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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini yaitu di Kabupaten Malang 

Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Malang merupakan wilayah atau daerah yang 

memiliki sektoral yang relatif tinggi dikarenakan Kabupaten Malang memiliki 

pertanian yang cukup memadai, seperti tersedianya bahan mentah dan tenaga 

kerja bagi setiap sektor ekonomi dan merupakan wilayah yang masih dapat 

berkembangan dan bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu Kabupaten Malang 

mempunyai luas wilayah 3.530.65 km² terbesar ke dua di Provinsi Jawa Timur 

setelah Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai luas wilayah 5.782.40 km².  

B. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian ilmiah untuk membuktikan dan mengetahui kebenaran analisa 

data dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan memberikan gambaran yang 

sistematis akurat dan faktual berdasarkan data yang dimana peneliti tidak hanya 

memamfaatkan saja akan tetapi menganalisa san menginterpretasikan data 

tersebut.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

a. Data  

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data 

sekunder yang bersumber dari dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa 

Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui perantara atau 

pihak lain) atau data yang diperoleh dari hasil publikasi instansi yang terkait 

yang sudah berkompeten dibidangnya. Peneliti mendapatkan data yang sudah 

jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik 

secara komersial maupun non komersial,  dan menurut klasifikasi jenis datanya 

adalah data kuantitaif yang berarti data yang berupa bilangan, nilainya bisa 

berubah ubah atau bersifat variatif.  

b. Sumber Data 

Data yang diperoleh dari literatur serta bersifat instasi terkait antara lain 

dengan menggunakan metode dokumentasi  yang bersumber dari : 

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur 

 Instansi Kabupaten Malang  

 Metode perpustakaan/literatur digunakan juga untuk memperlancar 

kegiatan dalam melengkapi data serta teori devinisi yang mendukung 

penelitian ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan pada instansi 
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yang menjadi fokus dengan penelitian terhadap data-data yang telah di 

punlikasikan oleh instansi terkait yang dapat digunakan untuk melengkapi untuk 

melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. peneliti perlu 

kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak 

sekedar barang yang tidak bermakna.  

E. Definisi Operasional  

Berdasarkan definisi operasional konsep pada penelitian ini  yang 

mengenai subsektor pertanian yang dikelompokkan dijelaskan bahwa.  

a. Sub Sektor Pertanian 

Sub sektor pertanian yang dimaksudkan adalah subsektor yang diartikan 

secara luas yang terkandung dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan 

usaha atau sektor produksi. 

b. Kegiatan Basis 

Kegiatan basis adalah kegiatan ekonomi dalam hubungannya dengan 

ekspor baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang dapat mencukupi 

kebutuhan wilayah dalam provinsi dan sekaligus mengekspor ke luar wilayah. 

c. Kegiatan Non Basis 

Kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di dalam wilayah daerah. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung 

pada kondisi  umum perekonomian di dalam daerah itu sendiri.  

d. Sektor Ekonomi Potensial 

Sektor ekonomi potensial yaitu semua kegiatan sektor-sektor ekonomi di 

Kabupaten Malang yang menjadi sektor unggulan atau basis dan berpeluang untuk 

dikembangkan pada tahun yang akan datang. 
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F. Metode Analisis Data 

a. Analisis Dinamic Location Quotient (DLQ) 

DLQ merupakan perkembangan dari SLQ. DLQ atau Dinamic Loqation 

Quotient (DLQ adalah analisis LQ yang dilakukan dalam bentuk time series/trend. 

DLQ adalah modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi faktor pangsa 

subsektor dari waktu ke waktu. Metode ini digunakan untuk mengetahui peranan 

sektor prioritas, karena dapat memberikan hasil yang lebih tepat dengan mengacu 

pada laju pertumbuhan sektor ekonomi. DLQ dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

      = [
(     )  (    )

(     )  (   )
 ] 

Sumber : Modul Praktikum Regional 2016 

Dimana :  

DLQ  : Indeks dari laju pertumbuhan sekitar (i) di Kabupaten Malang 

gij    : laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian (i) di Kabupaten Malang 

gj     : laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur  

Gi    : Rata-rata laju pertumbuhan (PDRB) sektor pertanian di Kabupaten 

Malang 

 G    : Rata-rata pertumbuhan nilai total (PDRB) sektor pertanian di Provinsi 

Jawa Timur  
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Kriteria : 

a. Jika DLQ > 1, maka potensi perkembangan subsektor i di daerah kabupaten 

Malang lebih cepat dibandingkan dengan subsektor yang sama di daerah 

Provinsi Jawa Timur.  

b. Jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan subsektor i di daerah Kabupaten 

Malang lebih rendah dibandingkan daerah Provinsi Jawa Timur.  

b. Gabungan DLQ dan SLQ  

Untuk melihat posisi yang di alami sektor perekonomian atau subsektor 

pertanian digunakan analisis gabungan metode DLQ dan SLQ, dengan klasifikasi 

sektor ekonomi sebagai berikut.  

