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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Lokasi Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2013-2017. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan  Provinsi Jawa Timur 

termasuk provinsi penyumbang ekspor  

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

berdasarkan data time series dari tahun 2013-2017 dari Badan Pusat Statistik. 

Komoditas meliputi 5 komoditias unggulan Provinsi Jawa Timur. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang didapat melalui 

mencatat teori-teori dari buku-buku literatur, bacaan-bacaan yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data-data yang digunakan berasal dari 

Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu ekspor dam impor yang di 

dapatkan dari satu sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulam data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah 

dengan metode dokumentasi. Yang dimaksud metode dokumentasi adalah Teknik 

pengumpulan data dengan menyalin data yang telah di terbitkan suatu instasi. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2004) Populasi adalah wilayah gererilasasi yang terdiri 

atas objek/subyek yang memepunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi di penelitian 

ini meliputi 10 komoditas ekspor unggulan Jawa Timur berdasarkan data BPS Jawa 

Timur. Berikut 10 komoditas Provinsi Jawa Timur. 

Tabel 3.1 

Ekspor Sepuluh Kelompok Barang HS 2 Digit 

 

Kode HS Barang Komoditi 

71 perhiasan/permata 

15 Lemak & minyak hewan/nabati 

44 Kayu, Barang dari kayu 

27 Bahan bakar mineral 

03 Ikan dan Udang 

74 Tembaga 

29 Bahan kimia organik 

48 Kertas/karton 

38 Berbagai produk kimia 

94 Perabot, penerangan rumah 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 
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2. Sampel 

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang meliputi : 

1. Data yang diambil adalah data ekspor 10 komoditas tahun 2013-2017 

kemudian di ambil rata-rata komoditas tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun 

dan memiliki ketersediaan data lengkap. 

2. Data yang di dapat untuk pemilihan sampel yaitu adanya lengkap dan di 

publish. 

Berdasarkan kriteria yang dijelaskan berikut data yang diolah hingga 

ditemukan sampel data yang dibutuhkan. 

Tabel 3.2 

Hasil Sampel Ekspor Sepuluh Kelompok Barang HS 2 Digit 

 

Kode HS Komoditi Rata-rata 
Ketersediaan 

data 

71 perhiasan/permata 2.937,29 √ 

15 Lemak & minyak hewan/nabati 1.382,37 √ 

44 Kayu, Barang dari kayu 1.105,12 √ 

27 Bahan bakar mineral 730,56 - 

03 Ikan dan Udang 997,64 √ 

74 Tembaga 718,44 - 

29 Bahan kimia organik 1.011,25 √ 

48 Kertas/karton 889,05 √ 

38 Berbagai produk kimia 349,46 - 

94 Perabot, penerangan rumah 542,53 √ 

Sumber : BPS Jawa Timur dan diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan sampel penentuan produk yang akan 

diteliti berdasarkan kriiteria-kriteria yang ditetapkan diatas. Berikut hasil yang telah 

didapatkan. 

Tabel 3.3 

5 barang komoditas ekspor Jawa Timur 

 

Kode HS Barang Komoditi 

71 perhiasan/permata 

15 Lemak & minyak hewan/nabati 

44 Kayu, Barang dari kayu 

03 Ikan dan Udang 

29 Bahan kimia organik 

Sumber : Diolah excel, 2019 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk mengukur kekuatan daya saing komoditas ekspor di Jawa Timur, 

penulis menggunakan metode analisis Revealed Comparative Advantage (RCA), 

Revealed), dan Indeks Spesialisasi Perdagangan. 

1. Revealed Comparative Advantage (RCA) 

Metode ini menunjukkan bahwa cara kerja ekspor suatu negara dilihat dari 

tingkat data saingnya terhadap barang yang sama dengan negara lain, tentu dengan 

dasar bahwa faktor-faktor yang merubah pertumbuhan faktor ekspor tidak berubah. 

