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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di daerah 

Malang Raya, yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu 

Provinsi Jawa Timur. Dimana 3 kabupaten/kota tersebut adalah salah satu 

kota/kabupaten yang padat di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, jadi, penulis 

akan membandingkan dari ketiga kabupaten/kota mana yang memiliki daya 

saing daerah dan mana yang belum berdaya saing. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana 

dan sistematis guna mendapatkan jawaban dari pemecahan masalah terhadap 

kejadian serta masalah tertentu yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis dari 

hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas. Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 

Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
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ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7). Metode yang digunakan adalah metode 

Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), dan Tipologi Klassen.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan 

data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih 

banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa 

sehingga siap digunakan dalam statistik, tersedia pada kanto-kantor 

pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang 

berhubungan dengan  pengunaan data. (Moehar, 2002:113). 

Data sekunder yang diperoleh melalui naskah publikasi instansi yang terkait 

seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota 

Batu. Serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Periode yang digunakan adalah tahun 2012-2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung keperluan penganalisisan data penelitian ini, peneliti 

memerlukan sejumlah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. 

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara 

mencatat, didokumentasikan dan dianalisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

peneliti yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yaitu BPS. Studi 

pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperajari 

literatur yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang dilakukan untuk 

dasar menganalisa memecahkan masalah. 
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E. Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang ada, adalah dengan 

menggunakan beberapa model analisis diantaranya, analisis Location Quotient 

(LQ) untuk menentukan sektor unggulan atau non unggulan, dan analisis Shift 

Share (SS) adalah untuk menganalisis dan mengetahui pola dari pergeseran struktur 

ekonomi dalam suatu daerah. 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Teknik analisis location Quotient (LQ) adalah suatu penelitian ini digunakan untuk 

menentukan sektor ataupun subsektor ekonomi yang tergolong dalam 

sektor/subsektor basis dan non basis di Malang Raya. Menggunakan LQ sebagai 

petunjuk untuk memahami kegiatan dari sekor ekonomi pada PDRB Kabupaten 

Malang, Kota Malang, Kota Batu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wilayah atau daerah tersebut, yang mana akan 

meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Dengan demikian, nilai dari hasil 

perhitungan LQ yang digunakan untuk menentukan sektor/subsektor basis 

dikatakan sebagai sektor/subsektor basis yang bisa mendorong pertumbuhan atau 

perkembangan dari sektor/subsektor ekonomi lain yang akan berdampak pada 

terciptanya lapangan pekerjaan. 

Formulasi perbandingan besarnya peranan antara sektor/subsektor i daerak 

studi (k) dengan sektor/subsektor tersebut dengan daerah referensi (p), rumusnya 

dalah sebagai berikut: 
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𝑆𝐿𝑄 =
𝑆𝑖𝑘

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑘
:

𝑆𝑖𝑝

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑝
 

Dimana  : 

Sik =  Sumbangan sektor i daerah studi Kota Malang, Kabupaten 

Malang dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) daerah studi Kota Malang, Kabupaten Malang. 

PDRBk =  PDRB total di semua sektor di daerah studi Kota Malang, 

Kabupaten Malang. 

Sip   =  Sumbangan sektor I daerah refrensi p. (Kota Batu) 

PDRBp =  PDRB total di semua sektor daeraf refrensi p. (Kota Batu) 

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, maka ada 3 

kemungkinan nilai LQ/SLQ yang dapat ditemukan : 

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

i di daerah Kota Malang, Kabupaten Malang adalah sama dengan 

laju pertumbuhan sektor yang sama dengan perekonomian daerah 

Kota Batu. Sektor tersebut menjadi basis atau memiliki keunggulan 

komparatif. Komoditas di sektor tersebut tidak saja memenuhi 

kebutuhan di wilayahnya sendiri tapi juga dapat diekspor keluar 

wilayah. 

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

daerah Kota Malang, Kabupaten Malang adalah lebih besar 
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dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan 

dalam perekonomian daerah Kota Batu. Dengan demikian sektor i 

merupakan sektor unggulan daerah Kota Batu. Sektor tersebut 

golongan non basis, tidak memiki keunggulan komparatif. 

Komoditas sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

di wilayah sendiri. 

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

i di daerah Kota Malang, Kabupaten Malang adalah lebih kecil 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan 

dalam perekonomian daerah Kota Batu. Dengan demikian bahwa 

sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah Kota Batu dan 

bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk 

dikembangkan lebih lanjut oleh daerah Kota Batu. Sektor tersebut 

tergolong non basis. Komoditas di sektor tersebut tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga butuh bantuan dari daerah 

lain. 

