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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Lamongan, yang 

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi 

penelitian di Kabupaten Lamongan dipilih secara sengaja atau purposive, dengan 

mempertimbangkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumberdaya 

pada sektor perikanan yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

perekonomian daerah dan pembangunan wilayah Kabupaten Lamongan yang 

ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan 

gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari objek 

penelitian yang berfokus pada penjelasan tentang fakta yang di peroleh saat 

dilakukannya penelitian (Sanusi, 2011). Analisis kuantitatif adalah metode 

analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat pembuktian 

dari suatu kejadian atau masalah dari suatu kegiatan di lapangan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif 

merupakan penelitian yang sifatnya memberi gambaran secara umum, 

menekankan analisisnya pada data-data numerik berupa angka dan kemudian 

dianalisis, diolah dengan menggunakan metode statistik tertentu sesuai kebutuhan 

penggunaan, dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian yang bertujuan untuk 
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menjelaskan hasil dari penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai pengambilan 

keputusan kebijakan. 

C. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif  yang 

berupa data sekunder yaitu data yang sudah disediakan oleh pihak lain, data yang 

diperoleh dari lnstansi atau lembaga penyedia dan pengolah data yang diperoleh 

dari lapangan yang berbentuk data tahunan atau time series (Sanusi, 2011). Data 

yang digunkan antara lain: Jumlah hasil produksi perikanan Kabupaten Lamongan 

dan Provinsi Jawa Timur periode 2013-2017. Data ini digunakan untuk analisis 

pertumbuhan sektor, kontribusi sektor, analisis potensi unggulan dan non 

unggulan sumberdaya Perikanan. 

2. Sumber Data  

Data pada penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) di 

Kabupaten Lamongan wilayah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten 

Lamongan dan dinas kelautan dan perikanan JawaTimur. dengan menginput data 

berdasarkan masing- masing sub sektor yang ada pada sektor perikanan serta data- 

data lain yang bersumber dari studi pustaka yang dilakukan oleh penulis. Adapun 

data sekunder yang digunakan yaitu: data jumlah produksi hasil perikanan 

Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur periode 2013-2017 dan data- data lain 

yang dibutuhkan dalam penelitian.  
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik dokumentasi merupakan suatu proses atau teknik pengumpulan data 

sekunder dari berbagai sumber.  Pada umumnya data yang diperoleh masih 

mentah dan harus di olah untuk mengatur sistematika data tersebut (Sanusi, 2011). 

Data yang di peroleh biasanya berupa publikasi dari lembaga atau instansi yang 

terkait.  

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini mengunakan data jumlah produksi pada subsektor perikanan 

berdasarkan jenis komoditas perikanan di Kabupaten Lamongan tahun 2013 

sampai tahun 2017. Subsektor perikanan dibedakan atas sub sektor perikanan 

tangkap dan sub sektor perikanan budidaya. Perikanan Tangkap diklasifikasikan 

atas penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. 

Sedangkan untuk subsektor Perikanan Budidaya diklasifikasikan atas jenis 

budidaya tambak, kolam, karamba jaring apung dan sawah tambak.  

F. Teknik Analisis Data  

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan pada penelitian ini 

menggunakan beberapa model analisis diantaranya, analisis Location Quotient 

(LQ), MRP dan analisis Overlay. 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Teknik analisis Location Quotient (LQ) dalam penelitian ini digunakan 

untuk menentukan sektor atau kegiatan ekonomi unggulan/basis dan non 

unggulan/nonbasis di suatu daerah tertentu. Metode ini juga digunakan untuk 

mengukur konsentrasi dari sektor atau kegiatan ekonomi dalam perekonomian 
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suatu daerah pada tingkat yang lebih kecil terhadap peranan sektor atau kegiatan 

ekonomi yang sejenis dalam perekonomian suatu daerah pada tingkat yang lebih 

tinggi (Tarigan, 2005). Adapun formulasi perhitungan LQ sebagi berikut:  

LQ = 
𝑣𝑖/𝑣𝑡

𝑉𝑖/𝑉𝑇
 

Keterangan : 

LQ : Location Quotient 

vi : Pendapatan sektor I wilayah studi (Kabupaten Lamongan ) 

vt : Pendapatan total wilayah studi (Kabupaten Lamongan ) 

Vi : Pendapatan sektor I wilayah referensi (Provinsi Jawa Timur) 

VT : Pendapatan total wilayah referensi (Provinsi Jawa Timur) 

Dari formulasi di atas, terdapat 3 kategori dari hasil perhitungan LQ dalam 

perekonomian daerah, antara lain: 

1) Jika nilai LQ>1, maka sektor/subsektor yang bersangkutan di wilayah 

studi memiliki tingkat spesialisasi lebih besar daripada sektor/subsektor 

yang ada di wilayah referensi. Artinya, sektor/subsektor tersebut dalam 

perekonomian daerah studi memiliki keunggulan komparatif dan masuk 

pada kategori sektor/subsektor basis yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah studi.  

