
 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian 

dilakukan untuk memperlihatkan dan menguraikan keadaan dari objek penelitian.  

Menurut Dunn (2003:56), penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek 

atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

 

Dalam hal ini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada 

pengeluaran pembangunan, investasi dan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk 

memacu pertumbuhan sektor industri. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

Menurut Sugiyono (2004), data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya, seperti melalui orang lain atau dokumen. 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

BPS Kabupaten Lampung Tengah, Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, Dinas 
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Perindustrian dan Perdagangan Kabupanten Lampung Tengah dan sumber-sumber 

lain yang relevan.  Data yang digunakan adalah data time series antara tahun 2004 

sampai 2008.  Selain itu juga digunakan buku-buku bacaan referensi yang dapat 

menunjang penulisan skripsi ini. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data, 

karena data yang diperlukan berupa data sekunder, yakni berbentuk laporan-laporan 

yang telah disusun oleh instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah. Demikian pula dengan data-data lainnya yang berupa 

laporan tertulis.  Menurut Arikunto (2006), metode dokumentasilah yang tepat untuk 

menangani data-data tertulis tersebut. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. 

Analisis deskriptif yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel dan deskripsikan 

dalam bentuk narasi serta menafsifkan dan memberikan gambaran kesesuaian antara 

fakta dengan teori dan peraturan yang berkaitan dengan tulisan ini atau sebagaimana 

adanya secara utuh.  
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3.5 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah 

 

3.5.1 Visi dan Misi 

 

a. Visi 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2007–2010, maka visi Kabupaten Lampung Tengah adalah 

“Terwujudnya Lampung Tengah Sebagai Kawasan Agribisnis yang Berwawasan 

Lingkungan, Religius dan Keragaman Budaya.” 

 

b. Misi 

 

1) Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis dan perekonomian 

kerakyatan yang didukung dunia usaha. 

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing. 

3) Meningkatkan kesadaran beragama, politik, ketertiban dan keamanan dalam 

rangka persatuan dan kesatuan secara demokratis dan berkeadilan. 

4) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur, seni dan budaya daerah. 

5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah terutama pada wilayah-

wilayah perkampungan, sentra-sentra produksi, dan pusat-pusat pertumbuhan 

baru secara seimbang, selaras dan serasi. 

6) Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab serta 

mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai standar 

pelayanan minimal. 

7) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan. 
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3.5.2 Wilayah Administrasi dan Kondisi Fisik Kabupaten Lampung Tengah 

 

a. Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, tanggal 20 April 1999, secara resmi Kabupaten 

Lampung Tengah dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten/kotamadya yaitu Kabupaten 

Lampung Timur, Kotamadya Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri.  Terkait 

dengan kondisi tersebut, luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi 4.789,82 

km
2
.  AIibukota kabupaten yang semula di Metro dipindahkan ke Gunung Sugih. 

 

Pada tahun 2005, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 27 kecamatan dengan 10 

kelurahan dan 276 kampung. 

 

 

b. Kondisi Fisik Kabupaten Lampung Tengah 

 

1) Kondisi Geografis 

 

Kabupaten Lampung Tengah terletak di bagian tengah Provinsi Lampung, yang  

terletak pada kedudukan 104°35` sampai dengan 105°50`  Bujur Timur dan 4°30” 

sampai dengan 4°15` Lintang  Selatan, dan berbatasan dengan: 

- sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Utara 

- sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran 

- sebelah Timur dengan Kab. Lampung Timur dan Kota Metro 

- sebelah Barat dengan Kab. Tanggamus dan  Lampung Barat. 
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2) Topografi 

 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) unit 

topografi: 

- Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ketinggian rata-rata 1600 m dpl. 

- Daerah dataran alluvial. 

- Daerah rawa pasang surut. 

- Daerah river basin, yaitu daerah aliran sungai (DAS) Way Seputih dan Way 

Sekampung. 

 

3) Iklim 

 

Secara umum, Lampung Tengah beriklim Tropis Humid dengan angin laut bertiup 

dari samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam, memiliki 

temperatur rata-rata berkisar antara 26–28 °C pada daerah dataran dengan ketinggian 

30–60 meter.  Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33 °C dan 

juga temperatur minimum 22 °C.  Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 

15–65 mdpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Jenis tanah 

didominasi oleh jenis latosol dan podsolik. 

 

3.5.3 Kondisi Demografis Kabupaten Lampung Tengah 

 

Jumlah Penduduk Lampung Tengah berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971, 

997.349 jiwa; Sensus Penduduk tahun 1980, 1.690.947 jiwa dan hasil Sensus 

Penduduk Tahun 1990, 1.901.630 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 5,97 % pertahun pada periode tahun 1971–1980 menurun menjadi 1,18 % 

per tahun pada periode tahun 1980–1990.   Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 
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Provinsi Lampung pada periode tahun 1971–1980 sebesar 5,77 % pertahun, dan rata-

rata laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 1980–1990 juga menurun menjadi 

sebesar 2,67 % pertahun. 