Oleh karena itu digunakannya metode ini agar menetahui seberapa besar daya saing 

5 komoditas ekspor di Jawa Timur. Rumus RCA ini menganggap bahwa 

keunggulan komparatif negara terungkap dalam ekspornya. RCA dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 
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𝑅𝐶𝐴 =
(

𝑋𝐼𝐾

𝑋𝐼𝑀
)

(
𝑋𝑊𝐾

𝑋𝑊𝑀
)
 

 

 

Yang mana : 

𝑋𝐼𝐾  = nilai ekspor produk M Jawa Timur 

𝑋𝐼𝑀  = total nilai ekspor Jawa Timur 

𝑋𝑊𝐾 = nilai ekspor produk M Indonesia 

𝑋𝑊𝑀 = total nilai ekpor Indonesia 

Ketentuan dari RCA ialah nilai 1 merupakan batas pemisah antara unggul 

atau tidak unggul. Jika hasil nilai RCA lebih dari 1 maka daya saing produk tersebut 

memliki daya saing terhadap produk yang diukur secara rata-rata. Sebaliknya jika 

nilai RCA kurang dari 1 maka produk tersebut tidak memiliki daya saing. 

 

2. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) 

Indeks ini digunakan untuk melihat apakah jenis produk suatu negara 

cenderung menjadi provinsi eksportir atau menjadi provinsi importir. Rumus ISP 

sebagai berikut : 

ISP = (𝑋𝑖𝑎 −  𝑀𝑖𝑎)/(𝑋𝑖𝑎 + 𝑀𝑖𝑎) 

Yang mana : 

𝑋𝑖𝑎 = nilai ekspor produk A Jawa Timur 

𝑀𝑖𝑎= nilai impor produk A Jawa Timur 
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Ketentuan ISP adalah dimana nilainya positif (diatas 0 hingga 1) maka produk 

tersebut mempunyai daya saing kuat dan memiliki potensi untuk melakukan ekspor 

produk tersebut. Begitu sebaliknya jika nilai indeks negative maka produk tersebut 

tidak mempunyaidaya saing dan cenderung sebagai provinsi pengimpor. 

3. Revealed Comparative Trade Advantage (RCTA) 

Indeks lain yang digunakan untuk mengukur daya saing atau keunggulan 

komparatif dan kompetitif produk komoditas ekspor suatu negara adalah RCTA. 

Letak perbedaan alat analisis RCA dan RCTA adalah RCA melihat kinerja ekspor 

suatu produk dari suatu Provinsi dibandingkan dengan Indonesia, sedangkan RCTA 

melihat perkembangan impor selain perkembangan ekspor yang sama. Dengan kata 

lain RCTA mengukur kinerja ekspor secara relative dibandingkan impor. Dasar 

pemikiran indeks ini bahwa nilai ekspor Provinsi bisa lebih besar tetapi impornya 

juga besar atau bahkan lebih besar terhadap produk yang sama. 

Rumus RCTA sebagai berikut 

𝑅𝐶𝑇𝐴 =  𝑅𝑋𝐴𝑖𝑎 − 𝑅𝑀𝑃𝑖𝑎 

𝑅𝑋𝐴𝑖𝑎 = (
𝑋𝑖𝑎

𝑋𝑖(𝑤−𝑎)
)/[𝑋(𝑘 − 𝑖)𝑎/𝑋(𝑘 − 𝑖)(𝑤−𝑎)] 

𝑅𝑀𝐴𝑖𝑎 = (
𝑀𝑖𝑎

𝑀𝑖(𝑤−𝑎)
)/[𝑀(𝑘 − 𝑖)𝑎/𝑀(𝑘 − 𝑖)(𝑤−𝑎)] 

Yang mana: 
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RXA(Revealed export competitiveness) yang megukur daya saing ekspor dan 

RMP(Revealed import penetration) yang mengukur besarnya penetrasi impor. a = 

Jawa Timur; k = semua jenis barang; w = Indonesia; 𝑋𝑖(𝑤−𝑎) 𝑀𝑖(𝑤−𝑎) = ekspor 

impor total dari barang I di Indonesia; 𝑋(𝑘 − 𝑖)𝑎 𝑀(𝑘 − 𝑖)𝑎 = ekspor impor total 

dari barang-barang lain dari Jawa Timur. 

Ketentuan RCTA adalah nilai indeks bisa lebih kecil dan juga bisa lebih besar 

dari 0. Jika nilai indeks positif, maka provinsi tersebut memiliki daya saing yang 

tinggi. Sebaliknya jika nilai indeks negative, provinsi tersebut tidak memiliki daya 

saing terhadap produk. 

 


