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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY yaitu seluruh kabupaten dan kota. Periode 

waktu yang digunakan pada penelitian ini meliputi tahun 2009-2013 dengan 

menggunakan data series (time series), periode tahun tersebut digunakan karena 

PDRB di tahun 2014 menggunakan format yang berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya, pada tahun 2014 terdapat 17 sektor dalam PDRB sedangkan pada 

tahun sebelumnya hanya terdapat 9 sektor. Jenis data yang penulis gunakan 

pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi PDRB Kabupaten/Kota 

di Provinisi Jawa Tengah dan DIY, Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah 

dan DIY, dan RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Data 

yang digunakan merupakan data tahunan. 

 

3.2   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam upaya 

mempertanggungjawabkan kebenaran ilmiah suatu penelitian, selain itu metode 

penelitian juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yang dikehendaki. Metode yang peneliti gunakan yaitu Library 

research. Landasan teori yang kuat serta aktualisasi data dibutuhkan dalam 
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pemecahan masalah, sehingga penulis melakukan penelitian kepustakaan 

dengan mengumpulkan jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah, dan data-data dari 

internet berhubungan dengan penelitian. 

 

 

3.3   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Potensi Ekonomi 

Potensi  Ekonomi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  segala 

sesuatu yang  dimiliki daerah yang mungkin atau layak dikembangkan sehingga 

akan terus  berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan 

dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang 

dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko dalam Putra, 2013) 

3.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 

barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu 

daerah (BPS 2015). PDRB merupakan  salah satu  indikator  untuk  mengetahui 

perkembangan ekonomi  suatu daerah. PDRB dihitung berdasarkan atas dasar 

harga berlaku dan  atas dasar harga konstan. PDRB dalam  penelitian ini dilihat 

berdasarkan atas harga konstan tahun 2000. 

3.3.3 Pendapatan Perkapita 
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Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin  

tinggi  pendapatan perkapita yang diterima penduduk disuatu wilayah maka 

tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat dikatakan baik. 

Dengan pendapatan perkapita tersebut dapat dilihat gambaran  pendapatan yang 

diterima oleh masing-masing perkepala penduduk secara bruto. Pendapatan 

perkapita tersebut dihasilkan dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk 

pertengahan tahun.  

3.3.4 Sektor-Sektor Ekonomi 

Merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh  BPS Kabupaten/Kota sembilan 

sektor ekonomi yang diteliti, maka yang dimaksud dengan sektor ekonomi 

yaitu: 

a. Pertanian 

b. Pertambangan dan Penggalian 

c. Industri Pengolahan 

d. Listrik, Gas, dan Air 

e. Bangunan 

f.  Perdagangan, Hotel dan Restoran 

g. Pengangkutan dan Komunikasi 

h. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 

i. Jasa-Jasa 

3.3.5 Sektor unggulan 
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Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah 

berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena 

mempunyai keunggulan - keunggulan. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih 

lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal 

ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian 

daerah (Sambodo dalam Ghufron 2008). 

3.3.7 Sektor Kunci  

Sektor kunci adalah sektor yang mempunyai kaitan paling panjang dengan 

sektor-sektor lain, baik foward linkage maupun backward linkage, maupun 

secara langsung atau tidak langsung. Sektor dengan kaitan terpanjang inilah 

yang disebut sebagai sektor kunci. (Yuwono, 2000 : 122) 

3.3.8 Perwilayahan Regional 

Yang dimaksud perwilayahan regional dalam penelitian ini adalah 

pengelompokan daerah (kabupaten/kota) berdasarkan kesamaan sektor 

unggulan  sehingga terjadi klaster daerah berbasis sektor unggulan. 

3.4 Teknik dan Langkah-langkah analisis 

3.4.1 Pertumbuhan Sektoral 

Laju pertumbuhan merupakan alat analisis yang bisa mendeskripsikan 

perkembangan sektor ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan 

sektoral ini akan menjadi komponen utama dalam analisis indeks potensi 

perkembangan sektoral.  

Rumusan untuk menghitung pertumbuhan sektoral adalah : 
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dimana : 

 

gi   : Laju pertumbuhan sektor i 

Xin   : Nilai tambah bruto sektor i pada tahun n 

Xit  : Nilai tambah bruto sektor i pada tahun t 

n – t  : Selisih antara tahun n dan tahun t 

3.4.2 Indeks Dominasi Sektoral  

Analisis ini akan menunjukan sektor yang dominan pada suatu daerah  

Rumus matematisnya adalah : 

        IDS = 
��
�

�

 

         Dimana :  

 IDS : Indeks Dominasi Sektor 

 Xi : Nilai tambah sektor i terhadap PDRB 

 Y : Total PDRB 

 n  : Jumlah sektor – sektor dalam PDRB 

 

3.4.3 Pengembangan Potensial Sektoral  

Analisis ini akan menunjukan sektor andalan pada suatu daerah  

Rumus matematisnya adalah :  

  IPPS : ( 
�����

����
) 
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                Dimana : 

 IPPS  : Indeks Pengembangan Potensi Sektoral  

 Git : Laju pertumbuhan sektor i  

 Gt  : Laju pertumbuhan PDRB 

3.4.4 Location Quotient 

Alat analisis ini menggambarkan kemampuan sektor ekonomi dalam 

perekonomian daerah dibandingkan dengan daerah administratif diatasnya. 

