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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, 

analisis ini digunakan untuk menyajikan dan menjelaskan data yang diperoleh 

dari berbagi sumber yang kemudian diolah dan di interpretasikan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang sudah diolah sebelumnya atau data yang tidak secara langsung di 

peroleh dari lapangan yang berbentuk data urutan waktu ( Time Series).  

2. Sumber Data 

 Data di ambil dari beberapa laporan yang di terbitkan oleh BPS (Badan 

PusatStatistik) atau instansi terkait lainnya. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu 

negara menuji keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya 

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan 
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ekonomi yaitu menggunakan PDRB yang merupakan perbandingan total 

produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu. 

2. Sektor Unggulan adalah sektor yang keberadaanya pada saat ini telah 

berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena 

mempunyai keunggulan-keunggulan. 

3. Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap dalam 

suatu usaha tertentu. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder yang berasal dari dokumen-

dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pengumpul data yaitu yang diterbitkan 

oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

F. Teknis Analisis Data 

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi 

𝑃𝐸 = {
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

} 

 Dimana: 

 𝑃𝐸  = Pertumbuhan Ekonomi 

 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡  = PRDB tahun ke t 

 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 = PDRB tahun ke t-1 
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2. Analisis Tipologi Klassen 

  Analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang 

pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.  Kriteria yang 

digunakan untuk membagi daerah Kabupaten/Kota dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh  daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata Kabupaten/Kota. 

2. Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memilki pendapatan per kapita lebih 

tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-

rata Kabupaten/Kota. 

3. Daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata 

Kabupaten/Kota. 

4. Daerah relatif tinggi, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata 

Kabupaten/Kota. 

Tabel 3.1 Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen 

PDRB Per Kapita (y) 
yi < y yi > y 

Laju Pertumbuhan (r) 

ri > r 
Daerah berkembang 

cepat  

Daerah cepat maju 

dan cepat tumbuh 

ri < r 
Daerah relative 

tertinggal 

Daerah maju tapi 

tertekan 
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Sumber: Sjafrizal, (1997: 27-38) 

Keterangan : ri = laju pertumbuhan PDRB Kabupaten i 

 r  = laju pertumbuhan total PDRB Provinsi NTT 

 yi = pendapatan perkapita Kabupaten i 

          y = pendapatan perkapita Provinsi NTT 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

 Menurut Arifin (2014 :12-13) Teknik analisis LQ digunakan untuk 

menentuka kategori suatu sektor termasuk dalam sektor yang berpotensi atau 

sektor unggulan. Analisis ini merupakan usaha untuk mengukur konsentrasi dari 

kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya 

dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan ekonomi sejenis dalam 

perekonomian regional. 

 Alat analisis ini digunakan dalam menentukan sektor unggulan atau sektor 

basis perekonomian suatu wilayah. Sektor unggulan dikembangkan dengan baik 

tentunya mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 

yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. LQ dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut: 

𝐿𝑄 =
𝑉𝑖𝑘

𝑉𝑘⁄

𝑉𝑖𝑝
𝑉𝑝⁄

 

Keterangan: 

Vik : PDRB sektor i daerah studi k (Kab)  

Vk  : Total PDRB semua sektor daerah studi k  

Vip : PDRB sektor i daerah referensi p (prov) 

Vp  : Total PDRB semua sektor daerah referensi p 

1. Nilai LQ=1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k sama 

dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah 

referensi p. 
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2. Nilai LQ>1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k 

adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama 

dengan dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i 

merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi 

untuk dikembangkan lebih lajut oleh daerah studi k. 

3. Nilai LQ<1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k 

adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama 

dengan dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i 

bukan merupakan sektor unggulan derah studi k dan bukan merupakan basis 

ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah 

studi k. 

 Formulasi perbadingan antara pangsa sektor I daerah studi k dengan 

pangsa sektor tersebut dengan referensi p, deisebut dengan hasil bagi lokasi atau 

Static Location Quotient (SLQ), atau dapat ditulis: 

𝑆𝐿𝑄 =

𝑆𝑖𝑘
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑘

⁄

𝑆𝑖𝑝
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑃

⁄
 

Keterangan: 

Sik  = Sumbangan sektor i daerah studi k (misalnya 

Kabupaten/kota) dalam pembentukan produk domestik 

regional bruto (PDRB) daerah studi k. 

PDRBk        = PDRB total di semua sektor di daerah studi k. 

Sip                  = Sumbangan sektor i daerah referensi p   (misalnya propinsi) 

dalam pembentukan PDRB daerah referensi p. 

PDRBp              = PDRB total di semua sektor daerah referensi p. 

 Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, 

maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat ditemukan, yaitu: 

1. Nilai SLQ di sektor i = 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di 

daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama 

dengan dalam perekonomian daerah referensi p. 
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2. Nilai SLQ di sektor i >1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di 

daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan 

demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus 

merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lajut oleh daerah 

studi k. 

3. Nilai SLQ di sektor i < 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di 

daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi p. 

Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan derah studi 

k dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk 

dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k. 

  DLQ merupakan perkembangan dari SLQ. DLQ atau Dinamic 

Loqatiom Quatient adalah analisis LQ yang dilakukan dalam bentuk time 

series/trend. DLQ adalah modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi faktor 

pangsa subsector dari waktu ke waktu. DLQ dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut: 

𝐷𝐿𝑄𝑖𝑝 =  [
(1 + 𝑔𝑖𝑝)/(1 + 𝑔𝑝)

(1 + 𝐺𝑖𝐺)/(1 + 𝐺𝐺)
]

𝑡

=
𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝑝

𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝐺
 

Di mana: 

𝐷𝐿𝑄𝑖𝑝   = Indeks potensi sub sektor i di daerah studi 

𝑔𝑖𝑝                = Pangsa pertumbuhan PDRB sub sektor I di daerah studi 

𝑔𝑝  = rata-rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh subsector di 

daerah studi 

𝐺𝑖𝐺         = pangsa pertumbuhan PDRB subsector i di daerah referensi 

𝐺𝐺  = rata-rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh subsector di 

daerah     referensi 

T   = selisih tahun akhir dan tahun awal 

𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝑝  = indeks potensi pengembangan subsector i di daerah studi 

𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖𝐺   = indeks potensu pengembangan subsector i di daerah referensi 
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 Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Jika DLQ > 1, makan potensi perkembangan subsector i di daerah studi 

lebih cepat dibandingkan subsector yang sama di daerah referensi. 

2. Jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan subsector i di daerah studi 

lebih rendah dibandingkan daerah referensi. 

 Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan 

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

Tabel 3.2 Klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan gabungan nilai SLQ dan 

Nilai DLQ 

Kriteria  SLQ < 1 SLQ > 1 

DLQ > 1 Andalan Unggulan 

DLQ < 1 Tertinggal Prospektif 

 

4. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Persektor 

1. Analisis Peran Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penyerapan Tenaga Kerja 

Analisis peran sektor terhadap penyerapan tenaga kerja dilihat dari 

presentase tenaga kerja yang terserap dalam sektor. Untuk menghitung banyak 

tenaga kerja yang terserap digunakan rumus: 

𝐾𝑡𝑖 =
𝐿𝑡𝑖

𝑇𝐿𝑡
 𝑋 100% 

 

Dimana: 

𝐾𝑡𝑖 = Tenaga Kerja yang terserap 

𝐿𝑡𝑖 = Jumlah tenaga kerja sektor I pada tahun t (orang) 

𝑇𝐿𝑡 = Total tenaga kerja pada tahun t (orang) 

 

 

 

 


