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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun.

Pemilihan penelitian pada kedua daerah ini adalah untuk mengetahui

perbandingan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo dan

Kota Madiun sehingga bisa menjadi referensi pemerintah daerah sebagai

pertimbangan pengambilan kebijakan-kebijakan daerah.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder serta metode deskriptif

kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis, dan

interpretasi data yang diperoleh.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data PDRB

ADHK tahun 2010 dengan sektor ekonomi model baru. Dimana data yang

diperoleh dalam bentuk informasi tertulis, dokumentasi dan laporan-

laporan yang bersumber dari situs Badan Pusat Statistik Kabupaten

Ponorogo dan Badan Pusat Statistik Kota Madiun.
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C. Metode Analisis Data

1. Metode Static Location Quotien

Rumus yang digunakan untuk menghitung Static Location Quotien (SLQ)

adalah:

=
Sumber : Modul Ekonomi Regional UMM, 2017

Keterangan:

= Sumbangan sektor i daerah studi k dalam pembentukkan PDRB

Riil daerah studi k.

= PDRB total di semua sektor di daerah studi k.

= Sumbangan sektor i daerah referensi p dalam pembentukan

PDRB daerah referensi p.

= PDRB total di semua sektor daerah referensi p.

Berdasarkan rumus diatas, maka ada tiga kemungkinan nilai SLQ yang

akan ditemukan, yaitu:

a. 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 di daerah referensi p. Sektor tersebut menjadi basis (B) atau

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

di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan

sektor yang sama di daerah referensi p. Sektor tersebut merupakan

sektor unggulan sekaligus basis (B) atau dapat dikembangkan lebih

lanjut.

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

di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan

sektor yang sama di daera referensi p. Sektor tersebut merupakan sektor

non basis (NB) atau tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut.

2. Metode Dinamic Location Quotien

Rumus yang digunakan untuk menghitung Dinamic Location Quotien

(DLQ) adalah:

= (1 + )/(1 + )(1 + )/(1 + ) =
Sumber : Modul Ekonomi Reginal UMM, 2017

Keterangan:

= indeks potensi subsektor i di daerah studi

= pangsa pertumbuhan PDRB subsektor i di daerah studi

= rata-rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh subsektor di

daerah studi
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= pangsa pertumbuhan PDRB subsektor i di daerah referensi

= rata-rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh subsektor di

daerah referensi

T = selisih tahun akhir dan tahun awal

= indeks potensi pengembangan subsektor i di daerah studi

= indeks potensi pengembangan subsektor i di daerah referensi

Nilai DLQ yang dihasilkan dpat diartikan sebagai berikut:

a. DLQ > 1. Maka potensi perkembangan subsektor i di daerah studi lebih

cepat dibandingkan subsektor yang sama di daerah referensi.

b. DLQ < 1. Maka potensi perkembangan subsektor i di daerah studi lebih

kecil dibandingkan subsektor yang sama di daerah referensi.

3. Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan

apakah sektor tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, atau

tertinggal.

Tabel 3.1 Klasifikasi Sektor Ekonomi Berdasarkan Gabungan Nilai

SLQ dan DLQ

Kriteria SLQ < 1 SLQ > 1

DLQ > 1 Andalan Unggulan

DLQ < 1 Tertinggal Prospektif

Sumber : Modul Ekonomi Regional UMM, 2017
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4. Analisis Shift Share Klasik

Analisis ini digunakan untuk mengukur perubahan dan

pertumbuhan (baik positif maupun negatif) yang terjadi dalam struktur

ekonomi wilayah lokal dikaitkan dengan kerangka ekonomi referensi yang

lebih besar untuk satu periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi lokal diasumsikan dapat dikomposisikan

menjadi dua komponen dan rumus sebagai berikut:

a. Komponen Share, ialah komponen kontribusi dari pertumbuhan

perekonomian wilayah referensi secara keseluruhan.

b. Komponen Shift, ialah simpangan atau pergeseran terhadap komponen

Share.

Teknik analisis Shift Share ini membagi pertumbuhan sebagai

perubahan (D) suatu variable wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah,

pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu yang menjadi

pengaruh pada pertumbuhan nasional (N), industri mix atau bauran industri

(M), dan keunggulan kompetitif (C).

Menurut Prasetyo Soepomo (1993), bentuk umum persamaan dari

analisis Shift Share dan komponen-komponennya adalah:

D ij = N ij + M ij + Cij
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Bila analisis diterapkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Y,

maka:

Nij = Yij*rn = Pertumbuhan provinsi

Cij = Yij (rin – rn) = Bauran komposisi

Mij = Yij (rij – rn) = Kebasis kompetitif

Dij = Y*ij – Yij = Pendapatan nyata

Dimana:

rij, rin, dan rn mewakili laju pertumbuhan wilayah provinsi dan nasional

yang masing-masing didefinisikan sebagi berikut:

rij = (Y*ij – Yij) / Yij

rin = (Y*in – Yin) / Yin

rn = (Y*n – Yn) / Yn

Keterangan:

Yij = PDRB sektor i di wilayah provinsi

Yin = PDRB sektor i di tingkat nasional

Yn = PDRB di tingkat nasional, semuanya diukur pada suatu tahun dasar

5. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui bagaimana

gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing

daerah. analisis ini pada dasarnya membagi berdasarkan indikatornya
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utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita

daerah (Syafrizal, 1997:23-38; Kuncoro, 1993: Hill, 1989).

Tabel 3.2 Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Menurut Tipologi

Klassen

Sektor Maju dan Tumbuh Pesat Sektor Maju Tapi Tertekan
Sektor Potensial dan Berkembang Sektor Relatif Tertinggal

Sumber : Modul Ekonomi Regional UMM, 2017

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor,

subsektor dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah

dengan pertumbuhan ekonomi provinsi atau nasional yang menjadi acuan.

Seperti berikut ini:

a. Kuadaran 1 = sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran ini

merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB

lebih besar dibandingkan dengan PDRB daerah yang menjadi referensi

dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar

dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang

menjadi referensi, (dilambangkan si > s dan ski > sk).

b. Kuadran 2 =  sektor yang maju akan tetapi tertekan. Kuadran ini

merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB

lebih kecil dibandingkan daerah sektor tersebut dalam PDRB yang

menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor yang lebih
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besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah

yang menjadi referensi, (dilambangkan si < s dan ski < sk).

c. Kuadran 3 = sektor yang potensial atau masih dapat berkembang.

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu

dalam PDRB yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor

tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki

nilai kontribusi sektor terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi,

tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar

sibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB yang menjadi

referensi, (dilambangkan si > s dan ski > sk).

d. Kuadran 4 = sektor relatif tertinggal. Kuadran ini merupakan kuadran

yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih kecil

dibandingkan laju pertumbuhan sektor dalam PDRB daerah yang

menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor tersebut dalam

PDRB daerah yang menjadi referensi, (dilambangkan si < s dan ski <

sk).


