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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa 

Timur. Penelitian ini membahas tentang sektor ungulan daerah Kabupaten 

Tulungagung karena Kabupaten Tulungagung adalah daerah yang memiliki 

sumbangan dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dibandingkan 

dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis peneilitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan pengukuran 

data yang berupa angka untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode ini 

dirasa lebih cocok untuk penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis sektor ekonomi unggulan di Kabupaten 

Tulungagung.  

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Produk Domestik Regional Bruto  

Produk domestik regional bruto adalah semua yang termasuk barang 

dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi yang ada di wilayah domestik yang 

dimiliki penduduk di daerah tersebut untuk jangka waktu tertentu. Pada 

penelitian ini produk domestk regional bruto dihitung berdasarkan harga 
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konstan yaitu harga yang berlaku pada tahun dasar 2010. Perhitungan dengan 

dasar harga konstam ini dilakukan karena sudah tidak dipengaruhi oleh unsur 

inflasi.  

2. Sektor-sektor Ekonomi  

Sektor-sektor ekonomi adalah sektor pembentuk angka PDRB yang 

berperan untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor 

ekonomi terebut yaitu : sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan 

listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampahm limbah dan daur 

ulang, sektor kontruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 

dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan 

akomodasi makan dan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa 

keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa 

pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kuantitatif (data sekunder) yaitu data time series dalam kurun waktu 5 tahun 

(2013-2017). 

Data yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Data dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan merupakan PDRB 

Kabupaten Tulungagung ADHK 2010 tahun 2013-2017. 
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2. Data dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan merupakan PDRB 

Provinsi Jawa Timur ADHK 2010 tahun 2013-2017. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi yang berarti suatu cara memperoleh data yang berkaitan dengan 

penelitian ini dengan melihat kembali laporan tertulis baik dalam bentuk angka 

atau keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui metode 

dokumentasi berupa data PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa 

Timur tahun 2013-2017 atas dasar harga konstan yang bersumber dari 

dokumentasi BPS.   

F. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan dan nonunggulan 

menggunakan alat analisis sebagai berikut : 

1.a Analisis Location Quotient (LQ) atau Static Location Quotien (SLQ) 

Analisis berguna untuk menentukan sektor ungulan perekonomian daerah 

dengan membandingkan sektor PDRB Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Berikut 

rumus analisis LQ atau SLQ adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2014:326-327) 

LQ=SLQ = 

Xr
RVr⁄

Xn
RVn⁄

  

Keterangan: 

Xr = nilai PDRB sektor i Kabupaten Tulungagung 

RVr  = total PDRB Kabupaten Tulungagung 

Xn  = nilai PDRB sektor i pada daerah Provinsi Jawa Timur 
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RVn = total PDRB Provinsi Jawa Timur 

 Kriteria pengukuran nilai SLQ yaitu sebagai berikut: 

a. Bila (SLQ > 1) berati tingkat spesialisasi sektor tertentu di Kabupaten 

Tulungagung lebih besar dari sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur, 

berarti subsektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten 

Tulungagung dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak 

perekonomian daerah (unggulan). 

b. Bila (SLQ = 1) berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat 

Kabupaten Tulungagung sama dengan sektor yang sama dengan tingkat 

Provinsi JawaTimur (Tetap). 

c. Bila (SLQ < 1) berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat 

Kabupaten Tulungagung lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat 

Provinsi Jawa Timur, berarti sektor tersebut bukan merupakan subsektor 

unggulan di Kabupaten Tulungagung dan kurang potensial untuk 

dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah (Non Unggulan). 

1.b Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) 

Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan analisis perkembangan SLQ 

yang dapat dilihat untuk sektor tertentu dengan waktu yang berbeda dengan 

melihat sektor tersebut mengalami penurunan atau kenaikan (Tarigan, 2009:64). 

Rumus DLQ sebagai berikut : 

DLQ =

1+𝑔𝑖𝑗
1+𝑔𝑗⁄

1+𝐺𝑖
1+𝐺⁄

 

Keterangan: 
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DLQ = indeks potensi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung 

gij = laju pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung 

gj = rata-rata laju pertumbuhan sektor di Kabupaten Tulungagung 

Gi = laju pertumbuhan sektor ekonomi di Provinsi JawaTimur 

G = rata-rata laju pertumbuhan sektor di Provinsi JawaTimur 

Menurut kriteria DLQ yaitu: 

a. DLQ > 1, sektor i termasuk sektor unggulan, yaitu bukan hanya mampu 

memenuhi kebutuhan lokal akan tetapi juga mampu mengekspor ke daerah 

lainnya. 

b. DLQ < 1, sektor i tidak mampu memenuhi kebutuhan di luar daerahnya, 

yaitu hanya hampu memenuhi kebutuhan di dalam daerahnya saja. 

