
III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini menggunakan ata sekunder yaitu data yang  

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

bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data Instansi-

instansi pemerintahan seperti BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lampung 

Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Derah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung 

Tengah serta instansi-instansi lain yang terkait. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan suatu 

penelitian.Sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada metode 

yang digunakan.Berkaitan dengan hal tersebut maka pengumpulan data diperlukan 

guna mendapatkan data-data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan 

yang diambil. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen – dokumen  atau  arsip – arsip yang 

terdapat pada kantor atau lokasi penelitian sebagai pelengkap data yang telah 

dikumpulkan. Metode dokumentasi penelitian ini berupa data PDRB Kabupaten 

Tampung Tengah dan PDRB Provinsi Lampung tahun 2001-2011 atas dasar harga 

konstan yang bersumber dari dokumentasi BPS.  

2. Metode Analisis Data 
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A.Location Quotient (LQ) 

Teknik ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah 

terhadap besarnya peranan sektor tersebut ditingkat nasional.Teknik ini digunakan 

untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis 

dan yang merupakan sektor basis (non basis).Perhitungan LQ menggunakan rumus 

sebagai berikut (Warpani, 1984) : 

            Si 

LQ =    S …………………………………….. (1) 

            Ni 

            N 

 

Keterangan : 

LQ  : Nilai Location Quotient  

Si    : PDRB Sektor i di Kabupaten Tampung Tengah 

S     : PDRB total di Kabupaten Tampung Tengah 

Ni    : PDRB Sektor i di Provinsi Lampung  

N     : PDRB total di Provinsi Lampung 

 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut : 

a. Jika LQ lebih besar dari satu (LQ > 1), merupakan sektor basis dan berpotensi 

untuk ekspor, artinya spesialisasi kota/kabupaten lebih tinggi dari tingkat Provinsi. 

b. Jika LQ lebih kecil dari satu (LQ < 1), merupakan sektor non basis, yaitu sektor 

yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat Provinsi. 

c. Jika LQ sama dengan satu (LQ = 1), berarti tingkat spesialisasi di Kabupaten sama 

dengan tingkat di Provinsi. 

 



41 
 

 
 

Asumsi dari teknik ini adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola 

permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional, produktivitas 

tenaga kerja sama dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen atau barang 

sejenis. 

Secara keseluruhan analisis LQ memberikan petunjuk yang sangat baik untuk melihat 

keadaan ekonomi wilayah dan potensinya dimasa yang akan datang. Sedangkan 

kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan 

kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah, ini 

mengingat bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah adalah 

berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa dikembangkan di setiap daerah. 

Namun demikian model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara 

jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan 

stabilitas ekonomi. 

 

B.Analisis Shift Share 

Lincolin Arsyad (2010) menjelaskan pada dasarnya analisis shift-share 

menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu 

wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih 

besar (provinsi/nasional). Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor 

ekonomi regional (kota/kabupaten) dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih 

tinggi tingkatannya (provinsi). Analisis ini memberikan data tentang kinerja 

perekonomian dalam tiga bidang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu : 

1) Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menganalisis perubahan 

kesempatan kerja agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada 

sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. 
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2) Pergeseran proporsional (proportional shift) mengukur perubahan relatif, 

pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian 

yang lebih besar yang dijadikan acuan. 

3) Pergeseran diferensial (differential shift) membantu dalam menentukan 

seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang 

dijadikan acuan. 

Bentuk umum dari persamaan shift-share adalah sebagai berikut: 

 Dij = Nij + PP + PPW.................................................................(2) 

 Nij = Eij x Ra..............................................................................(3) 

 PPij = (Ri-Ra) x Eij.......................................................................(4) 

 PPWij = (ri-Ra) x Eij.....................................................................(5) 

Dari persamaan (2) sampai (4) 

Ri mewakili pertumbuhan sektor /subsektor i diwilayah j, sedangkan Ra dan Ri masing-

masing laju pertumbuhan agregat nasional/provinsi dan pertumbuhan sektor/subsektor i 

secara nasional/provinsi, yang masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut : 

 Ri  = (Eij,t- Eij)/Eij ................................................(6) 

 Ri  = (Ein,t- Ein)/Ein ................................................(7) 

 Ra  = (En,t-En)/En  .................................................(8) 

Keterangan : 

  Dij  :  Perubahan suatu variabel regional sektor (i) di kabupaten dalam  

              kurun waktu tertentu. 

Nij   :  Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terhadap 

                  perekonomian kabupaten/kota. 

  Mij   :  Pertumbuhan proporsional atau pengaruh bauran industri 

Cij   :  Pertumbuhan pangsa wilayah 

Eij   :  PDRB sektor (i) kabupaten pada awal tahun periode. 

PP    :  Perubahan PDRB sektor/subsektor-i di wilayah Kabupaten Lampung 
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Tengah yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor-i di 

Provinsi  Lampung.  