2) Jika nilai LQ<1, maka sektor/subsektor yang bersangkutan di wilayah 

studi memiliki tingkat spesialisasi lebih kecil daripada sektor/subsektor 

yang ada di wilayah referensi. Artinya, sektor/subsektor tersebut 
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dikategorikan sebagai sektor/subsektor non basis atau kurang berpotensi 

dalam penggerak pertumbuhan ekonomi pada wilayah studi tersebut . 

3) Jika LQ=1, maka sektor/subsektor yang bersangkutan di wilayah studi 

memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor/subsektor yang ada 

diwilayah referensi.  

2. Analisis Tipologi Klassen  

Analisis Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi unggulan di suatu 

daerah. Analisis Tipologi Klassen dalam penelitian ini digunakan untuk 

klasifikasi komoditas pada usaha subsektor perikanan. Analisis ini menggunakan 

dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan dan kontribusi komoditas terhadap 

PDRB. Pendekatan Tipologi Klassen dilakukan dengan cara: 

a. Membandingkan laju pertumbuhan nilai dari komoditas / jenis komoditas 

masing-masing subsektor dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Lamongan. 

b. Membandingkan besarnya kontribusi, yaitu nilai produksi dari 

masingmasing subsektor terhadap total nilai produksi sektor perikanan 

dibandingkan dengan kontribusi PDRB Kabupaten Lamongan terhadap 

PDRB Provinsi Jawa Timur. 

Hasil analisis tersebut akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan 

kontribusi subsektor perikanan di Kabupaten Lamongan. Komoditi berdasarkan 

Tipologi Klassen dapat diklasifikasikan menjadi  komoditi prima/unggulan, 

komoditi potensial, komoditi berkembang, dan komoditi terbelakang.  
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Pengklasifikasian subsektor perikanan di Kabupaten Lamongan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Kontribusi  

komoditas  

 

 

Laju pertumbuhan 

komoditas  

 

 

Kontribusi Besar  

(Kontribusi komoditas I 

> kontribusi PDRB) 

 

 

Kontribusi Kecil 

(Kontribusi komoditas I 

< kontribusi PDRB) 

 

Tumbuh cepat 

(Laju pertumbuhan 

komoditas I > Laju 

pertumbuhan PDRB ) 

 

 

Komoditas Prima 

 

 

Komoditas 

Berkembang 

 

Tumbuh Lambat 

(Laju pertumbuhan 

komoditas I < Laju 

pertumbuhan PDRB ) 

 

 

Komoditas Potensial 

 

 

Komoditas 

Terbelakang 

Tabel 3. 1 Matriks Tipologi Klassen 

Dari tabel matriks tipologi klassen komoditas subsektor perikanan diatas, 

terdapat 4 kategori komoditas pada usaha subsektor perikanan, antara lain: 

1) Kategori  Prima/maju, memiliki keunggulan laju pertumbuhan cepat 

dan memiliki kontribusi yang besar pula jika dibandingkan dengan 

kontribusi PDRB Kabupaten Lamongan  terhadap PDRB Provinsi 

Jawa Timur. 

2) Kategori Potensial,  memiliki keunggulan kontribusi yang besar 

namun laju pertumbuhannya lambat jika dibandingkan dengan 

kontribusi PDRB Kabupaten Lamongan  terhadap PDRB Provinsi 

Jawa Timur. 
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3) Kategori berkembang, memiliki keunggulan laju pertumbuhan cepat 

namun kontribusinya yang kecil jika dibandingkan dengan 

kontribusi PDRB Kabupaten Lamongan  terhadap PDRB Provinsi 

Jawa Timur. 

4) Kategori terbelakang, memiliki Laju pertumbuhan yang lambat dari 

tahun ke tahun maupun kontribusi yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan kontribusi PDRB Kabupaten Lamongan 

terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.  

 

 

 

 

 

 

 




