
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder dari publikasi dinas atau 

instansi pemerintah, diantaranya adalah publikasi data dari Badan Pusat Statistik 

mengenai PDRB Kota Bandar Lampung dan PDRB Propinsi Lampung. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian melalui: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan dengan membaca buku/literature 

atau karya ilmiah lainnya dan sumber data lain yang mempunyai hubungan 

dengan penulisan penelitian ini. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian langsung pada sumber data atau instansi terkait, dalam hal ini 

adalah Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, Badan Pusat 

Statistik Lampung. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memberikan arah dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan 

variabel yang menjadi fokus untuk dianalisis. Variabel tersebut adalah: Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) 9 sektor dengan harga konstan tahun dasar 

2000 di Kota Bandar Lampung periode 2000-2012. 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data meliputi: 

1. Analisis Tipologi Klassen 

Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi 

sektor perekonomian Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan sektor 

perekonomian Provinsi Lampung sebagai daerah referensi. Perhitungan 

analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan dua langkah sebagai berikut: 

Langkah-langkah perhitungannya adalah: 

a. Menghitung tingkat pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung  dan 

PDRB Provinsi Lampung selama tahun 2000-2012 menggunakan rumus: 

%100
1

1 x
PDRB

PDRBPDRB
G

t

tt
t




 ,  

Keterangan: 

G = Tingkat pertumbuhan PDRB (persen) 

t = Tahun 

 

b. Menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung  

dan PDRB Provinsi Lampung selama tahun 2000-2012 dengan rumus: 
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n

G
S t

i


 , 

n

G
S t
  

Keterangan: 

Si = Rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung (%) 

S = Rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung (%) 

t = Tahun 

n = Jumlah tahun 

c. Menghitung tingkat kontribusi PDRB per sektor ekonomi dengan rumus: 

%100x
PDRBTotal

PDRB
S i

i   

Keterangan: 

S = Tingkat Kontribusi PDRB (persen) 

t = Tahun 

i = Sektor ekonomi 

d. Menghitung rata-rata tingkat kontribusi PDRB per sektor ekonomi dengan 

rumus: 

n

S
Sk i

i


 , 

n

S
Sk i

  

Keterangan: 

Ski = Rata-rata tingkat kontribusi PDRB per sektor ekonomi Kota 

Bandar Lampung (%) 

Sk = Rata-rata tingkat kontriusi PDRB per sektor ekonomi Provinsi 

Lampung (%) 

n = Jumlah tahun 
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e. Membuat tabel rangkuman tingkat pertumbuhan dan kontribusi sektor 

eonomi terhadap PDRB Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung 

sekaligus menempatkan sektor-sektor ekonomi ke dalam kuadran tipologi 

klassen dengan ketentuan: 

 Kuadran I  :  Si>S dan Ski>Sk sektor ekonomi maju dan tumbuh pesat  

 Kuadran II : Si<S dan Ski>Sk sektor ekonomi maju tapi tertekan  

 Kuadran III:  Si>S dan Ski<Sk sektor ekonomi potensial dan masih 

dapat berkembang  

f. Kuadran IV: Si<S dan Ski<Sk sektor ekonomi relatif tertinggal 

 

2. Location Quotient 

Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis atau sektor yang 

menjadi unggulan di Kota Bandar Lampung. Perhitungan nilai LQ suatu 

sektor ekonomi diperoleh dari hasil perbandingan rasio PDRB sektor ekononi 

Kota Bandar Lampung terhadap total PDRB Kota Bandar Lampung dengan 

rasio PDRB sektor ekonomi Provinsi Lampung terhadap total PDRB Provinsi 

Lampung. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikelompokkan dengan 

ketentuan: 

a. LQ > 1 merupakan sektor basis 

b. LQ < 1 merupakan sektor non basis 

3. Shift-Share 

Analisis shift share digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran 

sektor pada perekonomian Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan tiga 

komponen utama yaitu: 
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a. Provincial Share (PS), yaitu besarnya peranan pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Lampung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bandar 

Lampung. 

b. Proportional Shift (P), yaitu besarnya perubahan relatif suatu sektor 

ekonomi tingkat Kota Bandar Lampung terhadap sektor yang sama di 

tingkat Provinsi Lampung. 

c. Differential Shift (D), yaitu tingkat kompetitif suatu sektor ekonomi Kota 

Bandar Lampung terhadap sektor yang sama di tingkat Provinsi Lampung. 

Proses perhitungannya sebagai berikut: 

a. Menghitung pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung per sektor 

ekonomi (rij) dengan rumus: 

it

itij

ij
E

EE
r

)( 
  

keterangan: 

rij = Tingkat pertumbuhan PDRB sektor i tahun 1 dan terakhir 

Eij = PDRB Kota Bandar Lampung sektor i tahun terakhir 

Eit = PDRB Kota Bandar Lampung sektor i tahun pertama 

b. Menghitung pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung per sektor ekonomi 

(rin) rumus: 

it

itij

in
E

EE
r

)( 
  

keterangan: 

rij =  Tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung sektor i tahun 1 

dan terakhir 
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Eij = PDRB Provinsi Lampung sektor i tahun terakhir 

Eit = PDRB Provinsi Lampung sektor i tahun pertama 

c. Menghitung pertumbuhan total PDRB Provinsi Lampung (rn) dengan 

rumus: 

it

itij

n
E

EE
r

)( 
  

keterangan: 

rij = Tingkat pertumbuhan Total PDRB Provinsi Lampung  

Eij = Total PDRB Provinsi Lampung tahun terakhir 

Eit = Total PDRB Provinsi Lampung tahun pertama 

d. Menghitung tingkat provincial share (nij) per sektor ekonomi Kota Bandar 

Lampung dengan rumus:  

nijij rxEn   

Keterangan: 

nij =  Tingkat provincial share sektor i Kota Bandar Lampung 

Eij =  PDRB Kota Bandar Lampung sektor i tahun terakhir 

rn = Tingkat pertumbuhan Total PDRB Provinsi Lampung tahun 1 dan 

terakhir 

e. Menghitung tingkat proportional shift (mij) per sektor ekonomi Kota Bandar 

Lampung dengan rumus: 

)( ninijij rrxEm   
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Keterangan: 

mij = Tingkat proportional shift sektor i Kota Bandar Lampung 

Eij =  PDRB Kota Bandar Lampung sektor i tahun terakhir 

rin =  tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung sektor i pada tahun 1 

dan terakhir 

rn =  tingkat pertumbuhan Total PDRB Provinsi Lampung pada tahun 1 dan 

terakhir 

f. Menghitung tingkat differential shift (cij) 

)( inijijij rrxEc   

keterangan: 

cij = Tingkat differential shift sektor i 

Eij = PDRB Kota Bandar Lampung sektor i tahun terakhir 

rin = tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung sektor i  

rij = tingkat pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung sektor i  

 

g. Menghitung total shift-share (Dij) dengan menjumlahkan provincial share 

(nij), proportional shift (mij), dan differential shift (cij) 

 

 


