
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengertian dan petunjul 

mengenai variable yang akan diteliti untuk memperoleh dan menganalisis data yang 

berhibungan dengan penelitian. Sektor atau kegiatan basis adalah sektor atau kegiatan 

yang mengespor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan atau memasarkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat yang akan datang dari luar batas perekonomian masyarakat yang 

bersangkutan. Indeks LQ untuk kegiatan basis adalah lebih besar sama dengan satu 

(LQ ≥ 1). 

Sektor atau kegiatan non basis adalah sektor atau kegiatan menyediakan 

barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam 

batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Indeks LQ untuk kegiatan basis 

lebih kecil dari satu ( LQ > 1). Pertanian adalah perusahaan pertanian yang 

diselenggarakan oleh petani melalui pengelolaan factor-faktor produksi alam, tenaga 

kerja, dan modal yang bertujuan untuk menghasilkan produksi dan pendapatan 

dengan mengusahakan  tanaman pertanian sebagai tanaman utama. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan adalah PDRB 

yang dapat menunjukan laju pendapatan wilayah secara keseluruhan maupun tiap 

sector atau sub sektor dari tahun ke tahun. Satuanya (Rp/th). 

Harga konstan adalah harga didasarkan pada harga tahun tertentu, seterusnya 

digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun lain. Harga 

belaku adalah harga yang digunakan untuk menilai produksi barang dan jasa sesuai 

harga yang berlaku pada tahun tersebut. Pendapatan Total Wilayah adalh nilai tambah 

berupa jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor 

ekonomi dikalikan harga barang dan jasa tersebut dalam suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu. Satuanya adalah rupiah per tahun (Rp/th). 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan (outpit) per kapita dalam jangka 

panjang. Satuanya adalah persen (%). Tenaga Kerja Basis adalah jumlah tenaga kerja 

yang bekerja pada kegiatan usaha industry tapioca dalam jangka tertentu. Satuanya 

adalah orang per tahun (orang/th). 

Komponen Share adalah pertambahan PDRB suatu daerah seandainya 

pertambahanya sama dengan pertambahan PDRB daerah dengan skala yang lebih 

besar selama periode waktu tertentu. Komponene Net Shift adalah komponen nilai 

untuk menunjukan penyimpangan dari komponen Share dalam ekonomi regional. 

Komponen Differential Shift adalah komponene untuk mengukur besarnya Shift Netto 

yang digunakan oleh sektor  tertentu yang tumbuh lebih cepat  atau lebih lambat di 

daerah yang bersangkutan dibandingkan daerah yang skalanya lebih besar. 

Komponen Propotional Shift adalah komponen yang digunakan untuk 

menghasilkan besarnya Shift Netto sebagai akibat dari PDRB daerah yang 
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bersangkutan berubah. Komponen bernilai positif apabila daerah yang diteliti 

(kota/kabupaten) berspesialisai dalam sektor yang di tingkat daerah dengan skala 

lebih besar (propinsi/nasional) tumbuh lebih cepat, sebaliknya bernilai negative 

apabila daerah yang diteliti (kota/kabupaten) berspesialisasi pada sektor yang di 

tingkat daerah dengan skala lebih besar (Propinsi/nasional) tumbuh dengan lambat. 

Analisis Indeks Spesialisai (IS) ini merupakan salah satu cara untuk mengukur 

perilaku kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya bagaimana tenaga kerja atau 

pendapatan regional (PDRB) di suatu wilayah tersebut tersebar. Adapun pendekatan 

yang digunakan untuk mengukur IS sama seperti dengan perhitungan LQ yakni 

berdasarkan pendekatan tenaga kerja atau nilai tambah, dimana untuk menghitungnya 

harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 

1. Hitung persentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor terhadap 

totalnya untuk suatu wilayah. 

2. Hitung juga persentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor  

terhadap totalnya untuk wilayah yang lebih atas atau wilayah referensi. 