PPW   :  Perubahan PDRB sektor/subsektor-i di wilayah Kabupaten Lampung 

                       Tengah yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor-i tersebut 

Wilayah Kabupaten Lampung tengah  

Ein    : PDRB sektor/subsektor-i di Provinsi Lampung tahun awal analisis. 

En    : PDRB total di Provinsi Lampung tahun awal analisis. 

Eijt       : PDRB sektor/subsector-i di wilayah Kabupaten Lampung tengah 

tahun akhir analisis. 

Eint     : PDRB sektor/subsector-i di Provinsi Lampung tahun akhir analisis. 

Ent      : PDRB total di Provinsi Lampung tahun akhir analisis. 

 

 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini meliputi : 

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.  

Laju pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi daerah berarti besar 

kecilnya persentase peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat menurut sektor 

produksi suatu daerah bisa juga dapat diartikan kenaikan PDRB tanpa memandang 

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau 

apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi 

diukur dengan indikator perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan dari tahun-

ketahun yang dinyatakan dalam persen per tahun.Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui pembangunan daerah dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB setiap 

tahunnya. 
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2.  Pertumbuhan Sektor Ekonomi 

Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa dari setiap 

sektor ekonomi yang dihitung dari angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2001-

2011 dan dinyatakan dalam persentase. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

PDRB dalam penelitian ini dilihat menurut pendekatan produksi yaitu merupakan 

jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 

(di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). 

4. Sektor-Sektor Ekonomi 

Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam 

menentukan laju pertumbuhan ekonomi. 

A.Sektor basis adalah sektor yang melayani pasar di dalam maupun di luar dan 

merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah yang bersangkutan 

(Arsyad, 1999). 

 B.Sektor nonbasis adalah sektor yang hanya melayani pasar di dalam wilayah 

perekonomian yang bersangkutan (Arsyad, 1999) 

C.Komponen Share adalah pertambahan PDRB suatu daerah seandainya 

pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB daerah dengan skala yang lebih 

besar selama periode waktu tertentu. 

D.Komponen Net Shift adalah komponen nilai untuk menunjukkan penyimpangan dari 

komponen Share dalam ekonomi regional (Arsyad, 1999) 

E.Komponen Differential Shift adalah komponen untuk mengukur  besarnya Shift 

Netto yang digunakan oleh sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di 
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daerah yang bersangkutan dibandingkan daerah yang skalanya lebih besar (Arsyad, 

1999) 

F.Komponen Propotional Shift adalah komponen yang digunakan untuk menghasilkan 

besarnya Shift Netto sebagai akibat dari PDRB daerah yang bersangkutan berubah. 

Komponen bernilai positif apabila daerah yang diteliti (kota/kabupaten) berspesialisasi 

dalam sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (propinsi/nasional) 

tumbuh lebih cepat, sebaliknya bernilai negatif apabila daerah yang diteliti 

(kota/kabupaten) berspesialisasi pada sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih 

besar (propinsi/nasional) tumbuh dengan lambat (Arsyad, 1999) 

G.Daya saing wilayah adalah potensi atau keunggulan komparatif yang dimiliki suatu 

wilayah dalam mengembangkan sektor/subsektor pertanian dan sektor  perekonomian 

lainnya (Arsyad, 1999) 

H.Sektor cepat adalah sektor dalam wilayah penelitian yang indeks pertumbuhan 

proporsional (Drij) atau indeks penyimpangan (Prij+Drij) memiliki nilai positif 

(Arsyad, 1999) 

I.Sektor lambat adalah sektor dalam wilayah penelitian yang indeks pertumbuhan 

proporsional (Drij) atau indeks penyimpangan (Prij+Drij) memiliki nilai negative 

(Arsyad, 1999) 

 

D. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1.Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah 

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, 

Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki 

luas wilayah 9.189,50 km² dan berpenduduk sebanyak 1.109.884 jiwa (tahun 2004). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sugih
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Merupakan salah satu kabupaten yang terkurung daratan/land lock di provinsi 

Lampung. Kabupaten ini terletak sekitar 75 kilo meter dari ibukota provinsi Lampung 

yaitu Kota Bandar Lampung dan dapat ditempuh dari ibukota selama sekitar 1,5 jam 

dengan memakai Bus atau Mobil. 

Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai dengan 

diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 yang memecah kabupaten ini 

menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi lebih kecil. Kabupaten 

Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah 

dibagi atas Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro 

Karena sebelum tahun 1999 ibukota Lampung Tengah terletak di Metro yang 

dimekarkan menjadi kota madya mandiri, maka dipindahkanlah pusat pemerintahan 

Lampung Tengah ke Gunung Sugih. 

Kabupaten Lampung Tengah telah mengalami 2 kali pemekaran, sehingga wilayah 

yang semula memiliki luas 16.233,21 km² dan sekarang luasnya sekitar 9.189,50 km². 

Pemekaran wilayah yang pertama adalah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan UU 

RI Nomor 12 Tahun 1999, sehingga Kabupaten ini berkurang 10 kecamatan yakni, 

Sukadana, Metro Kibang, Pekalongan, Way Jepara, Labuhan Meringgai, Batanghari, 

Sekampung, Jabung, Purbolinggo, dan Raman Utara. 

