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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Atau Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah daerah di 

provinsi Kalimantan Utara yaitu seluruh kabupaten dan kota yang ada di 

Kalimantan Utara. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

merupakan data yang disajikan oleh pihak lainnya dan diperoleh dari instansi-

instansi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam 

penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara. 

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode 

observasi. Yaitu Peneliti melakukan penelitian ke tempat-tempat yang 

menyediakan data-data sekunder yang diperlukan sebagai bahan referensi 

seperti Badan Pusat Statistik. 

D. Metode Analisis 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis LQ berguna untuk mengidentifikasi basis ekonomi (sektor 

basis) suatu wilayah. Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar 
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tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan (leading sector) di suatu 

wilayah. Data yang digunakan adalah kesempatan kerja (tenaga kerja) dan 

PDRB. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah PDRB.(Emilia, 

2006:24).  

Analisis LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi 

dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam 

perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi sejenis 

pada lingkup yang lebih luas (regional atau nasional). Secara matematis 

rumus LQ sebagai berikut:  

                                                                 𝐿𝑄 =

𝑋𝑖𝑗
𝑋𝑗

⁄

𝑌𝑖
𝑌⁄

 

Keterangan : 

Xij = PDRB sector i di Daerah j (Kabupaten/Kota)  

Xj = Total PDRB di daerah j (Kabupaten/Kota)  

Yi = PDRB sektor i di daerah p (provinsi/Nasional)  

Y = Total PDRB di daerah p (Provinsi/Nasional)  

Xij/Xj = Prosentase employment regional dalam sektor i  

Yi/Y = Prosentase empolyment nasional dalam sektor i 

Setelah dihitung, maka hasil LQ tersebut dapat diinterpretasikan. 

Kriteria pengukuran menurut Bendavid Val ada tiga kemungkinan yang 

terjadi yaitu : 

a. Jika LQ > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis, 

artinya sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, hasilnya 
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tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan 

akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. 

b. Jika LQ = 1 sektor tersebut tergolong non-basis, tidak memiliki 

keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk 

diekspor. 

c. Jika LQ < 1 sektor tersebut juga termasuk non-basis. Produksi 

komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan 

sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. 

2. Analisis Shift-Share 

Analisis shift-share merupakan teknik dalam menganalisis perubahan 

struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. 

Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja 

perekonomian daerah dengan daerah yang lebih besar (regional  atau 

nasional) (Arsyad, 2002). 

Analisis ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu 

variabel daerah selama waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh 

pertumbuhan nasional (N), bauran industru (M) dan keunggulan kompetitif 

(C). Pengaruh pertumbuhan dari wilayah yang lebih besar disebut pangsa 

(share), pengaruh bauran industri disebut proporsional shift dan pengaruh 

keunggulan kompetitif disebut differential shift atau regional share 

(Soepono, 1993 dalam Agus, 2009).  
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Menurut Prasetyo Soepomo yang dikutip dalam Akrom (2010) bentuk 

umum persamaan dari Analisis Shift-Share dan komponenya adalah sebagai 

berikut:  

                                      Dij = Nij + Mij + Cij  

Keterangan:   

i  = Sektor ekonomi yang diteliti  

j  = Variabel wilayah yang diteliti (kabupaten/kota)  

Dij  = Perubahan sektor i di kabupaten/kota  

Nij  = Pertumbuhan nasional sektor i di kabupaten/kota  

Mij  = Bauran Industri sektor i di kabupaten/kota  

Cij  = Keunggulan kompetitif sektor i di kabupaten/kota 

 

Pada penelitian ini variabel daerah yang digunakan adalah PDRB 

yang dinotasikan dengan (E). Persamaan (1) di atas dapat dicari dengan 

formulasi berikut:  

Dij = E*
ij-Eij 

Nij = Eij(rn) 

Mij = Eij(rin-rn) 

Cij = Eij(rij-rin) 

Keterangan:  

Eij  = PDRB sektor i di kabupaten/kota  

E*
ij  = PDRB sektor i di kabupaten/kota akhir tahun analisis  

rij  = Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten/kota  
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rin  = Laju pertumbuhan sektor i di provinsi  

rn  = Rata2 Laju pertumbuhan PDRB di provinsi  

 