Tabel 3.1  Kriteria Hasil Analisis Static dan Dynamic LQ 

Kriteria DLQ > 1 DLQ < 1 

SLQ > 1 Unggulan Prospektif 

SLQ < 1 Andalan KurangProspektif 

Sumber : Kuncoro, 2002 : 2 dalam Ferdyansah dkk, 2013 

Suatu sektor dikatan unggulan apabila SLQ dan DLQ > 1, yang artinya 

setiap nilai tambah pada sektor dan laju pertumbuhan sama-sama meningkat. 

Sektor yang menjadi sektor andalan apabila SLQ < 1 sedangkan DLQ > 1, yang 

disebabkan berkurangnya nilai tambah pada sektor sedangkan laju 

pertumbuhannya mengalami peningkatan. Sektor yang menjadi sektor prospektif 

apabila SLQ > 1 sedangkan DLQ < 1, yang artinya pada setiap sektor mengalami 

nilai tambah akan tetapi laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Sektor yang 

kurang prospektif apabila SLQ < 1 dan DLQ < 1, yang artinya nilai tambah pada 
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sektor tersebut mengalami penurunan dan laju pertumbuhannya juga mengalami 

penurunan. 

Untuk mengetahui sektor ekonomi yang mempunyai daya saing tinggi atau 

mempunyai keuggulan kompetitif dan bagaimana perubahan dan pergeseran 

sektor-sektor perekonomian wilayah Kabupaten Tulungagung. menggunakan alat 

analisis sebagai berikut :  

2. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share yaitu salah satu model pertumbuhan ekonomi wilayah 

yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan ekonomi pada 

wilayah tersebut (Sjafrizal, 2012:96). Misalnya membandingkan Kabupaten 

Tulungagung dengan Provinsi JawaTimur.  

Analisis Shift Share berguna untuk menganalisis dan mengetahui  

pergeseran dan peranan ekonomi daerah. Metode ini digunakan untuk mengamati 

struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan 

sector daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah 

yang lebih tinggi atau nasional.  

Analisis Shift Share yaitu teknik yang sangat berguna untuk menganalisis 

perubahan struktur ekonomi daerah yang dibandingkan dengan perekonomian 

nasional. Tujuan dari analisis ini untuk menentukan kinerja atau produktivitas 

kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih 

besar. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang 

yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Arsyad 2004 : 314), yaitu : 
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a. Provincial Share(PS) berguna untuk mengetahui pertumbuhan atau 

pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Tulungagung sebagai daerah 

yang diteliti pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran 

pertumbuhan perekonomian Provinsi JawaTimur. Hasil perhitungan 

provincial share akan menggambarkan peranan wilayah Provinsi 

JawaTimur yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten 

Tulungagung. Jika pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung 

sama dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Timur berarti peranan Kabupaten 

Tulungagung terhadap provinsi tetap. 

b. Propotional Shift (pergeseran proporsional) disebut juga komponen 

structural atau industrial mix, yang berguna untuk mengukur besarnya shift 

regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri pada 

daerah terkait, misalkan KabupatenTulungagung. Komponen ini akan positif 

apabila daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara 

nasional mengalami pertumbuhan yang cepat dan akan menjadi negatif pada 

daerah-daerah yang bespesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional 

mengalami pertumbuhan yang lambat. 

c. Pergeseran diferensial (differential shift) membantu kita dalam menentukan 

seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang 

dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu 

industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya 

daripada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. 
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Komponen-komponen Provincial Share (PS), Proportional Shift (P), 

Differential Shift (D) dirumuskan sebagai berikut : 

a. Provincial Share (PS) 

PS = Er,i,t-n (EN,t/ EN,t-n ) – Er,i,t-n 

b. Proportional Shift (P) 

P = { ( EN,i,t/ / EN,t-n ) – ( EN,t/ EN,y-n)} x Er,i,t-n 

c. Differential Shift (D) 

D = { Er,i,t – ( EN,i,t/ EN,i,t-n ) Er,i,t-n } 

Keterangan : 

Er,i,t-n = PDRB Kabupaten Tulungagung sector i tahun awal periode penelitian 

Er,i,t = PDRB Kabupaten Tulungagung sektor i tahun akhir periode penelitian 

EN,i,t-n = PDRB sektor i Provinsi Jawa Timur tahun awal periode penelitian 

EN,i,t = PDRB sektor i Provinsi Jawa Timur tahun akhir periode penelitian 

EN,t-n = Jumlah total PDRB Provinsi Jawa Timur tahun awal periode penelitian 

EN,i,t-n = Jumlah total PDRB Provinsi Jawa Timur tahun akhir periode penelitian 

Perubahan atau pergeseran PDRB Kabupaten Tulungagung sektor (i) 

merupakan penjumlahan dari Provincial Share (PS), Proportional Shift (P), dan 

Differential Shift (D) : 

