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Bab ini menyajikan metoda penelitian yang meliputi jenis penelitian, tahapan 

penelitian, instrumen penelitian, pengukuran data pengumpulan data dan analisis data 

untuk mapping ekonomi kreatif. 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 

ini adalah Metode Deskriptif-Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi eksisting di lapangan berkaitan profil ekonomi kreatif di Kota 

Salatiga dan kemudian dilakukan analisis mengenai strategi pengembangan sesuai 

dengan tahapan perkembangan ekonomi kreatif yang bersangkutan. 

 

3.2. TAHAPAN PENELITIAN 

Adapun tahapan penelitian Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Salatiga terbagi 

dalam empat tahapan (Gambar 3.1).  
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                                   Sumber: Tim Peneliti, 2017 

Gambar 3 1 Tahapan Penelitian 

 

3 METODA PENELITIAN 
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Tahap Persiapan menyusun proposal penelitian terutama berkenaan dengan 

penentuan maksud dan tujuan penelitian dan kriteria ekonomi kreatif. Kriteria ekonomi 

kreatif yang terdapat dalam Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan 

Ekonomi Kreatif meliputi: 1) aplikasi dan game developer, 2) arsitektur, 3) desain 

interior, 4) desain komunikasi visual, 5) desain produk, 6) fashion, 7) film, 8) animasi, 

dan video, 9) fotografi, 10) kriya, 11) kuliner, 12) musik, 13) penerbitan, 14) periklanan, 

15) seni pertunjukan, 16) seni rupa, dan televisi dan radio. 

Tahap pertama melakukan diskusi atas desain pengisian angket penelitian yang 

merupakan sebuah acuan untuk pengumpulan data primer dilapangan. Hasil dari 

pengumpulan data primer ini merupakan salah satu dasar bagi penentuan mapping 

ekonomi kreatif di Kota Salatiga.  Tahap Kedua,  dalam tahap ini akan dilakukan survey 

lapangan kepada para pengusaha di ekonomi kreatif dibantu oleh dinas terkait 

berdasarkan angket yang telah disusun. 

Tahap Ketiga, berdasarkan data primer yang diperoleh dalam tahap pertama dan kedua 

serta dukungan data sekunder selanjutnya akan dilakukan analisis tim untuk mapping 

ekonomi kreatif di Kota Salatiga beserta analisis permasalahan yang timbul di ekonomi 

kreatif. Selain itu, usulan strategi pengembangan juga akan dilakukan dalam tahap ini. 

Tahap Keempat, selanjutnya dilakukan mapping untuk mengetahui tingkat 

perkembangan ekonomi kreatif tertentu apakah sudah maju sehingga dapat dijadikan 

unggulan, potensial atau masih tertinggal. Berdasarkan mapping tersebut akan 

diusulkan diusulkan strategi pengembangannya agar ekonomi kreatif semakin maju 

dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah, 

khususnya Kota Salatiga. 

Dengan tahapan penelitian tersebut maka alokasi waktu selama 45 hari untuk 

Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Salatiga adalah sebagai berikut 
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Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian 

Kegiatan Minggu 

0 1 2 3 4 5 6 

Persiapan        

FGD Awal        

Penyebaran dan Pengisian Instrumen        

Inputing Data        

Analisis Data        

FGD Akhir        

Penyusunan Laporan Akhir        

                                   Sumber: Tim Peneliti, 2017 

 

 

3.3 INSTRUMEN PENELITIAN 

Untuk kepentingan penyusunan instrumen perlu terlebih dahulu menentukan indikator 

mapping ekonomi kreatif. Penentuan indikator untuk tujuan mapping ekonomi kreatif 

di Kota Salatiga dilakukan dengan mengkombinasikan kriteria produk unggulan 

Kementerian dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM dengan kriteria industri 

prioritas menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 serta tujuh 

dimensi ekonomi kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional 2016.  Dengan 

menggunakan kombinasi ketiganya, dijabarkan kedalam sepuluh elemen, meliputi; (1) 

pemasaran; (2) kontribusi terhadap pertumbuhan daerah (3) Prestise daerah (4) 

keterkaitan dengan jenis usaha lain, (5) bahan baku/ bahan penolong; (6) dukungan 

SDM; (7) Dukungan kelembagaan dan kebijakan; (8) nilai tambah sosial dan lingkungan; 

(9) Ketersediaan sarana dan prasarana dan (10) dukungan lembaga pembiayaan 

a. Menentukan bobot masing-masing indikator berdasarkan tingkat 

kepentingannya untuk kemajuan klaster.   

Dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan masing-masing elemen untuk 

kemajuan industri berbeda-beda maka tiap elemen diberikan bobot yang berbeda. 

Elemen yang menjadi faktor krusial untuk kemajuan suatu industri diberi bobot 

yang relatif besar. Bobot masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam 

tabel 3.2 
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b. Menentukan skor masing-masing indikator.  

Menggunakan skor dengan  rentang 1 sampai dengan 10 yang menunjukan kondisi 

masing-masing kriteria mulai skor 1 yang sangat kurang mendukung hingga 

bergerak skor 10 yang sangat mendukung. 

Sangat tidak mendukung                                   sangat mendukung 

1            2             3            4       5        6        7        8          9        10 

 

Skor tersebut untuk kepentingan analisis dibagi kedalam lima kategori yaitu  a) 

sangat tidak mendukung  jika memiliki skor antara 1 – 2,79, b)  tidak 

mendukung jika memiliki skor antara 2,80 – 4,59, c)  cukup mendukung jika 

memiliki skor antara 4,60 – 6,39, d) mendukung jika memiliki skor antara 6,40 

– 8,19  serta e) sangat mendukung jika memiliki skor antara; 8,20 – 10. 

 

Tabel 3.2.Indikator dan Bobot 

No Indikator Bobot Skor Total  

1 Bahan baku dan Bahan Penolong 15%     

  a. Ketersediaan bahan baku lokal   
  

  b. Proposi  penggunaan bahan baku lokal   
  

  b. Ketersediaan bahan penolong       

  c. Proposi  penggunaan bahan penolong       

2 Dukungan SDM 15%     

  a. Ketersedian tenaga kerja terampil       

  b. Penyerapan tenaga kerja      

 c. Institusi Pendidikan   

3 Dukungan Kelembagaan dan Kebijakan 5%     

4 Nilai Tambah Sosial dan Lingkungan 5%     

5 Ketersediaan Sarana dan Teknologi 5%   

6 Kemudahaan Akses Lembaga Pembiayaan 5%     

7 Pasar 20%     

  a. Pangsa Pasar       
 

b. Prospek pemasaran 
   

  c. Daya saing       

8 Kontribusi terhadap pertumbuhan daerah 5%   

9 Prestise Daerah 15%   

10 Memiliki banyak kaitan dengan berbagai jenis usaha 
yang lain (backward dan forward lingkages)  

10%     

                           Sumber: Tim Peneliti dan Hasil FGD 1, 2017 
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3.4 PENGUMPULAN DATA  

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh intansi terkait 

berkaitan dengan gambaran umum ekonomi kreatif Kota Salatiga. Data sekunder juga 

diperlukan untuk mengukur indikator dengan pendekatan kuantitatif. Selain itu, 

pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan data primer. Data primer 

dilakukan melalui penyebaran instrumen kepada para pengusaha ekonomi kreatif. 

Sampai dengan saat ini, belum ada data tentang populasi pengusaha ekonomi kreatif 

di Kota Salatiga. Oleh sebab itu, pengumpulan data primer didasarkan atas data  

pengusaha ekonomi kreatif yang bersumber dari Dinas Teknis. Data pengusaha 

ekonomi kreatif di Kota Salatiga yang bersumber dari Dinas Teknis adalah sebagai 

berikut 

Tabel 3.3 Data Pengusaha Industri Kreatif dari Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota Salatiga 

No Subsektor Nama Usaha Ekonomi Kreatif 

1 Desain Produk Stasiun Edukasi 
Miniatur sepeda motor salatiga 

2 Fashion UD. Batik Plumpungan 
RDA Ceria 
Desalma Butik 
Randu 

3 Musik Saung Suara 
Drumblek Amekura 
Garuda Drumbek 
Gempar 

4 Seni Rupa Cenik Jegeg art  
Kerajianan alat olahraga panahan "Amore" 
Joy Art 

5 Kriya Galeri kayoe 

6 Fotografi Omahku Photography 

7 Seni Pertunjukkan Sanggar Seni Bibasari 

8 Kuliner Ekha Sari Rasa 
Aulia Snack 
Gethuk Ketek 
Fanny Snack 

                                 Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga, 2017 

 

