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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Konsep dasar dan Defenisi Operasional

Konsep dasar dan defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup semua

pengertian yang digunakan dalam memperoleh dan menganalisa data sesuai

dengan tujuan penelitian. Wilayah yang akan dibandingkan dalam penelitian

ini adalah wilayah penelitian Kota Bandar Lampung dengan wilayah

administrasi Provinsi Lampung.

Pembangunan wilayah adalah rangkaian proses perubahan yang terencana ke

arah tersedianya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kinerja perkembangan wilayah adalah ukuran perubahan yang terjadi pada

wilayah, berupa perubahan pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Perkembangan fisik adalah perubahan pembangunan sarana dan prasarana

untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Perkembangan non fisik adalah perubahan perekonomian wilayah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama bangunan atau budidaya.
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Lahan Terbangun adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

sebagai objek pembangunan dalam memenuhi sarana dan prasarana

perkotaan.

Lahan Tidak Terbangun adalah kawasan yang yang biasanya ditetapkan

dengan fungsi budidaya atas dasar tidak terjadi pembangunan diatasnya.

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian

suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan

perencanaan.

Sektor dominan adalah sektor-sektor yang berperan memacu pertumbuhan

dan perkembangan ekonomi regional di wilayah perencanaan yang

bersangkutan.  Sektor dominan dapat ditentukan oleh sektor leading dan

sektor basis.

Sektor leading adalah sektor/kegiatan usaha yang kontribusinya relatif lebih

besar terhadap pembentukan PDRB dibandingkan dengan sektor-

sektor/kegiatan usaha lainnya, diukur berdasarkan nilai tambah

sektor/kegiatan usaha yang bersangkutan.

Sektor basis adalah sektor yang melayani pasar di dalam maupun di luar

daerah yang bersangkutan.

Sektor non-basis adalah sektor yang hanya melayani pasar di dalam daerah

yang bersangkutan.
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun

waktu tertentu (biasanya satu tahun) atau merupakan nilai barang dan jasa

akhir yang digunakan oleh seluruh unit ekonomi untuk kegiatan konsumsi,

investasi dan ekspor.  Satuannya adalah rupiah per tahun (Rp/tahun).

Harga konstan adalah harga di dasarkan pada harga tahun tertentu dan

seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada

tahun lain.

Harga berlaku adalah harga yang digunakan untuk menilai produksi barang

dan jasa sesuai harga yang berlaku pada tahun tersebut.

Pendapatan total wilayah adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan

oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu

tertentu.  Satuannya adalah rupiah per tahun (Rp/tahun).

Pendapatan total wilayah Kota Bandar Lampung adalah nilai tambah berapa

jumlah barang dan jasa dari masing-masing sektor ekonomi di Kota Bandar

Lampung dalam waktu tertentu dikalikan dengan harga barang dan jasa yang

berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bandaralampung.

Pengukurannya dapat dilihat dari PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi,

satuannya adalah rupiah per tahun (Rp/tahun).

Pendapatan total sektor/subsektor pertanian adalah keuntungan yang

diperoleh daerah melalui sektor/subsektor pertanian dalam jangka waktu

tertentu, satuannya adalah rupiah (Rp).
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Pertumbuhan pendapatan sektor pertanian adalah kenaikan nilai produksi

yang dihasilkan dari sektor pertanian dalam jangka waktu tertentu, satuannya

adalah rupiah (Rp).

Pengganda pendapatan adalah besarnya peningkatan pendapatan suatu

wilayah akibat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh dari sektor

pertanian dan sektor perekonomian sebesar satu rupiah.

Komponen pertumbuhan pendapatan wilayah meliputi kmponen pertumbuhan

regional, komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan

pangsa wilayah.

Komponen pertumbuhan regional (PR) adalah komponen pertumbuhan

pendapatan yang menunjukkan besarnya perubahan pendapatan

sektor/subsektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya selama kurun

waktu tertentu.

Komponen pertumbuhan proporsional (PP) adalah komponen pertumbuhan

pendapatan yang menunjukkan besarnya perubahan pendapatan

sektor/subsektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya di wilayah

penelitian dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan yang sama di

Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) adalah komponen

pertumbuhan yang menunjukkan daya saing relatif sektor/subsektor pertanian

dan sektor perekonomian lainnya di wilayah penelitian terhadap
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sektor/subsektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya dalam

perekonomian Provinsi Lampung.