Rata rata Laju pertumbuhan PDRB di provinsi (rn) dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

𝒓𝒊𝒋 =
𝑬𝒊𝒋
∗ − 𝑬𝒊𝒋

𝑬𝒊𝒋
 

𝒓𝒊𝒏 =
𝑬𝒊𝒏
∗ − 𝑬𝒊𝒏
𝑬𝒊𝒏

 

𝒓𝒏 =
𝑬𝒏
∗ − 𝑬𝒏
𝑬𝒏

 

Keterangan:  

Ein  = PDRB sektor i di Provinsi  

E*
in = PDRB sektor i di Provinsi akhir tahun analisis  

En  = Total PDRB semua sektor di Provinsi  

E*
n = Total PDRB semua sektor di Provinsi akhir tahun analisis  

Sehingga persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

Dij = Eij (rn) + Eij (rin – rn) + Eij (rij – rin) 

Penelitian ini akan melihat sektor yang memiliki keunggulan 

kompetitif dan terspesialisasi di suatu daerah, maka dari itu analisis shift 

share tersebut dimodifikasi dengan rumus Shift-Share Estaban Marquillas 

(Sopono, 1993 dalam Nudiatulhuda, 2007). Komponen differentional shift 

yaitu berupa keunggulan kompetitif dapat disempurnakan dengan Shift-

Share Estaban Marquillas sebagai berikut:  
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Cij = Eij (rij – rn) 

Disempurnakan menjadi:  

C’ij = E’ij (rij – rn) 

Keterangan: 

C’ij = keunggulan kompetitif disektor i pada perekonomian suatu  

wilayah menurut analisis S-S klasik. 

E’ij  =  PDRB sektor i yang diharapkan 

Rumus untuk mencari E’ij adalah sebagai berikut: 

E’ij = Ej (Ein / En) 

Sedangkan pengaruh alokasi sebagai bagian yang belum dijelaskan 

dari suatu variabel wilayah (Aij) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Aij = (Eij – E’ij) (rij – rin) 

Keterangan: 

Aij                    = pengaruh alokasi dibagi menjadi dua bagian yaitu adanya 

tingkat spesialisasi sektor i di kabupaten/kota dikalikan 

dengan keunggulan kompetitif. 

(Eij – E’ij)    = Tingkat spesialisasi terjadi apabila PDRB wilayah i (Eij) lebih 

besar dari PDRB yang diharapkan (E’ij) 

(rij – rin)         = Keunggulan kompetitif terjadi bila laju pertumbuhan sektor 

di kabupaten/kota lebih besar dari pada laju pertumbuhan 

sektor di provinsi. 
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Berdasarkan analisis ini maka akan diketahui sektor-sektor yang 

mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi dimasing-masing 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Potensi Ekonomi 

Potensi Ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

sesuatu yang dimiliki daerah yang mungkin atau layak dikembangkan 

sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat 

setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara 

keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan 

(Soeparmoko dalam Nudiatulhuda, 2007) 

2. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai 

tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 

perekonomian di suatu daerah (BPS, 2010).  

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui 

perkembangan ekonomi suatu daerah. PDRB dihitung berdasarkan atas 

dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB dalam penelitian 

ini dilihat berdasarkan atas harga konstan tahun 2010. 
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3. Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara 

makro. Semakin tinggi PDRB yang diterima penduduk di suatu wilayah 

maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat 

dikatakan baik.  

Dengan pendapatan perkapita tersebut dapat dilihat gambaran 

pendapatan yang diterima oleh masing-masing perkepala penduduk. 

Pendapatan perkapita tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan 

regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 

4. Sektor-sektor Ekonomi 

Merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Utara terdapat tujuh belas sektor ekonomi yang 

diteliti, maka yang dimaksud dengan sektor ekonomi yaitu:  

a.  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

b. Pertambangan dan Penggalian 

c. Industri Pengolahan 

d. Pengadaan Listrik dan Gas 

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

f. Konstruksi 
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g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

h. Transportasi dan Pergudangan 

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

j. Informasi dan Komunikasi 

k. Jasa Keuangan dan Asuransi 

l. Real Estate 

m. Jasa Perusahaan 

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

o. Jasa Pendidikan 

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

q. Jasa lainnya 