3. Hitung selisih antara persentase yang diperoleh pada tahap ke-1 dengan ke-2, 

kemudian jumlahkan nilai-nilai selisish yang bertanda positip saja, yang 

selanjutnya total nilai tersebut dan dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 

nilai IS 

Keputusan yang dapat diambil berdasarkan IS adalah semakin besar nilai IS makan 

semakin tinggi tingkat spesialisasi sektoral di wilayah tersebut yang terkonsentrasi 

pada sektor- sektor yang mempunyai nilai selisih persentase positip (tahap ke-3). 
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B.  Jenis dan Sumber Data 

a. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data 

nilai tambah PDRB Kabupaten Lampung Tengah dan Propinsi Lampung tahun 

1998 hingga 2007 yang terdapat didalam buku Kabupaten Lampung Tengah 

Dalam Angka dan Lampung Dalam Angka. Selain itu, data lainnya diperoleh 

dengan mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, monografi Kabupaten 

Lampung Tengah dan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Sumber data diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, BPS 

Kabupaten Lampung Tengah melalui penelitian yang dilakukan dengan metode 

dokumentasi serta dari internet. 

 

C. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Lampung Tengah digunakan 

metode : Typologi Klassen, Location Quotient (LQ), dan Shift Share Analisis 

(SSA). 

2. Mengetahui tingkat tingakt spesialisasi  sektor di Kabupaten Lampung 

Tengah digunakan metode : Indeks Spesialisasi (IS) 

3. Mengetahui faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keunggulan 

sektor pertanian digunakan analisis desktiptif tingkat pertumbuhan dan 

kontribusi pada sektor pertanian. 
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1. Typologi Klassen 

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang 

dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah 

Kabupaten  Lampung Tengah. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan 

mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Lampung Tengah 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. 

b. 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. 
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c. 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 (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.  

d. 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 berikut: 
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Tabel 4. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen 

 

 

 

 

 

 Sumber: Sjafrizal, 2008:180 

 

 

Sumber: Sjafrizal, 2008:180 

 

 

2. Location Quotient (LQ) 

Perhitungan LQ menggunakan rumus sebagai berikut (Ghalib 2005 : 169) : 

LQ =       

Keterangan : 

LQ : Nilai Location Quotient 

vi : PDRB sektor i di Kabupaten Lampung Tengah 

vt : PDRB Total di Kabupaten Lampung Tengah 

Vi : PDRB sektor i di Propinsi Lampung 

Vt : PDRB Total di Propinsi Lampung 

Indeks LQ dari perumusan di atas diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Jika LQ>1, maka sektor/subsektor tersebut merupakan sektor basis. 

Dengan demikian sektor tersebut selain memenuhi permintaan dari dalam 

wilayah itu sendiri, juga memenuhi permintaan dari luar wilayah yang 

bersangkutan. 

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 IV 

Sektor relatif tertinggal 

(underdeveloped sector) 

si < s dan ski < sk 

 

Kuadran III 
 

Sektor potensial atau masih dapat 

berkembang (developing sector) 

si > s dan ski < sk 
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b. Jika LQ<1, maka sektor/subsektor tersebut merupakan sektor nonbasis. 

Dengan demikian sektor tersebut hanya mampu memenuhi permintaan 

dari dalam wilayah yang bersangkutan. 

Keuntungan dan kelemahan Didalam penggunaan metode LQ  

a. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakn model LQ menurut Effendi 

A, dan Harry S. (1985) ialah: 

1. Model ini merupakan penyederhanaan dari model input output 

2. Pendekataanya lebih pragmatis, karna hanya ada dua sektor saja dalam 

perekonomian wilayah. 

3. Dapat menjelaskan struktur perekonomian yang bersangkutan, dan dapt 

memberikan peramalan yang cukup baik teutama untuk jangka pendek 

serta untuk pertumbuhan suatu wilayah. 

b. Kelemahan penggunaan metode LQ 

1. Memberikan gambaran yang sangat kasar, karena keterkaitan hanya 

menyangkut dua sektor dalam perekonomian. 

2. Pertumbuhan wilayah dapat terjadi bukan saja karena pengaruh ekspor, 

akan tetepi juga oleh investasi besar besaran dari pemerintah pusat, 

migrasi, subtitusi impor dan peningkatan efisiensi industri, pensuplai lokal 

dan sebagainya. 

3. Konsep basis ekonomi tidak dapat menjelaskan mengenai: 

a. Tingkat pertumbuhan keseimbangan suatu wilayah 

b. Hubungan antara tingkat pendapatan dengan kapasitas eksport. 
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3. Shift Share Analisis (SSA) 

Analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Shift-share. Analisis ini 

digunakan untuk menghitung perubahan pertumbuhan (pergeseran) sektor/ subsektor 

yaitu pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri. Teknik analisis shift-share 

ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti 

jumlah tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu 

tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industry mix (bauran 

industri) (M) dan keunggulan kompetitif. Pengaruh pertumbuhan nasional disebut 

pengaruh pangsa (share), pengaruh bauran industri disebut proporsional shift atau 

bauran komposisi, dan akhirnya pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula 

differential shift atau regional share. Itulah sebabnya disebut teknik shift-share 

(Soepomo,1993). 