Pergeseran bersih adalah penjumlahan komponen pertumbuhan proporsional

(PP) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW), yang dugunakan untuk

mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah atau sektor perekonomian dalam

suatu wilayah.

Daya saing wilayah adalah potensi atau keunggulan komparatif yang dimiliki

suatu wilayah dalam mengembangkan sektor perekonomian tertentu dalam

suatu wilayah.

Sektor cepat adalah indeks pertumbuhan proporsional (PP) atau indeks

pergeseran bersih (PBij) yang memiliki nilai positif.

Sektor lambat adalah indeks pertumbuhan proporsional (PP) atau indeks

pergeseran bersih (PBij) yang memiliki nilai negatif.

Kawasan pertanian adalah wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan

lingkup pengamatan pertanian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung.  Penentuan lokasi ini dilakukan

secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan Kota Bandar Lampung

merupakan pusat pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian di Provinsi

Lampung. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2012.
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C. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data

sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Bandar Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar

Lampung, Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung, Dinas Pertanian

Peternakan, dan Kehutanan Kota Bandar Lampung serta instansi-instansi

terkait lainnya, laporan-laporan, publikasi, dan pustaka lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini.

D. Alat Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah secara kualitatif dan kuantitatif

menggunakan metode tabulasi kemudian disajikan secara deskriptif untuk

menjawab masing – masing tujuan penelitian.

1. Analisa Tingkat Perkembangan Wilayah

Analisa ini untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk

menganalisis kinerja pembangunan wilayah di Kota Bandar Lampung,

digunakan alat analisa model perbandingan yang membandingkan nilai

variabel terhadap nilai standarnya. Pedoman nilai standar pelayanan ini

didasarkan pada Kepmen PU No 327/ KPTS/ 1987 tentang ketersediaan

fasilitas dan prasarana dasar dibawah standar.  Pedoman digunakan sebagai

petunjuk operasional bagi pemerintah daerah dalam pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayahnya sesuai dengan karakteristik daerah masing-

masing. Perbandingan dilakukan aspek fisik ruang, fisik ekonomi, dan fisik
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sosial yang merupakan variabel perkembangan wilayah.  Secara terinci

dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Standar Perbandingan Variabel Perkembangan Wilayah

Aspek Variabel Standar Perhitungan

Fisik
Ruang

Luas kawasan
budidaya

0,7
Luas kawasan budidaya dibagi luas wilayah dikali
0,7

Luas kawasan
terbangun

0,6
Luas kawasan terbangun dibagi luas wilayah dikali
0,6

Fisik
Ekonomi

Jumlah mini
market

1/30.000
Jumlah mini market dibagi jumlah penduduk dikali
30.000

Jumlah pasar 1/120.000
Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali
120.000

Jumlah
restaurant/
rumah makan

1/30.000
Jumlah restaurant/ rumah makan dibagi Jumlah
penduduk dikali 30.000

Jumlah bank 1/480.000
Jumlah bank dibagi jumlah penduduk dikali
480.000

Jumlah
Koperasi

1/120.000
Jumlah koperasi dibagi jumlah penduduk dikali
120.000

Jumlah hotel/
penginapan

1/480.000
Jumlah hotel/ penginapan dibagi jumlah penduduk
dikali 480.000

Fisik
Sosial

Jumlah TK 1/1.000 Jumlah TK dibagi jumlah penduduk dikali 1.000
Jumlah SD 1/1.600 Jumlah SD dibagi jumlah penduduk dikali 1.600
Jumlah SLTP 1/4.800 Jumlah SLTP dibagi jumlah penduduk dikali 4.800

Jumlah SLTA 1/4.800
Jumlah SLTA dibagi jumlah penduduk dikali
4.800

Jumlah
Akademi/ PT

1/1.000.000
Jumlah Akademi/ PT dibagi jumlah penduduk
dikali 1.000.000

Jumlah rumah
sakit

1/240.000
Jumlah rumah sakit dibagi jumlah penduduk dikali
240.000

Jumlah
puskesmas

1/120.000
Jumlah puskesmas dibagi jumlah penduduk dikali
120.000

Jumlah balai
pengobatan/
poliklinik

1/30.000
Jumlah balai pengobatan/ poliklinik dibagi jumlah
penduduk dikali 30.000

