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3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian  

 
Lokasi pekerjaan studi Kajian Pengembangan Produk Unggulan 

Daerah Kabupaten Lamandau yang meliputi 8 (delapan) Kecamatan di 

wilayah Kabupaten Lamandau. Berlangsung selama 4 (empat) bulan yaitu 

periode Mei - Agustus 2015. 

3.2.  Bahan dan Alat 
 

Kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan Produk 

Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lamandau didukung dengan bahan dan 

alat sebagai berikut: 

A. Alat transportasi untuk membantu kelancaran pengumpulan data. 

B. Komputer, laptop, dan printer untuk keperluan analisa data dan 

pembuatan laporan. 

C. Kuisioner untuk keperluan pengumpulan data primer. 

D. Alat tulis kantor (ATK). 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 
 

3.3.1 Survey Primer 

A. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dimana 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002). 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dari pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dengan 

pengembangan produk unggulan daerah.  

B. Observasi Langsung 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme 

sesuai dengan tujuan empiris (Hasan, 2002). Pengumpulan data 

dilapangan yaitu dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi 

eksisting lokasi studi. 

C. Foto Mapping dan Dokumentasi 

Foto mapping dan dokumentasi merupakan salah satu penunjang 

dalam rangka perekaman secara realistis kondisi lapangan, sebagai 

bukti maupun sumber data analisa. 
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Untuk memvalidasi data yang bersifat kualitatif, dilakukan melalui 

triangulasi data. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi 

metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis 

data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami 

dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang 

yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang 

handal.  Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda 

dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada 

saat pengumpulan dan analisis data. 

3.3.2 Survei Sekunder 

Survei sekunder merupakan survei yang dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder berupa dokumen atau buku yang berhubungan 

dengan studi pengembangan produk unggulan daerah. Berikut adalah 

kegiatan survei sekunder yang dilakukan. 

A. Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, karya ilmiah, 

buku wajib maupun anjuran, laporan-laporan serta bahan pustaka 

lainnya yang berhubungan dengan karakteristik wilayah studi, agar 
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diperoleh dasar teoritis dalam pembahasan dan analisisnya, sehingga 

dapat dilakukan pembahasan dengan membandingkan antara teori, 

kebijakan, dan kondisi eksisting yang ada. 

3.3.3 Forum Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan untuk menjaring sebanyak-banyaknya ide dan data 

terkait pelaksanaan studi pengembangan produk unggulan daerah. 

FGD dilakukan antara tim pelaksana pekerjaan dengan stakeholder 

terkait (pemerintah dan masyarakat). 

 

3.4. Metode Analisis Data 
 

3.4.1 Analisis Kebijakan 

Analisa kebijakan bertujuan untuk melihat kesesuaian secara 

horizontal dan vertikal tentang informasi yang berkaitan dalam peraturan 

pemerintah. Dalam studi pengembangan produk unggulan daerah, analisa 

kebijakan digunakan untuk mengetahui  peraturan pemerintah (pusat dan 

daerah) serta isi didalamnya yang terkait dengan pengembangan produk 

unggulan. Informasi yang didapatkan akan digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan arahan pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten 

Lamandau yang berkesesuaian dengan peraturan pemerintah. Analisis 

kebijakan dilakukan dengan perbandingan peraturan-peraturan secara 
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horizontal (peraturan pemerintah dengan struktur pemerintahan sejajar) 

dan perbandigan peraturan-peraturan secara vertikal (peraturan pemerintah 

dengan struktur top-down). 

3.4.2 Analisis Sektor Unggulan 

A. Analisis Location Quotient (LQ) 

Menurut Hood (1998), Location Quotient adalah suatu alat 

pengembangan ekonomi yang sederhana dan umum digunakan dalam 

model ekonomi basis. Teori Location Quotient digunakan sebagai 

metode dalam menentukan komoditas unggulan. Seperti metode-

metode pada umumnya LQ memiliki kelebihan dan keunggulan dalam 

penggunaannya.  Kelebihan LQ diantaranya penerapannya mudah, 

sederhana dan tidak memerlukan program pengolahan data yang 

rumit. Kekurangan dari LQ yaitu karena perhitungan yang sederhana 

maka memerlukan data dengan tingkat akurasi tinggi, disamping itu 

tingkat bias dan acuan dalam menetapkan wilayah yang dikaji juga 

cenderung tidak jelas. 

