
III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukuan diwilayah Kota Bandar Lampung dan Provinsi

Lampung Sebagai Refrensi

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder antara

lain:

a. PDRB Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung periode 2005-2012,

data ini digunakan untuk analisis klasifikasi pertumbuhan sektor, analisis

sektor basis dan non basis, dan analisis perubahan dan pergeseran sektor

ekonomi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar

Lampung dan Provinsi Lampung.

b. Data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian

ini.

C. Alat Analisis

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa

metode analisis data, yaitu:

1. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang

dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Kota
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Bandar Lampung. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan

mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kota Bandar Lampung dengan

memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Lampung sebagai wilayah

referensi. Menurut Sjafrizal (2008:180) Analisis Tipologi Klassen menghasilkan

empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.

a. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sektor)

(Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor

tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan

sektor tersebut dalam PDRB wilayah yang menjadi referensi (s) dan

memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar

dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB wilayah yang

menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si > s dan ski >

sk.

a. Sektor maju tapi tertekan (stagnant sektor) (Kuadran II).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu

dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor

tersebut dalam PDRB wilayah yang menjadi referensi (s), tetapi memilki

nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan

kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB wilayah yang menjadi referensi

(sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si < s dan ski > sk.

b. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sektor)

(Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan

sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju

pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi
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(s), tetapi memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih

kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang

menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si > s dan ski <

sk.

c. Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sektor) (Kuadran IV).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu

dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor

tersebut dalam PDRB wilayah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus

memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil

dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB wilayah yang

menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si < s dan ski <

sk.

Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi Klassen sebagaimana tercantum pada

Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen

Sumber: Sjafrizal, 2008:180

Kuadran I
Sektor yang maju dan tumbuh
dengan pesat (developed sector)
si > s dan ski > sk

Kuadran II
Sektor maju tapi tertekan (stagnant
sector)
si < s dan ski > sk

Kuadran III

Sektor potensial atau masih dapat
berkembang (developing sector)
si > s dan ski < sk

Kuadran IV

Sektor relatif tertinggal
(underdeveloped sector)
si < s dan ski < sk
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2. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kota Bandar Lampung

digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ merupakan salah

satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai

langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kota Bandar Lampung

yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji

kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan

perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor

basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau

berkembangnya sektor lain serta berdampak ada penciptaan lapangan kerja. Untuk

mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang

dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:183) sebagai berikut:

Di mana:

PDRBBL,I = PDRB sektor i di Kota Bandar Lampung pada tahun tertentu.

ΣPDRBBL =  Total PDRB sektor i di Kota Bandar Lampung  pada tahun

tertentu.

PDRBL,I =  PDRB sektor i di Provinsi Lampung  pada tahun tertentu

ΣPDRBL =  Total PDRB sektor i di Provinsi Lampung  pada   tertentu.

PDRBBL,I

ΣPDRBBL

LQ =
PDRBL,I

ΣPDRBL
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Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada

tiga kemungkingan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro,

2004:183), yaitu:

a. Nilai LQ = 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di wilayah Kota

Bandar Lampung adalah sama dengan sektor yang sama dalam

perekonomian Provinsi Lampung.

b. Nilai LQ > 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di wilayah Kota

Bandar Lampung lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam

perekonomian Provinsi Lampung.

c. Nilai LQ < 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di wilayah Kota

Bandar Lampung lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam

perekonomian Provinsi Lampung. Apabila nilai LQ>1, maka dapat

disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial

untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kota Bandar

Lampung. Sebaliknya apabila nilai LQ<1, maka sektor tersebut bukan

merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai

penggerak perekonomian Kota Bandar Lampung.

Data yang digunakan dalam analisis Location Quotient (LQ) ini adalah

PDRB Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tahun 2000-2007 menurut

lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000.

3. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis)

Analisis shift share digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran

sektor pada perekonomian wilayah Kota Bandar Lampung. Hasil analisis shift

share akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB Kota Bandar
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Lampung dibandingkan Provinsi Lampung. Kemudian dilakukan analisis terhadap

penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Bila

penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kota

Bandar Lampung memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Data yang

digunakan dalam analisis shift share ini adalah PDRB Kota Bandar Lampung dan

Provinsi Lampung tahun 2005-2012 menurut lapangan usaha atas dasar harga

Konstan tahun 2000. Penggunaan data harga konstan dengan tahun dasar yang

sama agar bobotnya (nilai riilnya) bisa sama dan perbandingan menjadi valid

(Tarigan, 2007:86). Melalui analisis shift share, maka pertumbuhan ekonomi dan

pergeseran struktural perekonomian wilayah Kota Bandar Lampung ditentukan

oleh tiga komponen, yaitu:

a. Proportional Shift component ((Mij)) adalah pertumbuhan nilai tambah

bruto suatu sektor i pada Kota Bandar Lampung dibandingkan total sektor di

tingkat Provinsi Lampung.