Apabila kita hendak melihat pengaruhnya terhadap seluruh wilayah analisis 

maka angka untuk masing-masing sektor harus ditambahkan. Persamaan untuk 

seluruh wilayah sebagai berikut (Tarigan, 2004:80-82): 

Δ Er = ( Nr + Pr + Dr )    

dimana : 

Nr t = {E r, i, t-n (EN,t/E N, t-n) – E r, i, t-n} 

Pr, t =  [{(E N, i, t / E N, i, t-n) – (E N, t /E N, i, t-n)} x E r, i, t-n }] 

D r,t =  [{E r, i, t – (E N, i, t / EN, i, t-n) x E r, i, t-n }] 
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Keterangan : 

Dari rumus diatas untuk menghitung nilai shift share Kabupaten Lampung Tengah 

dengan variabel nilai tambah adalah dengan rumus sebagai berikut : 

Gr  : Yr,t – Yr,t-n 

  : (Nr + Pr + Dr) 

Nr  : {Yr,i,t-n (Yt/Yt-n) – Yr,i,t-n} 

(P + D)r : Yr,t - (Yt/Yt-n) – Yr,i,t-n  

  : (ΔYr – Nr) 

Pr  : ∑ [{(Yi,t/Yi,t-n) – ( Yt/Yt-n)} x Yr,i,t-n}] 

Dr  : ∑ [{Yr,i,t – (Yi,t/Yi,t-n) x Yr,i,t-n)}] 

Dimana : 

Gr  : Perkembangan PDRB Total Kabupaten Lampung Tengah 

Nr  : Komponen Share di Kabupaten Lampung Tengah 

(P + D)r : Komponen Net Shift di Kabupaten Lampung Tengah 

Pr  : Proportional Shift Kabupaten Lampung Tengah 

Dr  : Differential Shift Kabupaten Lampung Tengah 

Yr  : PDRB Total Kabupaten Lampung Tengah 

Y  : PDRB Total Propinsi Lampung 

t  : Tahun 

t-n  : Tahun Awal 

i  : Sektor pada PDRB 

r  : Region atau wilayah analisis 

Catatan : Simbol E (employment/tenaga kerja) diganti dengan simbol Y 

(PDRB) karena data yang diteliti adalah PDRB (nilai tambah). 
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Persamaan diatas menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah suatu sektor di 

tingkat daerah dapat diuraikan (decompose) atas 3 bagian (Sjafrizal, 2008:91-92):  

1. Regional Share (Nr) adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi 

daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu peningkatan kegiatan ekonomi 

daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah. 

2. Proportionality Shift (Mixed Shift) (Pr) adalah komponen pertumbuhan 

ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu 

berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri. 

3. Differential Shift (Competitive Shift) (Dr) adalah komponen pertumbuhan 

ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur 

pertumbuhan inilah yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekspor daerah. 

Dengan menghitung persamaan tersebut akan dapat diketahui komponen atau 

unsur pertumbuhan yang mana telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai 

masing-masing komponen dapat saja negatif atau positif, tetapi jumlah keseluruhan 

akan selalu positif, bila pertumbuhan ekonomi juga positif.  

 

4. Indeks Spesialisasi 

Langkah-langkah menghitung IS:  

1. Hitung persentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor terhadap 

totalnya untuk suatu wilayah. 

2. Hitung juga persentase jumlah tenaga kerja atau PDRB dari suatu sektor terhadap 

totalnya untuk wilayah yang lebih atas atau wilayah referensi. 
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3. Hitung selisih antara persentase yang diperoleh pada tahap ke-1 dengan ke-2, 

kemudian jumlahkan nilai-nilai selisih yang bertanda positif saja, yang selanjutnya 

total nilai tersebut dan dibagi dengan 100 untuk mendapatkan nilai IS. 

Rumus IS:  IS = ∑selisih (+)/100 

Keputusan yang dapat diambil berdasarkan IS adalah semakin besar nilai IS maka 

semakin tinggi tingkat spesialisasi sektoral di wilayah tersebut yang terkonsentrasi 

pada sektor-sektor yang mempunyai nilai selisih persentase positif (tahap ke-3). 

 

D.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan awal tahun 2011, di Kabupaten Lampung Tengah. 

 