 

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1971–1980, baik 

di Kabupaten Lampung Tengah maupun Provinsi Lampung pertumbuhannya masih 

cukup tinggi, bahkan untuk Lampung Tengah yang mencapai 5,97 %, lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang mencapai 5,77 %.   Kondisi ini 

terjadi karena pada periode tersebut, Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi 

dan Lampung Tengah merupakan daerah yang cukup diminati oleh para transmigran. 

 

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Lampung berupa penutupan daerah Lampung 

sebagai daerah tujuan transmigrasi, disamping adanya gerakan KB, maka rata-rata 

pertumbuhan penduduk Lampung pada periode tahun 1980–1990 dapat ditekan 

menjadi 2,67 % per tahun, bahkan untuk Lampung Tengah menjadi lebih kecil lagi, 

yaitu 1,18 % per tahun dan berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir tahun 2000 

laju pertumbuhan penduduk kabuapaten Lampung Tengah tercatat 0,85 %. 

 

Besarnya sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada 

periode tahun 1971–1980 di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 106, menurun 

menjadi 105 pada periode tahun 1980–1990, sedangkan periode 1990–2000 yang 

terakhir berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 tercatat sex ratio di Kabupaten 

Lampung Tengah adalah 104,23. 

 

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari penduduk etnis Lampung dan 

pendatang yang berbaur serasi dan harmonis.  Penduduk asli yang bermukim di 
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Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari masyarakat kebuaian Abung Siwo Migo 

dan masyarakat Pubian, sedangkan penduduk pendatang tediri dari kelompok 

masyarakat Semendo, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat/ 

Sunda, Bali, Batak dan berbagai suku yang ada di Indonesia. 

 

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005 sebesar 1.130.195 

jiwa, yang terdiri dari 579.852 jiwa penduduk laki-laki dan 530.032 jiwa penduduk 

perempuan dengan sex ratio 109,4.   Kepadatan  penduduk tahun 2004 sebesar 238 

jiwa per  km
2
.   Berdasarkan Lampung Tengah Dalam Angka Tahun 2003, penduduk 

Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.097.947 jiwa.  Ini berarti pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Lampung Tengah bertambah sebesar 1,087 % pertahun. 

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005 meningkat menjadi 

1.130.195 jiwa. 

 

Menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005 

sebagian besar berada dalam kelompok umur 15–64 tahun (5,8 %) yang berarti 

sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Tengah berada dalam usia produktif. 

Kemudian diikuti kelompok umur 0–14 tahun (29,4 %) dan kelompok umur 65 

tahun ke atas (manusia usia lanjut) sebesar 4,8 %. 

 

Berdasarkan mata pencaharian penduduk pada tahun 2005, sebagian besar penduduk 

usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor primer (pertanian; pertambangan dan 

penggalian) sebanyak 76,2 %, sektor sekunder (industri pengolahan; listrik,gas dan 

air bersih; bangunan) sebanyak 9,3%, dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan 

restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 

jasa-jasa) sebanyak 14,5%. 
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Jumlah penduduk  pada tahun 2008 sebesar 1.177.967 jiwa lebih, dengan komposisi  

588.702 jiwa penduduk laki-laki dan 589.265 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk 

rata-rata sebesar 245,93 jiwa per km
2
.  Rata-rata pertumbuhan penduduk 1,84 % per 

tahun.  Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur 0–14 tahun 31,6%, 15–64 

tahun 63,8% dan 65 tahun ke atas 4,6%. 

 

3.5.4 Potensi Kabupaten Lampung Tengah 

 

a. Kondisi Perekonomian 

 

Kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dari tahun ke tahun mengalami  

peningkatan yang cukup signifikan.  Tahun 2004, PDRB Kabupaten Lampung 

Tengah atas harga berlaku mengalami kenaikan, dari Rp4.875.285 juta pada tahun 

2003 menjadi Rp5.499.889 juta pada tahun 2004 atau naik 12,8 %.  Apabila dilihat 

berdasarkan harga konstan, PDRB Kabupaten Lampung Tengah tahun 2004 

mengalami peningkatan dari Rp1.485.762 juta pada tahun 2003 menjadi 

Rp1.568.403 juta pada tahun 2004 atau naik 5,6 %.  PDRB tahun 2007 atas dasar 

harga berlaku mencapai Rp9.193.036 juta meningkat 19,86 % dari tahun 2006 

sebesar Rp7.669.657 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 

Rp5.255.606 juta atau mengalami peningkatan 6,2 % dari PDRB tahun 2006, yaitu 

sebesar Rp4.948.566 juta. 

 

Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah 

tahun 2004 masih didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 50,11 %, selanjutnya 

sektor industri pengolahan (12,50 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran 

(12,41 %), sektor jasa-jasa (9,18 %), sektor konstruksi (5,79 %), sektor keuangan, 
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persewaan dan jasa perusahaan (3,86 %), sektor transportasi dan komunikasi (2,98 %), 

sektor pertambangan dan penggalian (2,16%), dan yang terkecil adalah kontribusi 

dari sektor listrik, gas, dan air bersih (1,01%). 

