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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah PDRB sektoral Kabupaten Tulang Bawang 

dan Provinsi Lampung yang dihitung berdasarkan harga konstan. Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. (Arikunto,1998:117).  

Teknik pengambilan sampel ini adalah purposive sampling, yaitu cara 

pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. Tekhnik ini dilakukan atas 

beberapa pertimbangan yaitu dengan keterbatasan tenaga, waktu, dan dana. 

Sampel dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2009-

2013. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan dan mencatat dari buku-buku literature, serta jurnal-

jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Struktur Perekonomian adalah suatu proses perubahan struktur 

perekonomian (Tranformasi ekonomi) dari sektor primer ke sektor 

sekunder kemudian ke sektor tersier di mana masing-masing 

perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada 
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umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah 

transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur 

atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum 

dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang 

berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan 

faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan 

pendapatan perkapita (Chenery 1960). 

2. Distribusi pendapatan adalah bagaimana tingkat penyebaran pendapatan 

disuatu wilayah atau daerah. Ketidakmerataan distribusi pendapatan juga 

bisa disebabkan berbagai hal, salah satunya dapat disebabkan oleh sistem 

ekonomi yang di anut oleh suatu wilayah, atau negara. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data 

tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Jenis data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencatat teori-teori dari buku-buku 

literatur, bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber 

data dalam penelitian ini berasal dari Instansi-instansi pemerintahan seperti BPS 

(Badan Pusat Statistik) kabupaten Tulang Bawang , Badan Perencanaan 

Pembangunan  (BAPPEDA) kabupaten Tulang Bawang  serta instansi-instansi 

lain yang terkait. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh kenyataan 

yang mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam 

pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode 

dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal 

yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan 

tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan (Moleong, 2002). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi, yaitu memperoleh data PDRB Kabupaten Tulang Bawang 

2009 – 2013  (data terbaru)  atas dasar harga konstan, PDRB Provinsi Lampung 

dan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari 

dokumentasi BPS Kabupaten Tulang Bawang. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 

3.5.1 Analisis Shift Share 

Analisis ini pada dasarnya membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan 

struktur ekonomi wilayah. Dengan pendekatan analisis ini dapat ditentukan 

kinerja atau produktifitas kerja perekonomian serta untuk mengidentifikasikan 

sektor unggul daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar 

(regional atau nasional), menurut  Robinson (2005) analisis ini dapat juga 

digunakan untuk menunjukan sektor yang berkembang disuatu wilayah jika 

dibanding dengan perekonomian nasional, selain itu alat ini juga digunakan pula 

untuk melihat pertumbuhan PDRB dari sektor-sektor yang dimiliki baik pengaruh 
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dari internal (faktor lokasisonal) maupun pengaruh eksternal (struktur industri). 

Rumus yang digunakan ( Robinson, 2005) : 

ΔE r           = E r,t – E r, t-n 

Ns r,i,t       = E r,i,t-n (E N,t / E N,t-n) – E r,i,t-n 

(P+D) r,i,t  = E r,t - ( E N,t / E N,t-n ) E r,t-n 

         = (ΔE-N)r 

P r,i,t          = {(E N,i,t / E N,i,t-n)-( E N,t / E N,t-n) E r,i,t-n} 

D r,i,t         = {( E r,i,t -( E N,i,t / E N,i,t-n ) E r,i,t-n } 

 

Dimana : 

ΔEr = Komponen Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang  

Nr = Komponen national share di Kabupaten Tulang Bawang 

(P+D)r,i,t = Komponen net Shift di Kabupaten Tulang Bawang 

Pr = Komponen proportional shift di Kabupaten Tulang Bawang 

Dr = Komponen differential Shift di Kabupaten Tulang Bawang 

r = PDRB total Kabupaten Tulang Bawang  

N = PDRB total Provinsi Lampung  

i = Sektor 

t-n = Tahun Awal 

t = Tahun Akhir 

E = Banyaknya PDRB 

 

3.5.2 Kurva Lorenz dan Indeks Gini 

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pen-dapatan 

kumulatif. Jika kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan 
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distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang 

dikembangkan oleh Gini (1912). Kurva lorenz memperlihatkan hubungan 

kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan 

tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar benar 

mereka peroleh dari total pendapatan selama 1 tahun. Semakin jauh jarak kurva 

lorenz darii garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna) maka 

semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. 

Kurva lorenz :  

 

Gambar 3.1 Kurva Lorenz 

 

 

Indeks Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin 

kecil angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti 

kecil luas area dan sebaliknya. 

Indeks Gini : 

G = 1  - {  ∑             } 
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 Keterangan = 

 G  = Indeks Gini  

 1   = Konstanta  

 Pi  = persentase jumlah penduduk  

 Qi+Qi-1 = persentase kumulatif rata-rata pengeluaran per kapita  

(Todaro dan Smith, 2006) 

Ide dasar perhitungan koefisien Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran 

luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan  

untuk seluruh kelompok pendapatan. Kurva tersebut dinamakan kurva Lorenz 

yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari 

suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) 

yang mewakili persentase kumulatif penduduk. 

Nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu 

distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu. 

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Robinson, 2005) 

adalah sebagai berikut:  

 Lebih kecil dari 0. 4: tingkat ketimpangan rendah  

 Antara 0.4-0.5: tingkat ketimpangan moderat  

 Lebih tinggi dari 0.5: tingkat ketimpangan tinggi  