Pada dasarnya metode analisis Location Quotient (LQ) merupakan usaha untuk 

mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan dalam suatu daerah dengan cara 

membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan 

kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional 

(Arsyad, 2002). Analisis LQ menggambarkan keunggulan suatu daerah pada 

sektor ekonomi tertentu terhadap daerah-daerah lain,  dari hasil analisis ini akan 

diketahui sejauh mana sektor ekonomi dapat bersaing dengan sektor ekonomi 

daerah lain dan memenangkan persaingan itu. Terdapat dua jenis dalam analisis 

LQ yaitu :  

- Static Location Quotient (SLQ)  

SLQ merupakan rasio antara kontribusi sektor ekonomi daerah bagian 

dengan kontribusi sektor ekonomi daerah himpunan akan 

menghasilkan kuosien lokasi yang bersifat statis, karena hanya 

membandingkan kontribusi sektor ekonomi, dan tidak 

memperhitungkan faktor perkembangan sektor ekonomi dari tahun ke 

tahun.  
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Rumusan SLQ adalah sebagai berikut : 

                  

           
ID

id

i
IDS

IDS
SLQ   

dimana : 

SLQ : Static location quotient sektor I. 

IDSid : Indeks dominasi sektor I daerah bagian. 

IDSID : Indeks dominasi sektor I daerah himpunan 

Setelah memperoleh hasil dari perhitungan diatas maka dilakukan 

klasifikasi untuk menentukan sektor basis dan non basis.  

Klasifikasi tersebut yaitu :  

o Bila nilai SLQ > 1, maka sektor bisa dikatakan sebagai 

sektor basis. 

o Bila nilai SLQ < 1, maka sektor dikatakan sebagai sektor 

bukan basis. 

 

- Dynamic Location Quotient (DLQ) 

Alat analisis SLQ mengakomodasikan kontribusi sektoral sebagai 

komponen utama, mengakibatkan hasil analisis hanya bisa dipakai 

untuk satu periode pengamatan saja. Karena kelemahannya itu maka 

dipakai alternatif alat analisis yaitu Dynamic Location Quotient. Alat 

analisis ini dirasa lebih fleksibel karena menggunakan laju 

pertumbuhan sebagai komponen utama. Prinsipnya sama dengan 
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analisis SLQ, yaitu membandingkan sektor ekonomi daerah dengan 

sektor ekonomi daerah himpunan. Tetapi yang membedakan adalah 

perbandingan pada laju pertumbuhan sektoral.  

 

Rumusan  matematik DLQ adalah sebagai berikut : 

 

                             iD

id

id
IPPS

IPPS
DLQ   

 Dimana :  

 DLQ id  : Dynamic Location Quotient sektor i daerah bagian. 

 IPPSid  : Indeks potensi perkembangan sektor i daerah bagian. 

 IPPS iD : Indeks potensi perkembangan sektor i daerah 

himpunan. 

Setelah memperoleh hasil dari perhitungan diatas maka dilakukan 

klasifikasi untuk menentukan sektor kompetitif. 

Kasifikasi tersebut yaitu :  

o Jika DLQ < 1, maka sektor daerah mempunyai perkembangan 

lebih rendah daripada potensi perkembangan sektor daerah lain 

dalam himpunan.  

o Jika DLQ > 1, maka sektor daerah mempunyai perkembangan 

lebih pesat dari perkembangan sektor ekonomi daerah lain 

dalam daerah himpunan.  
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3.4.5 Kaitan antar sektor (Backward linkage - Forward linkage) 

Pengukuran kaitan antar sektor adalah implikasi dari penurunan tabel input    

ouput. Perhitungan backward linkage - forward linkage dilakukan dengan 

memakai tabel input output khususnya permintaan antara.  

Perhitungan backward linkage, LB  menggunakan formula,  

   LB =∑
���

��
  

Sedangkan perhitungan forward linkage LF menggunakan formula 

   LF =∑
���

��
 

    Untuk memperoleh nilai tersebut maka tabel input output di 

transformasikan dalam bentuk Matriks 

Setelah memperoleh nilai koefisien backward linkage (LB) dan 

forward linkage (LF), langkah selanjutnya menghitung kaitan 

langsung (direct linkage) antar sektor kearah input dan ke arah 

permintaan.  Formulasinya adalah    LD = LB + LF  