Pemekaran kedua dengan terbentuknya Kota Madya Metro dengan disetujuinya UU RI 

Nomor 12 Tahun 1999, yang dulunya dikenal sebaga ibukota Kabupaten Lampung 

Tengah yang memiliki status sebagai Kota Administratif dan pada tahun 1999 statusnya 

ditingkatkan sebagai Kota Madya. Wilayah Lampung Tengah mengalami pengurangan 

5 Kecamatan yaitu, Metro Barat, Metro Utara, Metro Pusat, Metro Selatan, dan Metro 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sugih,_Lampung_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro
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Timur. Saat itu Lampung Tengah hanya memiliki 13 Kecamatan yaitu, Gunung Sugih, 

Terbanggi Besar, Anak Tuha, Bumi Ratu Nuban, Kota Gajah, Way Seputih, Bekri, 

Bandar Mataram, Anak Ratu Aji, Way Pengubuan, Kalirejo, Trimurjo, dan Pubian. 

Penduduk Lampung Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan 

masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga penduduk asli yang sudah lama 

menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini. Sedangkan masyarakat pendatang 

adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di sini. Bila melihat 

perkembangannya, pembauran masyarakat yang ada di Lampung Tengah secara garis 

besar dikarenakan dulu adanya transmigrasi sejumlah kelompok masyarakat terutama 

dari Pulau Jawa dan Bali. 

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek transmigrasi daerah 

Lampung telah ditempatkan sebanyak 53.607 KK, dengan jumlah sebanyak 222.181 

jiwa, tersebar pada 24 (dua puluh empat) objek dan terdiri dari 13 jenis/kategori 

transmigrasi. Untuk Kabupaten Lampung Tengah saja antara tahun itu terdiri dari 4 

(empat) objek, dengan jatah penempatan sebanyak 6.189 KK atau sebanyak 26.538 

jiwa. 

Kampung paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat suku 

Jawa. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Katolik, 

Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Selain suku Jawa, di Kabupaten Lampung Tengah 

terdapat masyarakat suku Sunda namun jumlahnya tak sebanyak suku Jawa. Mayoritas 

penduduknya memeluk agama Islam. Mereka juga awalnya adalah transmigran yang 

ditempatkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunda
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Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku 

Bali. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di wilayah timur dan sisanya 

berada di kecamatan lain di Lampung Tengah. Agama yang di anut mayoritas memeluk 

agama Hindu-Bali. Kampung-kampung Bali akan terasa bila saat berada di lingkungan 

setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku Jawa dan Sunda, masyarakat suku Bali 

bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu terdiri dari 

beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat mempergunakan bahasa Bali 

sebagai penutur. 

Letak Kabupaten Lampung Tengah cukup strategis dalam konteks pengembangan 

wilayah. Sebab selain dilintasi jalur lintas regional, baik yang menghubungkan antar 

provinsi maupun antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, juga persimpangan antara 

jalur Sumatera Selatan via Menggala dan jalur Sumatera Selatan serta Bengkulu via 

Kotabumi. Bagian selatan jalur menuju ke Kota Bandar Lampung, bagian timur menuju 

jalan ASEAN, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Sementara bagian 

barat jalur menuju Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus serta jalur 

lintas kereta api jurusan Bandar Lampung-Kertapati, Palembang. 

 

2. Keadaan Geografis 

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di tengah Propinsi Lampung 

yaitu antara 104035’-105050’ Bujur Timur dan 4030’-4015’ Lintang Selatan, dengan 

ibukota kabupaten adalah Gunung Sugih. Kabupaten yang terdekat dari berbagai arah 

dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Tulang Barang 

dan Tulang Bawang Barat.  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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Pesawaran, dan Lampung Selatan;  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota 

Metro. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten 

Lampung Barat. 

 

3. Posisi Strategis 

Kabupaten Lampung Tengah berada pada jalur Lintas Tengah pada Provinsi Lampung. 

Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan lintas tengah penghubung provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera memiliki posisi yang strategis dalam konteks pembangunan 

wilayah di Provinsi Lampung. Beberapa sarana dan prasarana strategis nasional 

maupun provinsi terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga 

menyebabkan perkembangan pembangunan wilayah dan investasi pembangunan di 

Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah mengubah 

wajah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten yang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat khususnya Kawasan Ibukota Kabupaten Lampung 

Tengah dan Koridor Trans sumatera. 

 

Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.789,82 Km² yang terdiri 

dari 28 kecamatan, 294 Kampung dan 10 kelurahan. Kabupaten Lampung Tengah 

merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 

persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah 

terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas 

sebesar 1.055,28 Km2 sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 65,14 Km2.  

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

Gambar 2. Peta lokasi Kabupaten Lampung Tengah  

Koordinat: 104°35’ - 105°50’ BT 

4°30” - 4°15’ LS 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_koordinat_geografi
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Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah 

Sumber:Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 


