
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data time series, 

dengan periode pengamatan tahun 2007-2011. Data yang digunakan antara 

lain: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas 

dasar harga konstan tahun 2000 Provinsi Lampung tahun 2007-2011. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas 

dasar harga konstan tahun 2000 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. 

3. Fasilitas atau sarana-prasarana yang ada di kabupaten atau kota di Provinsi 

Lampung. 

4. Jumlah penduduk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. 

5. Jarak setiap kabupaten atau kota di Provinsi Lampung 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data  

yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil  atas 

penelitian yang telah dilaksanakannya. Sumber data tersebut antara lain : 

1. BPS Provinsi Lampung 

2. Dinas Pekerjaan Umum 

B. Metode Analisis Data 
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1. Model Gravitasi 

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasikan interaksi ekonomi kota  

Bandar Lampung dengan daerah belakangnya dan mencari daerah mana di 

sekitar  kota Bandar Lampung yang memiliki interaksi ekonomi yang kuat 

dengan kota Bandar Lampung serta mengetahui peran kota Bandar Lampung 

sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. 

 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung interaksi ekonomi antar  

daerah menurut Suwarjoko (dikutip oleh Wiyadi dan Rina,2002) adalah : 

I12 = a(W1P1) (W2P2) /    
  

Keterangan : 

I12    : interaksi dalam wilayah 1 dan 2  

W1    : PDRB perkapita wilayah 1 (rupiah)  

W2    : PDRB perkapita wilayah 2 (rupiah)  

P1   : jumlah penduduk wilayah 1  

P2   : jumlah penduduk wilayah 2  

J12     : jarak antar wilayah 1 dan 2 (meter)  

a    : konstanta yang nilainya 1 

b   : konstanta yang nilainya 2 

 

Nilai  I12  menunjukkan eratnya hubungan antar wilayah 1 dan wilayah 2, 

semakin tinggi nilai I12  maka semakin erat hubungan antara dua wilayah, 

dengan demikian semakin banyak pula perjalanan kegiatan ekonomi atau arus 
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barang dan jasa antar wilayah tersebut sebagai konsekuensi interaksi antar 

daerah dalam satu kawasan. 

 

2. Analisis Loqation Quotient (LQ) 

Pada metode LQ, terdapat teori ekonomi basis. Dalam teori ekonomi basis, 

perekonomian di suatu daerah dibagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor 

basis dan nonbasis. Sektor basis adalah sektor yang mengekspor barang dan 

jasa ataupun tenaga kerja ke tempat-tempat di luar batas perekonomian daerah 

yang bersangkutan. Sektor nonbasis adalah sektor yang menyediakan barang 

dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam 

batas-batas daerah itu sendiri. Sektor ini tidak mengekspor barang, jasa 

maupun tenaga kerja, sehingga luas lingkup produksi dan daerah pasar sektor 

nonbasis hanya bersifat lokal.  

 

Location Quotient  atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang 

besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya 

peranan sektor atau industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2004).  

 

 

Selain itu, menurut Arsyad (2010) analisis LQ merupakan suatu pendekatan 

tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu 

daerah, artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian 

sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan.  

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi ke dalam dua 

golongan, yaitu : 
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1. Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar 

daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis. 

2. Kegiatan ekonomi atau industri yang hanya melayani pasar di daerah 

tersebut, jenis industri ini dinamakan industri non basis atau industri lokal.  

Rumus menghitung LQ adalah sebagai berikut : 

LQ = 
        

        
 

Dimana : 

xi  = nilai tambah sektor i di wilayah yang lebih sempit 

PDRBi = Produk Domestik Regional Bruto wilayah yang lebih sempit 

Xi  = nilai tambah sektor i secara Provinsi atau Nasional 

PDRBI = Produk Domestik Regional Bruto secara Provinsi atau Nasional  

 

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Jika nilai LQ > 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor 

tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga 

kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk 

dikembangkan. 

2) Jika nilai LQ = 1, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan 

di daerahnya saja. 

3) Jika nilai LQ < 1, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan 

perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif 

untuk dikembangkan. 