Jumlah
posyandu

1/3.000
Jumlah posyandu dibagi jumlah penduduk dikali
3.000

Jumlah masjid 1/1.750
Jumlah masjid dibagi jumlah penduduk dikali
1.750

Jumlah
musholla

1/1.000
Jumlah musholla dibagi jumlah penduduk dikali
1.000

Jumlah gereja 1/1.750
Jumlah gereja dibagi jumlah penduduk dikali
1.750

Jumlah pura 1/1.750 Jumlah pura dibagi jumlah penduduk dikali 1.750

Jumlah Wihara 1/1.750
Jumlah Wihara dibagi jumlah penduduk dikali
1.750

Sumber : Kepmen PU No 327/ KPTS/1987

Perhitungan tersebut meliputi perhitungan keadaan tahun 2005 dan tahun

2012.  Setelah diketahui nilai perhitungan masing-masing variabel pada tahun
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2005 dan 2012, untuk menilai tingkat perkembangannya, masing-masing nilai

perhitungan variabel 2012 dibagi dengan nilai perhitungan masing-masing

variabel tahun 2005, menggunakan rumus :

Proporsi (n) = Jumlah nilai perhitungan variabel tahun 2012Jumlah nilai perhitungan variabel tahun 2005
Keterangan : n > 1, perkembangan menunjukkan nilai positif, baik

n=1, tidak ada perubahan, tetap

n < 1, perkembangan menunjukkan nilai negatif, kurang

2. Analisa Pergeseran Ekonomi Wilayah

a. Analisa Shift Share

Analisa ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian  yang kedua yaitu

untuk menganalisis pergeseran sektor perekonomian Kota Bandar Lampung.

Penggunaan analisa ini untuk mengidentifikasi keunggulan daerah dan

menganalisa sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah. Sektor

pertanian akan menjadi fokus dalam analisa ini.  Metode analisa shift share

berasumsikan bahwa pertumbuhan suatu wilayah dianalisa dengan

menggunakan komponen pertumbuhan regional (PR), pertumbuhan

proporsional (PP) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

Tahapan-tahapan dalam perhitungan analisa shift share ini adalah sebagai

berikut:

(a) menghitung nilai ri, Ra dan Ri,
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(b) menghitung komponen pertumbuhan regional (PR), pertumbuhan

proporsional (PP)  dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW), dan

(c) menghitung jumlah persentase pergeseran bersih komponen pertumbuhan

untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian yang ada temasuk dalam

kategori maju atau lamban.

Ketiga komponen pertumbuhan tersebut secara matematis dapat dinyatakan

sebagai berikut, daerah penelitian adalah Kota Bandar Lampung (j) dan

sembilan sektor ekonomi (i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9) antara lain (1) pertanian; (2)

pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air

minum; (5) bangunan dan kontruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7)

angkutan dan komunikasi; (8) bank dan lembaga keuangan lainnya; (9) jasa-

jasa.  Maka perubahan yang terjadi dirumuskan sebagai berikut:∆Y = PR + PP + PPW , atau secara rinci :Y′ − Y = Y (R − 1) + Y (R − R ) + Y (r − R )
Keterangan :∆Y = Perubahan pendapatan sektor pertanian pada

wilayah Kota Bandar LampungY = Pendapatan sektor pertanian pada wilayah Kota
Bandar Lampung tahun 2005Y′ = Pendapatan sektor pertanian pada wilayah Kota
Bandar Lampung tahun 2012R = ′……R = ′

r = ′
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Y = Pendapatan Provinsi Lampung dari sektor pertanian
pada tahun 2005Y′ = Pendapatan Provinsi Lampung dari sektor pertanian
pada tahun 2012Y…. = Pendapatan total Provinsi Lampung pada tahun 2005Y′…. = Pendapatan total Provinsi Lampung pada tahun 2012(R − 1) = PR = Persentase perubahan pendapatan sektor pertanian
yang disebabkan komponen pertumbuhan regional(R − R ) = PP = Persentase perubahan pendapatan sektor pertanian
yang disebabkan komponen pertumbuhan
proporsional(r − R ) = PPW = Persentase perubahan pendapatan sektor pertanian
yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa
wilayah

Dari penjumlahan dua komponen pertumbuhan wilayah, yaitu komponen

pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah

(PPW) atau suatu sektor dalam wilayah.  Jumlah anatara kedua komponen

tersebut diartikan sebagai pergeseran bersih (PB), dinyatakan sebagai berikut:PB = PP + PPW
Keterangan :PB = Pergeseran Bersih Sektor Pertanian di Wilayah Kota Bandar

Lampung.

