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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota 

Wisata Kota Batu sangat menarik untuk di teliti. Banyak orang yang 

berkunjung ke kota Batu itu juga yang dapat meningkatkan perekonomian 

warga Kota Batu. Sehingga banyak tempat wisata baru yang berkembang di 

kota batu. Perkembangan ini menggeser sektor sektor primer sehingga 

sektor sekunder semakin berkembang pesat dan sektor primer menurun. 

Pergeseran inilah yang membuat penulis memilih Kota Batu sebagai lokasi 

penelitian. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif kualitatif .  yaitu 

penelitian yang memberikan gambaran secara umum , menitik beratkan 

setiap analisisnya pada data data numeric yang kemudian dianalisis dan di 

olah dengan model statistic tertentu  dan selanjutnya di intepretasi dalam 

bentuk kalimat dan di ambil kesimpulan  

C. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian kali ini menggunakana data sekunder yaitu data yang 

dikumpulkan , diolah dan disajikan dari pihak lain yg biasanya dalam 

bentuk publikasi atau jurnal . yang berbentu data urutan waktu (time series) 

di peroleh dari  Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu yang berupa data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 
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(ADHK) Kota Batu tahun 2012-2016, dan data data lainya bersumber dari 

study pustaka . 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data 

dengan cara mencatat merekam data yang telah di publikasi oleh 

lembaga atau instansi terkait . 

2. Study Pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca , mempelajari literature yang ada di perpustakaan yayng 

memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti yang kemudian 

digunakan sebagai landasan teori sebagai dasar dan acuan dalam 

penelitian. 

E. Teknik Dan Analisis Data  

1. Analisis pertumbuhan ekonomi 

Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung dari 

pertumbuhan PDRB atas dasar konstan tahun dasar 2000 . dapat di 

hitung dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus pertumbuhan ekonomi : 

Gt = 
𝑌𝑟𝑡−𝑌𝑟𝑡−1

𝑌𝑟𝑡−1
 x  100% 
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       Keterangan : 

        Gt   = tingkat pertumbuhan yang dinyatakan dalam persen  

        Yrt  = pendapatan daerah riil pada tahun ( PDRB tahun t ) 

        Yrt-1  = pendapatan daerah pada tahun t-1 ( PDRB tahun t-1) 

Menurut (Arifin, 2014) pertumbuhan ekonomi dapat dihitng 

dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan 

ekonomi kabupaten yang di dasarkan atas dasar harga konstan. Berikut 

ini rumus pertumbuhan ekonomi : 

PE = {
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
}  𝑥 100%  

Keterangan : 

PE   =  Pertumbuhan Ekonomi 

PDRB   =  PDRB tahun t 

PDRB   =  PDRB t-1 

2. Analisis Kontribusi Sector  

Merupakan alat analisis yang digunakan unuk menentukan 

seberapa besar kontribusi yang di sumbangkan oleh masing masing 

sector terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Batu 

. berikut ini rumus atau fungsi analisis : 

Kontribusi = 
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
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3. Location Quotien (LQ) 

(Modul Ekonomi Regional, 2017) Analisis LQ digunakan untuk 

menentukan kategori suatu sector termasuk untuk menentukan potensi 

dan sector unggulan atau sector bukan . Analisis LQ digunakan untuk 

menentukan ekonomi basis di suatu wilayah. Jika sector unggulan 

disuatu daerah berperan dengan baik tentu akan menguntungkan dan  

berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut ini 

rumus dari analisis LQ : 

LQ = 

𝑆𝑘
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑘

𝑠𝑃
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑝

 

Keterangan : 

𝑆𝑘   = sumbangan sector terhadap pembentukan PDRB kabupaten 

        𝑃𝐷𝑅𝐵𝑘= PDRB total semua sector kabupaten 

𝑆𝑝 = sumbangan sector terhadap pembentukan PDRB provinsi 

       𝑃𝐷𝑅𝐵𝑝= PDRB Total semua sector provinsi 

Berdasarkan rumus tersebut , maka kemungkinan nilai LQ yang akan 

dihasilkan yaitu : 

a. Nilai LQ di sector = 1 
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Berarti bahwa laju pertumbuhan sector i di kabupaten sama 

dengan laju pertumbuhan sector yang sama dalam perekonomian di 

provinsi  

b. Nilai LQ di sector >1 

Memiliki arti bahwa laju pertumbuhan sector i di kabupaten 

lebih besar di bandingkan dengan laju pertumbuhan sector yang 

sama dalam provinsi . dengan demikian , sector i merupakan sector 

unggulan di kabupaten dan merupakan basis ekonomi yang harus 

terus di kembangkan . 

c. Nilai LQ di sector <1 

Memiliki arti bahwa laju pertumbuhan sector i di kabupaten 

lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sector sama yang  berada 

dalam perekonomian provinsi . dengan demikian sector i merupakan 

sector non unggulan dan bukan merupakan basis ekonomi yang 

harus di kembangkan lebih lanjut  

4. Dinamic Loqation Quotien (DLQ) 

Dalam (Modul Ekonomi Regional, 2017) DLQ merukapan 

pengembangan dari SLQ . DLQ dimodifikasi dari SLQ  dengan 

mengakomodasi factor pangsa sektor dari waktu kewaktu. Berikut ini 

merupakan perhitungan rumus DLQ: 

𝐷𝐿𝑄𝑖𝑝 = [
(1 + 𝑔𝑖𝑝  )/(1+𝑔𝑝 )

(1 + 𝐺𝑖𝐺)/(1 + 𝐺𝐺)
] =  

𝐼𝑃𝑃𝐴𝑖𝑝

𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝐺
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      Dimana : 

      DLQ= indeks potensi subsector di daerah studi 

      𝑔𝑖𝑝  = pangsa pertumbuhan PDRB subsector di daerah studi 

      𝑔𝑝 = rata rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh sektor di darah studi 

     𝐺𝑖𝐺 =  pangsa pertumbuhan pdrb sektor di daerah referensi 

    𝐺𝐺 = rata rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh sektor di wilayah 

referensi  

   𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝑝 = indeks potensi pengembangan sektor di daerah studi 

   𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝐺  = indeks potensi pengembangan sektor di daerah referensi 

 Nilai DLQ yang dihasilkan dapat di artikan sebagai berikut : 

a. Jika nilai DLQ > 1, maka potensi perkembangan sektor di daerah studi 

lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi 

b. Jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor di daerah studi 

lebih rendah disbanding daerah referensi 

Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam 

menentukan apakah industry tersebut tergolong unggulan, prospektif, 

andalan atau tertinggal. 

Klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan gabungan nilai SLQ dan DLQ 

Kriteria SLQ < 1 SLQ > 1 

DLQ > 1 Andalan Unggulan  

DLQ < 1 Tertinggal Prospektif  
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