E = (PS + P + D) 

Proportional Shift (P) dan Differential Shift (D) memisahkan unsur-unsur 

pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. Akibat pengaruh 
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unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional (Provinsi) disebut 

Proportional Shift (P), sedangkan akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja 

di dalam daerah yang bersangkutan disebut Differential Shift (D). 

Sektor-sektor di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai nilai Differential 

Shift (D) positif memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama pada 

Kota/Kabupaten lain dalam Provinsi Jawa Timur. Sektor-sektor yang mempunyai 

nilai differential shift (D) negatif berarti tingkat pertumbuhan sektor tersebut 

relatif lamban.  

Teknik analisis shift share digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis sektor-sektor ekonomi di Kabupaten serta untuk menentukan sektor-

sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Keunggulan 

kompetitif merupakan kemampuan suatu daerah memasarkan produknya di luar 

daerah, luar negeri dan pasar global (Robinson, 2005 dalam Masloman, 2018). 

Berdasarkan analisis ini diharapkan masing-masing Kabupaten 

Tulungagung dapat menentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan 

kompetitif dan spesialisasi (Mangun, 2007 dalam Masloman, 2018). 

Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian di 

Kabupaten Tulungagung menggunakan alat analisis sebagai berikut :  

3. Analisis Tipologi Klassen 

Analisis tipologi klassen adalah alat analisis yang dipergunakan untuk 

mengambarkan mengenai pola dan struktur pertumbuhan perekonomian pada 

masing-masing sektor (Kuncoro, 2014:187).  
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Klasifikasi yang digunakan untuk membagi daerah kabuaten/kota dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2014 : 187).  

a. Kuadran I. Sektor cepat maju dan cepat tumbuh. Klasifikasi ini 

dilangkangkan dengan si > s dan ski > sk. Apabila laju pertumbuhan sektor 

tertentu dalam PDRB Kabupaten Tulungagung (si) lebih besar bila 

dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB Provinsi 

JawaTimur (s) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB 

Kabupaten Tulungagung (ski) lebih besar bila dibandingkan kontribusi 

sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi JawaTimur (sk). 

b. Kuadran II. Sektor cepat maju tapi tertekan. Klasifikasi ini dilambangkan 

dengan si < s dan ski > sk. Apabila laju pertumbuhan sektor tertentu dalam 

PDRB Kabupaten Tulungagung (si) lebih kecil bila dibandingkan laju 

pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB Provinsi JawaTimur (s) dan 

memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung 

(ski) lebih besar bila dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap 

PDRB Provinsi JawaTimur (sk). 

c. Kuadran III. Sektor potensial atau masih dapat berkembang. Klasifikasi ini 

dilambangkan dengan si > s dan ski < sk. Apabila laju pertumbuhan sektor 

tertentu dalam PDRB Kabupaten Tulungagung (si) lebih besar bila 

dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB Provinsi 

JawaTimur (s) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB 

Kabupaten Mimika (ski) lebih kecil bila dibandingkan kontribusi sektor 

tersebut terhadap PDRB Provinsi JawaTimur (sk). 
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d. Kuadran IV. Sektor relatif tertinggal. Klasifikasi ini dilambangkan dengan 

si < s dan ski < sk. Apabila laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB 

Kabupaten Tulungagung (si) lebih kecil bila dibandingkan laju pertumbuhan 

sektor tersebut dalam PDRB Provinsi JawaTimur (s) dan memiliki nilai 

kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung (ski) lebih kecil 

bila dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi 

JawaTimur (sk). 

Tabel 3.2 Tipologi Klassen 

Lajupertumbuhan 

Kontribusi 

(si> s) (si< s) 

(ski> sk) Sektor cepat maju dan cepat 

tumbuh 

Sektor cepat maju tapi 

tertekan 

(ski< sk) Sektor potensial atau dapat 

berkembang 

Sektor relatif tertinggal 

Sumber : Sjafrizal, 2008 : 180 

Keterangan : 

si = Laju pertumbuhan sektor i PDRB Kabupaten Tulungagung 

s = Laju pertumbuhan sektor i PDRB Provinsi JawaTimur 

ski = Kontribusi sektor i terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung 

sk = Kontribusi sektor i terhadap PDRB Provinsi JawaTimur 

 