Menurut Arsyad (2010), ada tiga asumsi yang digunakan dalam teknik LQ ini, 

yaitu:  
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1) Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama 

dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara 

geografis sama). 

2) Produktivitas tenaga kerja sama antara daerah dan nasional. 

3) Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor. 

 

3. 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. 

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. 
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Bentuk umum dari persamaan shift-share adalah sebagai berikut: 

 Dij = Nij + PP + PPW.................................................................(1) 

 Nij = Eij x Ra..............................................................................(2) 

 PP = (Ri-Ra) x Eij.......................................................................(3) 

 PPW = (ri-Ra) x Eij.....................................................................(4) 

 

 Keterangan : 

 Dij  = perubahan suatu variabel regional sektor (i) di kabupaten dalam  

              kurun waktu tertentu. 

Nij  = pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terhadap 

              perekonomian kabupaten/kota. 

PP  = pertumbuhan proporsional atau pengaruh bauran industri 

PPW  = pertumbuhan pangsa wilayah 

Eij  = PDRB sektor (i) kabupaten pada awal tahun periode 

 

Menurut Arsyad (2010), kelemahan dari analisis Shift-Share antara lain analisis 

ini hanya dapat digunakan dalam analisis ex-post, masalah benchmark 

berkenaan dengan homothetic change, apakah t atau (t+1) tidak dapat 

dijelaskan dengan baik, terdapat data pada periode waktu tertentu di tengah 

tahun pengamatan yang tidak terungkap, analisis ini dikenal tidak handal 

sebagai alat peramalan, mengingat bahwa regional shift tidak konstan dari 

waktu ke waktu, analisis ini tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar 

sektor dan tidak keterkaitan antar daerah. Sedangkan keunggulan analisis shift-

share adalah sebagai berikut : 
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a. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, 

walau analisis shift-share tergolong sederhana. 

b. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian 

dengan cepat. 

c. Memberikan gambaran pertumbuhan perekonomian dan perubahan struktur 

dengan cepat akurat. 

 

4. Analisis  Model Rasio Pertumbuhan 

 

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisa alternatif 

yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota yang diperoleh 

dengan memodifikasi model analisis shift-share. Hasil analisis MRP ini akan 

menunjukkan sektor-sektor ekonomi daerah (kabupaten) yang dikaji yang 

mempunyai pertumbuhan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan 

sektor yang sama di daerah referensinya (provinsi). 

Dalam penelitian ini, komponen MRP yang digunakan hanya rasio 

pertumbuhan wilayah (RPs). Rumusnya adalah sebagai berikut : 

 

Rasio Pertumbuhan Wilayah Kabupaten (RPs) = 
           

         
 

 

 

Keterangan : 

ΔYij = Yij(t+1) - Yij(t) adalah perubahan PDRB Kabupaten di sektor i 

Yij(t) = PDRB Kabupaten di sektor i tahun awal periode penelitian. 
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ΔYj = Yj(t+1) – Yj(t) perubahan PDRB Kabupaten. 

Yj(t) = PDRB Kabupaten pada tahun awal periode penelitian.\ 

 

5. Analisis Overlay 

 

 

Metode ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan 

menggabungkan beberapa alat analisis. Dalam penelitian ini, analisis overlay 

menggabungkan tiga analisis yaitu Location Quotient (LQ), analisis Shift-

Share dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Tujuan dari analisis overlay ini 

adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan 

kriteria kontribusi (analisis Location Quotient), kriteria pertumbuhan (analisis 

shift-share) dan kriteria rasio pertumbuhan wilayah (analisis MRP).  

Dengan metode ini dapat diperoleh gambaran mengenai sektor-sektor unggulan 

dengan jalan memberikan penilaian sektor-sektor ekonomi yang dilihat dari 

nilai positif (+) dan nilai negatif (-). Sektor-sektor yang mempunyai jumlah 

nilai positif (+) paling banyak berarti sektor tesebut merupakan sektor 

unggulan dan jika nilai suatu sektor mempunyai nilai negatif paling banyak 

atau tidak mempunyai nilai positif sama sekali berarti sektor tersebut bukan 

merupakan sektor unggulan.  

 