 

Cara perhitungan LQ yaitu :  

 

 



 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau                                                  

bekerjasama dengan  Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya 
 

LAPORAN AKHIR 

Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau 
III-6 

Keterangan : 

Vij= Nilai tambah (PDRB) Produksi di Kabupaten Lamandau 

Vj= Nilai tambah (PDRB) di Kabupaten Lamandau 

Vin =Nilai tambah (PDRB) Produksi di Provinsi Kalimantan Tengah 

Vn= Nilai tambah (PDRB) di Provinsi Kalimantan Tengah 

LQ >1 : Produksi di Kabupaten Lamandau merupakan produk 

unggulan dan berpotensi ekspor 

LQ   <1    : Produksi di Kabupaten Lamandau bukan merupakan 

produk unggulan 

LQ =1    :  Baik Kabupaten Lamandau maupun Provinsi Kalimantan 

Tengah memiliki kesamaan dalam memproduksi produksi 

Dengan demikian maka dapat diketahui produk yang potensial untuk 

dikembangkan di Kabupaten Lamandau dan berfungsi sebagai produk 

unggulan daerah. 

B. Analisis Growth - Share 

Analisis growth-share terdiri dari dua bagian yaitu analisis growth 

yang digunakan untuk mendapatkan pertumbuhan setiap produk dan 

share digunakan untuk menentukan kontribusi hasil suatu produk 

terhadap hasil produk lain yang ada di wilayah dalam jangka waktu 

satu tahun produksi (Sukirno, 1985:15). Kedua metode ini digunakan 
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minimal untuk dua tahun masa produksi, dengan formula sebagai 

berikut :  

Identifikasi Produk Unggulan 

N Jenis  produk Nilai  Growth Nilai  Share 

1 Unggulan Positif Positif 

2 Potensi Negatif Positif 

3 Dominan Posistif Negatif 

4 Statis Negatif Negatif 

Sumber: Sukirno, 1985 : 15 

 

Data-data yang mendukung untuk menentukan Growth dan Share 

berupa data jumlah produksi, harga satuan, dan nilai produksi. 

 

Rumus:  

Keterangan: 

Tn   = Jumlah produksi tahun ke-n 

Tn-1= Jumlah produksi tahun awal 

Dari hasil tersebut (growth 1 dan growth 2) dirata-rata.  Hasil dari 

rata-rata diatas kemudian dijumlah kebawah sesuai dengan jumlah data dan 

hasilnya dijadikan standart bagi rata-rata produksi lain. Tanda positif (+) 

dinyatakan bahwa produksi tersebut berpotensi dan tanda negatif dianggap 
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bahwa produksi tersebut kurang berpotensi. Share membantu 

mengkarakteristikkan struktur ekonomi berbagai wilayah. 

 

Rumus  :    

 

Keterangan: 

NP1 = Nilai produksi produk A di satu kecamatan 

NP2 = Nilai produksi produk A di seluruh wilayah studi 

Dari hasil tersebut, bila share > 1 diberi nilai 3 dan bila share = 1 maka 

diberi nilai 2 dan bila share < 1 diberi nilai 1. Untuk menyatakan besaran 

kontribusi nilai adalah dengan melihat ketentuan berikut :  bila share yang 

diberi nilai 2 dan diberi tanda (+) maka dinyatakan kontribusi yang diberikan 

besar. Bila Share diberi nilai 1 maka diberi tanda (-) maka dinyatakan 

kontribusi yang diberikan kecil (rendah). Nilai 2 dinyatakan memiliki 

kontribusi yang besar dengan asumsi bahwa perkembangan berikutnya akan 

mengalami peningkatan atau dalam kurun waktu 3 tahun kontribusi yang 

diberikan tetap atau dalam artian tidak mengalami peningkatan dan 

penurunan. Dari hasil growth share dapat didiagramkan sebagai berikut: 
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Growth 

(+)

 (-) (+) Share

(-)

Sektor Dominan Sektor Unggulan

Sektor Statis Sektor Potensial

 

Diagram Growth & Share 

Dari hasil diagram di atas menunjukkan bahwa : jika suatu sektor/komoditas 

memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan 

cukup besar (+) maka disebut sektor unggulan dan sektor ini dijadikan base 

sektor suatu wilayah. Jika suatu sektor/komoditas memiliki growth (-) dan 

share (+) maka disebut dengan sektor/komoditas potensial, dimana 

sektor/komoditas tersebut nantinya mampu dijadikan base sector dalam 

waktu yang panjang. Jika sektor/komoditas memiliki growth (+) dan share   

(-) maka disebut dengan sektor/komoditas dominan yang nantinya mampu 

menjadi base sector dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus. Dan jika 

sektor/komoditas tersebut memiliki growth (-) dan share (-) maka 
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sektor/komoditas ini disebut dengan sektor/komoditas statis dimana 

nantinya dapat dijadikan sebagai sektor/komoditas dominan dengan 

perlakuan khusus dan upaya diversifikasi komoditas dan sebagainya. 