Tabel. 3.1 Sektor ekonomi berdasarkan gabungan nilai SLQ dan DLQ 

Kriteria LQ < 1 LQ > 1 

DLQ > 1 
Andalan Unggulan 

DLQ < 1 
Tertinggal prospektif 

Sumber :Modul Praktikum Regional 2016 

Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut : 

1. LQ > 1 dan DLQ > 1, dimana sektor pertanian belum mengalami reposisi 

atau perubuhan, artinya subsektor pertanian yang menjadi basis pada saat itu 

juga akan menjadi basis pada saat yang akan datang 

2. LQ < 1 dan DLQ > 1, dimana subsektor pertanian telah mengalami reposisi 

dari sektor nonbasis menjadi basis 
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3. LQ > 1 dan DLQ < 1, dimana sektor pertanian telah mengalami reposisi 

atau perubuhan, artinya subsektor pertanian pada saat ini belum bisa 

diharapkan menjadi basisi pada saat yang akan datang 

4. LQ < 1 dan DLQ < 1. Dimana subsektor pertanian belum mengalami 

reposisi dan tetap menjadi subsektor nonbasis.  

Gabungan antara nilai LQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan 

apakah industri itu tergolong unggulan, prospektif, andalan, atau tertinggal.  

c. Analisis Location Quotient (LQ)  

Teknik analisis LQ digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor 

termasuk dalam sektor yang berpotensi atau sektor unggulan atau sektor bukan 

unggulan, alat analisis LQ merupakan usaha untuk mengukur kosentrasi dari satu 

kegiatan ekonomi dalam satu daerah dengan cara membandingkan perannya 

dalam perekonomian regional atau nasional.  

Dengan alat analisis location questiont (LQ) ini dapat diketahui sektor 

maupun subsektor ekonomi unggulan daerah studi yang ada di suatu 

wilayah/daerah dari sisi kontribusi.  

Melalui data jumlah produksi analisis ini dapat menunjukkan besarnya 

nilai LQ yang di peroleh dari persamaan sebagai berikut : 

LQ = (        )  (       ) 

Sumber : Modul Praktikum Regional 2016 
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Dimana : 

            = Nilai tambah sektor i di daerah j ( Kabupaten ) 

             = Total nilai tambah sektor i di daerah j 

           = Nilai tambah sektor i di daerah p ( Provinsi ) 

           =  Total nilai tambah sektor i di daerah p  

Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut dapat dianalisis dan 

disimpulkan sebagai berikut :  

 Jika LQ > 1, merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi 

Kabupaten lebih tinggi dari tingkat Provinsi 

 Jika LQ < 1, merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat 

Spesialisasi Kabupaten lebih rendah dari tingkat Provinsi.  

 Jika LQ = 1, berarti tingkat spesialisasi Kabupaten sama dengan di tingkat 

Provinsi.  

i. Analisis Shift Share 

Arsyad (2010 : 389) analisis Shift-Share juga membandingkan perbedaan 

laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) didaerah kita dengan wilayah 

nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. 

Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang 

menyebabkan perubahan industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu 

kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.  
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Menurut Prasetyo Soepomo (1993), bentuk dari AnalisisShift Share dan 

komponen-komponenya adalah sebagai berikut : 

    =     +     +     

Sumber : Modul Praktikum Regional 2016 

Dimana : 

i     = Sektor yang diteliti 

j     = Variabel wilayah yang diteliti Kabupaten Malang 

n    = Variabel wilayah Provinsi Jawa Timur  

    = Perubahan sektor i didaerah j ( Kabupaten Malang) 

    = Pertumbuhan nasional sektor i di daerah j (Kabupaten Malang ) 

    = Bauran Industri sektor i didaerah j ( Kabupaten Malang ) 

    = Keunggulan kompetitif sektor i didaerah j ( Kabupaten Malang ) 

Dalam penelitian ini, variabel yang dgunakan adalah subsektor pertanian 

yang meliputi sektor perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, perikanan dan 

pertanian.  

Terdapat 3 modifikasi dari shift-share, yaitu : 

 SS-Kasik/Tradisional (SS-K) 

 SS-Esteban-marquilas (SS-EM) 

 SS-Arcelus(SS-A)
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a. SS-klasik/Tradisional (SS-K) 

Mengasumsikan bahwa perubahan perekonomian suatu daerah 

dipengaruhi oleh variabel dari kesatuan wilayah yang lebih luas. 

b. SS-Esteban-Marquilas (SS-EM) 

Mempumyai asumsi dasar yang sama dengan SS-K namun pada pengaruh 

kebasis kompotitif dibedakan faktor alokasinya yaitu kompetitif dari 

regional dan spesialisasi daerah itu sendiri. 

c. SS-Arcelus (SS-A) 

Mempunyai asumsi dasar yang sama dengan SS-K namu pada pengaruh 

kebasis kompetitif dibedakan faktor pertumbuhan daerah dan bauran 

industri itu sendiri.  

 

 