 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tersebut terjadi pada semua 

sektor.  Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup dominan adalah sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (23,13 %), sektor llistrik, gas dan air bersih 

(13,28 %), sektor konstruksi (12,40 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran 

(9,97 %), sektor pertambangan dan penggalian (5,96 %), sektor pertanian (5,60 %), 

sektor industri pengolahan (2,19 %), sektor transportasi dan komunikasi (1,78 %) 

dan sektor jasa-jasa (0,36 %). 

 

Pendapatan perkapita masyarakat Lampung Tengah meningkat dari Rp4.051.720 

pada tahun 2003 menjadi Rp4.532.462 pada tahun 2004 atau naik 11,9 % atas harga 

berlaku.  Berdasarkan harga konstan, pendapatan perkapita pada tahun 2004 mencapai 

Rp1.234.777 yang berarti meningkat  4,7 % bila dibandingkan dengan tahun 2003 

sebesar Rp1.292.522. 

 

b. Sektor Pendidikan 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2004 

terdiri dari 31,6 % tidak/belum tamat SD, 35,4 % tamat SD, 19,8 % tamat SLTP, 

12,1 % tamat SLTA dan 1,1% tamat perguruan tinggi.  Berdasarkan partisipasi 

sekolah disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 6.  Partisipasi sekolah berdasarkan Kelompok Umur 

Kelompok Umur Partisipasi Sekolah 

Range 
(Tahun) 

Jumlah 
(Orang) 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah 
(Orang) 

7–12 143.767 SD 135.701 

13–15 81.565 SLTP 46.426 

16–18 74.601 SLTA 22.001 

 

c. Sektor Kesehatan 

 

Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat terlihat dengan menurunnya 

tingkat kematian ibu sebesar 16 kasus (77,75 per 100.000 kelahiran hidup), 

menurunnya kasus kematian bayi menjadi 67 kasus tahun 2005 dari 20.579 kelahiran 

hidup (3,3 per 1.000 kelahiran hidup), menurunnya kasus Demam Berdarah (DBD) 

dari 64 penderita pada tahun 2004 menjadi 58 kasus pada tahun 2005, Angka Gizi 

Kurang pada balita menurun menjadi  8,4 %, Angka Gizi Buruk menurun 1,4%,  

Gizi Baik meningkat menjadi 90,2%.  Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten 

Lampung Tengah juga meningkat dari 67,3 pada tahun 2003  menjadi 67,8 pada 

tahun 2004. 

 

d. Sektor Industri dan Perdagangan 

 

Potensi sektor perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah cukup 

besar mengingat di samping posisi geografisnya yang sangat strategis karena berada 

di tengah-tengah Provinsi Lampung, juga karena adanya jaminan ketersediaan bahan 

baku dan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 
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Perkembangan jumlah industri kecil di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 

2003–2008 meningkat cukup signifikan, dari 3.441 unit usaha pada tahun 2003 

menjadi 5.043 unit usaha pada tahun 2008, atau meningkat sebanyak 1.602 unit 

usaha.  Jumlah Unit Usaha, Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 7. Jumlah Unit Usaha, Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 

No. Uraian 2008 

1 Unit Usaha (Buah)  5.043,00 

2 Jumlah Investasi (Rp. Milyar) 136,03 

3 Jumlah Tenaga Kerja (Orang)  22.226,00 

4 Nilai Produksi (Rp. Milyar)  419,65 

 

Selain itu indikator keberhasilan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan 

dapat dilihat dari meningkatnya volume dan nilai ekspor perdagangan beberapa 

komoditas asal Kabupaten Lampung Tengah. Volume ekpor meningkat dari 

225.205,38 ton pada tahun 2003 menjadi 1.106.825,97 ton pada tahun 2008, 

demikian juga nilai ekspor meningkat dari US$74.011.959 menjadi 

US$653.328.630,16. Secara rinci volume ekspor dan nilai ekspor beberapa 

komoditas disajikan pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Volume dan Nilai Ekspor Beberapa Komoditas di Kabupaten Lampung 

Tengah tahun 2008 

No. Produk Volume Nilai (US$) 

1 Nenas Kaleng   282.500,11 158.406,599,55 

2 MSG  52,01  454.749,31 

3 Juice Nanas  30.613,29  22.063.583,20 

4 Tepung Tapioka  31.271,20 12.692.517,00 

5 Asam SItrat  4.302,00 4.465.504,00 

6 Kertas Budaya 27.701,29   572.022,60 

7 Tetes  104.104,58  8.784.280,40 

8 Minyak Sawit  324.264,09  306.377.526,40 

9 Modif Tepung  181.627,33  30.451.590,00 

10 Bungkil Sawit  307,45 35.882,10 

11 Bungkil Kopra  - - 

12 Minyak Kelapa  2.325,00 2.617.500.00 

13 RBD Stearin  63.867,84 64.032.166,40 

14 Minyak Fatty Acid  4.190,66 12.474.065,20 

15 Etanol Crude  49.669,12 29.900.644,00 

 Jumlah 1.106.825,97 653.328.630,16 

 

 