3.4.3 Analisis Daya Dukung 

A. Prasarana dan Sarana 

Analisa daya dukung prasarana dan sarana dilakukan dengan menilai 

ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana yang mendukung 

kegiatan masing-masing sub sektor menggunakan standar penyediaan 

prasarana dan sarana (dalam dokumen tata ruang maupun SNI). 

Dengan mengetahui ketersediaan dan kelayakan masing-masing sub 

sektor ekonomi maka dapat direncanakan peningkatan kualitas dan 

kuantitas prasarana dan sarana sehingga menunjang produksi 

komoditi-komoditi unggulan daerah 

B. Kearifan Lokal 

Salah satu ciri dari PUD adalah memiliki kekhasan Daerah. Analisa ini 

dilakukan dengan melihat keterkaitan produk-produk hasil sub sektor 

ekonomi dengan kekhasan daerah, baik dari segi bahan baku, cara 

produksi, pengemasan, maupun promosi. Nilai kekhasan daerah yang 

tinggi merupakan indikasi bahwa produk tersebut dapat 

dikembangkan sebagai PUD. 
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C. Sumberdaya Manusia 

Analisa daya dukung sumber daya manusia secara umum menitik 

beratkan kepada penilaian terhadap kemampuan sumber daya 

manusia (tingkat pendidikan formal dan informal, serta pengalaman 

kerja) dan tingkat kesejahteraan (pendapatan) masyarakat yang 

bekerja pada sub sektor komoditi-komoditi unggulan daerah. 

D. Sumber Pembiayaan 

Dalam rangka meningkatkan investasi dan perlindungan bagi 

produksi PUD maka diperlukan analisa terhadap sumber-sumber 

pembiayaan yang menunjang pengembangan PUD. Pembahasan daya 

dukung pembiayaan terkait sumber-sumber pembiayaan dari 

pemerintah, maupun peluang adanya kerjasama dengan sektor 

swasta. 

 

3.5. Sistematika Pelaporan 
 

3.5.1 Penyajian Laporan 

A. Draft laporan kemajuan pekerjaan terdiri : 

 Draft Laporan Pendahuluan sebanyak 5 buku  

 Draft laporan Akhir sebanyak 5 buku 



 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau                                                  

bekerjasama dengan  Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya 
 

LAPORAN AKHIR 

Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau 
III-12 

B. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 buku. 

C. Laporan Akhir sebanyak 50 buku. 

D. Executiv summary (laporan ringkas) sebanyak 20 buku. 

E. Ringkasan laporan untuk publikasi di buletin dan website Kabupaten 

Lamandau sebanyak 10 halaman. 
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3.6. Desain Survey 
 

Tabel 3.1. Desain Survey 

No. Tujuan Metode 
Analisa 

Data yang 
diperlukan 

Sumber 
Data 

Output 

 
1. 

 
Identifikasi produk-
produk sektor ekonomi  
Kabupaten Lamandau 

 
 Analisis 
Kebijakan 

 
RTRW Provinsi 
Kalteng RTRW 
Kabupaten 
Lamandau RPJM 
Kabupaten, 
Lamandau (RPJPN 
Tahun 2005-2025  
RPJPD Provinsi 
Kalteng   (2015-
2020), 
 

 
Bappeda 

 
Produk-produk 
hasil 
Kegiatan sektor 
ekonomi 
Kabupaten 
Lamandau 

2. Penentuan produk 
unggulan daerah (PUD) 
Kabupaten Lamandau 

Analisis LQ 

Analisis Growth 

Share 

Data PDRB 

Kabupaten 

Lamandau Data 

produktifitas 

produk-produk 

hasil sektor 

ekonomi 

Kabupaten 

Lamandau 

 

BPS Kabupaten 

Lamandau Data 

Primer 

Produk Unggulan 
Daerah (PUD) 
Kabupaten 
Lamandau 

3. Penyusunan rencana 
pengembangan produk 
unggulan daerah 
Kabupaten Lamandau 

Analisa Daya 
Dukung 

Data PUD 
Kabupaten 
Lamandau Data 
kondisi prasarana 
dan sarana 
pendukung PUD 
Data SDM 
pendukung PUD 
Kajian dan 
penelitian terkait 
pengembangan 
PUD 

Hasil analisa PUD 
Data Primer Hasil-
hasil kajian dan 
penelitian terkait 

Rencana 
pengembangan 
PUD Kabupaten 
Lamandau 

 

 