b. Differential Shift Component (Cij) adalah perbedaan antara pertumbuhan

ekonomi Kota Bandar Lampung dan nilai tambah bruto sektor yang sama di

tingkat Provinsi Lampung.

c. Provincial Share (Nij), yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan

atau pergeseran struktur perekonomian Kota Bandar Lampung dengan

melihat nilai PDRB Kota Bandar Lampung sebagai wilayah pengamatan

pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan

perekonomian Provinsi Lampung. Hasil perhitungan Provincial Share akan

menggambarkan peranan wilayah Provinsi Lampung yang mempengaruhi

pertumbuhan perekonomian Kota Bandar Lampung. Jika pertumbuhan Kota
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Bandar Lampung sama dengan pertumbuhan Provinsi Lampung maka

peranannya terhadap provinsi tetap.

Analisis Shift Share dirumuskan sebagai berikut:

D ij = N ij + M ij + C ij

Keterangan :

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = Variabel wilayah yang diteliti (Kota Bandar Lampung)

n = Variabel wilayah referensi (Provinsi Lampung)

D ij = Perubahan sektor i di wilayah Kota Bandar Lampung

N ij = Pertumbuhan nasional sektor i di wilayah Kota Bandar Lampung

M ij = Bauran industri sektor i di wilayah Kota Bandar Lampung

C ij = Keunggulan kompetitif sektor i di wilayah Kota Bandar Lampung

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PDRB yang

dinotasikan sebagai (y). maka :

D ij =   y* ij – y ij

N ij =   y ij . r n

M ij        =   y ij ( r i n – r n)

C ij =   y* ij (r ij – r i n)

y ij = PDRB sektor i di wilayah Kota Bandar Lampung

y*ij = PDRB sektor i di wilayah Kota Bandar Lampung akhir tahun

analisis
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r ij = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah Kota Bandar Lampung

r in = Laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Lampung

r n = Rata-rata Laju pertumbuhan PDRB di daerah Provinsi Lampung

y in = PDRB sektor i di Provinsi Lampung ditahun awal analisis

y*in = PDRB sektor i di Provinsi Lampung akhir tahun analisis

y n = Total PDRB semua sektor di daerah Provinsi Lampung

y*n = Total PDRB semua sektor di daerah Lampung

akhir tahun analisis

Untuk suatu daerah, pertumbuhan regional, bauran industri dan keunggulan

kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah,

sehingga persamaan shift share untuk sektor i di wilayah penelitian adalah adalah:

D ij = y ij . r n + y ij (r i n – r n ) + y ij (r ij – r in )

Perubahan (pertumbuhan) nilai tambah bruto sektor tertentu (i) dalam

PDRB Kota Bandar Lampung merupakan penjumlahan Provincial Share ((Nij),

Proportional Shift (Mij), dan Differential Shift (Cij) sebagai berikut: Kedua

komponen shift, yaitu Proportional Shift dan Differential Shift memisahkan

unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal.

Proportional Shift merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang

bekerja secara nasional (Provinsi), sedangkan Differential Shift adalah akibat dari

pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam wilayah yang bersangkutan

(Glasson, 1977:95).

Sektor-sektor di Kota Bandar Lampung yang memiliki Differential Shift

positif memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama pada

Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Lampung. Selain itu, sektor-sektor yang
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memiliki nilai Cij positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di Kota

Bandar Lampung dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan

dengan wilayah lainnya. Apabila nilai Cij negatif, maka tingkat pertumbuhan

sektor tersebut relatif lamban.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan

menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan

definisi operasional sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan (leading sektor) adalah sektor yang memiliki peranan

(share) relatif besar dibanding sektor-sektor lainnya terhadap ekonomi

wilayah (PDRB).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto (gross

valueadded) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan.

3. Sektor Ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang

mencakup 9 (sembilan) sektor utama.

E. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Letak Geografis.

Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 197,22 Km² Atau 19.722 hektar

terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Secara geografis Kota Bandar

Lampung terletak pada 50 20’ sampai dengan 50 30’ lintang selatan dan 1050 28’

sampai dengan 1050 37’ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung
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di ujung selatan pulau Sumatera. Secara administratif batas daerah Kota Bandar

Lampung adalah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

2. Wilayah Administrasi

Secara administrasi Kota Bandar Lampung terbagi atas 13 Kecamatan, 13

Kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Telukbetung Barat, Telukbetung Selatan,

Panjang, Tanjungkarang Timur, Telukbetung Utara, Tanjungkarang Pusat

Tanjungkarang Barat, Kemiling, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame

Dan Sukabumi.



37

Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan di Kota
Bandar Lampung

No. Kecamatan Luas Wilayah Km2 *) Jumlah Kelurahan

1. Telukbetung Barat 20,99 8
2. Telukbetung Selatan 10,07 11
3. Panjang 21,16 7
4. Tanjungkarang Timur 21,11 11
5. Telukbetung Utara 10,38 10
6. Tanjungkarang Pusat 6,68 11
7. Tanjungkarang Barat 15,14 6
8. Kemiling 27,65 7
9. Kedaton 10,88 8
10. Rajabasa 13,02 4
11. Tanjung Senang 11,62 4
12. Sukarame 16,87 5
13. Sukabumi 11,64 6

Jumlah 197,22 98
Sumber. Bappeda Lampung 2012.

a. Topografi

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai

sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan

antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hinggga bergunung

membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung

Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok

disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah

sebagai berikut :

• Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di

bagian Selatan

• Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian

Utara

• Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara
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• Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau

serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

3. Demografi

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada akhir tahun 2010 tercatat

sejumlah 881.801 jiwa dengan komposisi penduduk 445.959 pria dan 435.842

perempuan. Kepadatan penduduk di Wilayah Kota Bandar Lampung mencapai

8.142 jiwa/km².

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung per Kecamatan,
Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. Telukbetung Barat 30.664 28.732 59.396
2. Telukbetung Selatan 47.123 45.033 92.156
3. Panjang 32.465 31.039 63.504
4. Tanjungkarang Timur 44.950 44.374 89.324
5. Telukbetung Utara 31.548 31.115 62.663
6. Tanjungkarang Pusat 35.953 36.450 72.385
7. Tanjungkarang Barat 32.365 31.382 63.747
8. Kemiling 35.810 35.661 71.471
9. Kedaton 44.385 43.929 88.314

10. Rajabasa 22.127 21.130 43.257
11. Tanjung Senang 20.706 20.519 41.225
12. Sukarame 35.639 35.122 70.761
13. Sukabumi 32.242 31.356 63.598

Jumlah 445.959 435.842 881.801
Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 2010

4. Tata Ruang Wilayah

Untuk mengarahkan pembangunan di Kota Bandar Lampung dengan

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,

seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan kebijakan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Penataan ruang di Kota Bandar Lampung perlu disinergikan dengan

kerangka dasar pertimbangan perencanaan wilayah eksternal yang mencakup

kawasan metropolitan Bandar Lampung; dan bahwa dengan Undang-Undang

Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan

arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan Daerah

Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun

2011 – 2030 pemerintah menetapkan enam Kawasan Wilayah Pengembangan

(KWP)yakni:

a. Kawasan wilayah pengembangan (KWP) Tanjung Karang.

Kawasan ini dikembangkan dengan fungsi utama serta diarahkan untuk

kegiatan perdagangan umum, jasa umum dan fungsi ganda ruko.

b. Kawasan Wilayah Pengembangan (KWP) Teluk Betung.

Kawasan ini dikembangkan dengan fungsi utama serta diarahkan untuk

pusat pemerintahan, perdagangan grosir dan jasa umum.

c. Kawasan Wilayah Pengembangan (KWP) Panjang.

Kawasan ini dikembangkan dengan fungsi utama serta diarahkan untuk

pusat pelabuhan, industry, terminal barang, rekreasi/pariwisata, daerah

konservasi dan permukiman buruh/karyawan.

d. Kawasan Wilayah Pengembangan (KWP) Gedung Meneng.
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Kawasan ini dikembangkan dengan fungsi utama serta dirahkan untuk pusat

pendidikan tinggi, kebudayaan, perumahan sekala kecil dan pusat kegatan

regional.

f. Kawasan Wilayah Pengembangan (KWP) Langkapura.

Kawasan ini dikembangkan dengan fungsi utama serta diarahkan untuk

perumahan sekala besar (type villa), pengembangan holtikultura dan

kawasan  konservasi.

h. Kawasan Wilayah Pengembangan (KWP) Sukarame.

Kawsan ini dikembangkan dengan fungsi utama serta diarahkan untuk

perumahan, pusat pengembangan dan pusat pelayanan lokal.