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Teknis tersebut kemudian dilakukan 

snowball sampling untuk menentukan pengusaha lainnya yang menjadi responden 

dalam studi ini. Dengan waktu yang tersedia dan mempertimbangkan keterwakilan 

setiap sub sektor, total pengusaha ekonomi kreatif yang menjadi responden adalah 54 

pengusaha. Snowball sampling dilakukan baik untuk pengusaha yang memiliki 

subsektor yang sama maupun subsektor yang lain dalam ekonomi kreatif. Daftar 
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pengusaha ekonomi kreatif berdasarkan hasil snowball sampling adalah sebagai 

berikut 

Tabel 3.4 Data Pengusaha Industri Kreatif Hasil Snowball 

No Subsektor Nama Usaha Ekonomi Kreatif 

1 Televisi dan Radio X Perimental Teknique 
Radio Zenith 
Radio Suara Salatiga 

2 Seni Rupa Bengkel Wood Park 

3 Kriya Pengrajin alat Musik 

4 Musik Jo Musik 
Kidig Nusantara 

5 Desain Komunikasi Visual RO Desain 
Greg Sidharta 
Hermawan Raka 

6 Desain Interior Rumah Seni Semut Geni 
Clinic Tomseng 

7 Desain Produk CV Sapu 
Bank Sampah Makmur 
Bank Sampah Wares 
Sarang Lebah 

8 Fotografi Enternal Studio 
Studio Foto Garuda 
Photo Ratna 
Agustri Margono 
Kencana Photostudio 
Dewi Photo 

9 Penerbitan dan Percetakan Pandawa Baru 
Tiara Jaya 
Lucky 
Percetakan ANda 
Maju Jaya 

10 Seni Pertunjukkan Sanggar Tari Sekar Rinonce 
Sanggar Tari Bimo 
Sanggar Seni Rama Wijaya 
Sanggar Seni Krida Kusuma 

11 Kuliner Naniq Bakery 
Lindes Chocofun 

                          Sumber: Tim Peneliti, 2017 

 

 

3.5  ANALISIS DATA 

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan analsis yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu;  

1. Perhitungan total skor, yang dilakukan dengan mengalikan antara nilai bobot masing 

– masing variabel dengan nilai skor tiap indikator. Skor dalam rentang 1 sampai 

dengan 10, sedangan bobot dalam rentang 5% hingga 20% untuk masing-masing 

indikator (lihat masing-masing bobot di tabel 3.2) 
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Adapun perhitungan total skor dapat dinyatakan dalam formula berikut;  
i=n 

 Total Skor =  Σ (bobot i x skor i) ………………………………(3) 
   i=1  

2. Penentuan posisi , proses penentuan posisi mapping ekonomi kreatif menggunakan 

pendekatan empat kuadran yang menunjukan tingkat perkembangan masing-

masing subsektor. Adapun untuk menenentukan posisi tersebut didasarkan 10 

indikator yang sudah dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi yaitu  aspek sumber 

(resources driven ) atau backward linkages dan aspek pasar (market driven) atau 

forward linkages. Tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut; 

(a) menentukan total bobot, untuk aspek sumber daya sebesar 0.50, dan sisanya 

aspek forward atau pasar sebesar 0.50 

(b) menentukan total skor maksimal masing- masing aspek. Untuk aspek sumber 

daya total skor maksimal 0,50 x 10 = 5.0. Sedangkan aspek pasar total skor 

maksimal 0,5 x 10 =  5.0 

(c) membuat matrik posisi (2x2) yaitu membagi aspek sumber daya dan pasar 

menjadi dua kategori  tinggi vs rendah. Untuk kepentingan tersebut, 

terdapat dua skenario yaitu  

Skenario A jika nilai skornya diatas 55% dari total skor maksimal maka aspek 

sumber dan atau aspek pasar dikategorikan tinggi sehingga aspek sumber daya 

dan aspek pasar akan masuk kategori tinggi jika total skor diatas 2.75 (55% 

dari total skor maksimal) 

Skenario B jika nilai skornya diatas 60% dari total skor maksimal maka aspek 

sumber dan atau aspek pasar  dikategorikan tinggi sehingga aspek sumber daya 

dan aspek pasar akan masuk kategori tinggi jika total skor diatas 3.00 (60% 

dari total skor maksimal) 

(d) Menentukan posisi masing-masing subsektor ekonomi kreatif yang terbagai 

dalam tiga kelompok sebagai berikut : 

- Unggulan : jika aspek sumber dan aspek pasar adalah tinggi 

- Potensial  

o potensial sumber : jika aspek sumber tinggi tetapi aspek pasar rendah 

o potensial pasar   : jika aspek sumber rendah tetapi aspek pasar tinggi 

- Tertinggal : jika aspek sumber dan aspek pasar adalah rendah 
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Berdasarkan  pengelompokan diatas maka dapat disusun matrik posisi subsektor 

ekonomi kreatif  unggulan bebagai berikut  

 

 

Gambar 3 2 Matrik Posisi Ekonomi Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