2. Analisis Shift Share (SS) 

Analisis shift share atau disingkat dengan adalah alat analisis yang 

digunakan untuk mengetahui pergeseran dan peranan perekonomi pada suatu 

daerah. Metode penelitian ini digunakan untuk mengamati struktur 

perekonomian dan pergeseran dengan cara menekankan pertumbuhan sektor 

ekonomi di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah 
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yang lebih tinggi atau luas. Dalam konsep dan definisi analisis shift share 

terdapat tiga komponen dalam analisis shift share, yakni : 

a. Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi (National Share), adalah 

komponen yang menggambarkan peranan sektor i di daerah referensi tumbuh lebih 

cepat atau lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata berdasarkan peringkat 

teratas. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan (Tarigan, 2009:89): 

Ns = Nij = Eij x r n 

Dimana: 

Nij : Pertumbuhan ekonomi provinsi sektor i daerah j 

Eij : PDRB sektor i daerah j. 

rn : laju pertumbuhan PDRB provinsi. 

b. Shift component 

Adalah bentuk penyimpangan dari pertumbuhan lapangan kerja di wilayah 

regional. Penyimpangan positif jika pertumbuhan di regional lebih cepat dan 

negative apabila lebih lambat dibandingkan dengan nasional. Shift netto terbagi 

menjadi 2 (dua) komponen, yaitu: 

1. Pergeseran Proportional (Proportional shift component) / pengaruh bauran 

industri (industrial mix), adalah komponen yang mengukur besarnya 

melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan 

kerja sektor i pada regional yang diteliti.Selain itu, menunjukkan apakah 
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perubahan aktivitas ekonomi tersebut cepat atau lebih lambat daripada 

pertumbuhan aktivitas perekonomian nasional secara keseluruhan. Jika 

Propotional Shift bernilai positif (+) maka menunjukkan bahwa 

perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang bersangkutan lebih cepat dari 

pada perkembangan rata-rata seluruh aktivitas ekonomi daerah secara 

keseluruhan (Propinsi). Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Tarigan, 

2009:89): 

Mij = Eij . (rin – rn) 

Dimana 

 Mij :Bauran industri sektor i di daerah j 

Eij :PDRB sektor i daerah j. 

rin : laju pertumbuhan di sektor i provinsi 

rn : laju pertumbuhan PDRB provinsi. 

2. Perubahan variabel suatu wilayah (Differential Sift) / keunggulan 

kompetitif (Competitive Advantage) 

Adalah komponen yang menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan 

sektor i di daerah terhadap pertumbuhan sektor i di provinsi. Differential Shift juga 

digunakan sebagai indikator yang menunjukkan kinerja kompetitif ekonomi 

wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya. Jika Differential Shift bernilai positif 

berarti aktivitas ekonomi Kabupaten/Kota pada sektor i adalah kompetitif, 

begitupun sebaliknya. Hal ini dapat dirumuskan dengan (Tarigan 2009:89): 

Cij = Eij (rij – rin) 
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Dimana: 

Cij : keunggulan komprtitif sektor i daerah j 

Eij :PDRB sektor i daerah j 

rij : laju pertumbuhan di sektor i daerah j 

rin : laju pertumbuhan di sektor i provinsi. 

Data yang digunakan dalam analisis shift share adalah PDRB Malang Raya. 

Yaitu meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. dan PDRB Provinsi 

Jawa Timur tahun 2010-2016 menurut 33 lapangan usaha atas dasar harga konstan. 

3. Analisis Tipologi Klassen 

Analisis Tipologi Klassen, digunakan untuk mengetahui tentang pola dan 

struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada 

dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan 

ekonomi daerah dan pendapatan perkapita suatu daerah. 

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sektor cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi 

disbanding rata-rata kabupaten/kota. 
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2. Sektor maju tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih 

tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah disbanding 

rata-rata kabupaten/kota. 

3. Sektor berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah 

dibandingkan rata-rata kabupaten/kota. 

4. Sektor relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah 

dibandingkan rata-rata kabupaten/kota. 

Disebut “tinggi” apabila indikator suatu kabupaten/kota lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota. Digolongkan “rendah” 

apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-

rata seluruh kabupaten/kota. 

Tabel 3.1. Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi 

Klassen 

PDRB per kapita (y)/ Laju Pertumbuhan (r) Yi<y Yi>y 

Ri > r Sektor 

Berkembang Cepat 

Sektor Cepat Maju 

dan Cepat Tumbuh 

Ri < r Sektor Relatif 

Tertinggal 

Sektor Maju tapi 

Tertekan 
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Keterangan : 

ri = laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Malang, Kota Malang 

r = laju pertumbuhan total PDRB Kota Batu 

yi  = pendapatan perkapita Kabupaten Malang, Kota Malang 

y = pendapatan perkapita Kota Batu 


