 

bentuk informasi yang bereferensi geografi. (Budiyanto, 2002) 

Secara teknis SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari 

peta digital yang tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata 

dijabarkan dalam data peta digital yang menggambarkan posisi dari 

ruang (space) dan klasifikasi, atribut data, dan hubungan antar item data. 

Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan pemetaan 

terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan, 

kerincian itu tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang 

disebut sebagai peta dasar. (Budiman, 1999 dalam Budiyanto,2002) 

Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

diharapkan dapat menganalisis dan menggambarkan daerah-daerah di 

Kecamatan yang memiliki daya saing dan tidak memiliki daya saing. 