Persamaan matematis komponen-komponen pertumbuhan wilayah diatas

dapat diinterpretasikan sebagai berikut (Budiharsono, 2001) :

(a) apabila pertumbuhan proporsional (PP) sektor pertanian pada wilayah

Kota Bandar Lampung bernilai positif (PPij > 0), maka pertumbuhan

sektor pertanian pada wilayah Kota Bandar Lampung termasuk cepat dan
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sebaliknya apabila bernilai negatif (PPij < 0) berarti pertumbuhannya

lambat,

(b) apabila pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) sektor pertanian pada

wilayah Kota Bandar Lampung bernilai positif (PPWij > 0), pertumbuhan

sektor pertanian pada wilayah Kota Bandar Lampung mempunyai daya

saing yang baik dibandingkan dengan wilayah lainnya atau dengan kata

lain wilayah tersebut mempunyai keunggulan komaparatif untuk sektor

pertanian bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.  Apabila bernilai

negatif (PPWij < 0), berarti sektor pertanian pada wilayah Kota Bandar

Lampung tidak dapat bersaing baik dengan wilayah lainnya, dan

(c) apabila pergeseran bersih (PB) bernilai positif (PB > 0), maka

pertumbuhan sektor pertanian pada wilayah Kota Bandar Lampung

termasuk ke dalam kategori progresif (maju) dan sebaliknya apabila

bernilai negatif (PB < 0) pertumbuhan sektor pertanian masuk ke dalam

kategori lamban.

b. Analisa Kuosien Lokasi (Location Quotient/LQ)

Analisa ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga yaitu

untuk mengetahui sektor basis di Kota Bandar Lampung.  Metode ini

mengukur konsentrasi suatu kegiatan di suatu wilayah dengan

membandingkan peranannya dalam perekonomian wilayah itu dengan

kegiatan yang sama dalam perekonomian yang lebih besar.  Hal tersebut

bertujuan untuk mengetahui sektor perekonomian termasuk dalam kegiatan

basis atau non- basis.  Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:
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LQ = v vV V
Keterangan:= indeks suatu location quotient pendapatan sektor i terhadap

pendapatan total wilayah Kota Bandar Lampungv = pendapatan sektor i pada tingkat wilayah Kota Bandar Lampungv = pendapatan total wilayah Kota Bandar LampungV = pendapatan sektor i Provinsi LampungV = pendapatan total wilayah Provinsi Lampung

Indeks LQ dari persamaan di atas diinterpretasikan sebagai berikut:

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

Sektor basis merupakan sektor yang dapat memenuhi permintaan dari

dalam dan luar wilayah yang bersangkutan.

b. Jika LQ < 1, maka sektor/subsektor tersebut merupakan sektor non-basis.

Sektor non-basis merupakan sektor yang hanya mampu memenuhi

permintaan dari dalam wilayah yang bersangkutan.

c. Jika LQ = 1, maka sektor/subsektor pada wilayah yang bersangkutan

tidak menunjukkan adanya konsentrasi industri.

Untuk mendukung hasil analisa dapat digunakan analisa surplus pendapatan.

Bentuk persamaan dari analisa surplus pendapatan adalah sebagai berikut:

= − × 100
Keterangan :

ISR = Indeks Surplus Relatif
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Berdasarkan indeks surplus relatif, dapat diketahui nilai surplus absolute

(NSA) pendapatan.  Persamaannya sebagai berikut :

= 100 ×
c. Analisa Dampak Pengganda (Multiplier Effect)

Analisa Multiplier Effect merupakan analisa model basis ekonomi yang

menggunakan pendapatan sebagai nilai ukurnya karena dapat digunakan

melihat dampak potensial dampak wilayah sebagai pasar (Budiharsono,

2001).  Penggandaan pendapatan jangka pendek dapat melihat dampak

pendapatan suatu sektor basis.  Rumus matematis pengganda pendapatan

jangka pendek dapat ditulis sebagai berikut:

= 11 − = −
Keterangan:MS = Pengganda pendapatan jangka pendekYN = Pendapatan non-basisY = Pendapatan total wilayah


