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ANALISIS PERAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP LAJU 

PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016-2020 

 

Abstrak 

 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh sektor pertanian yang terdiri dari  

jumlah penduduk, luas lahan sawah, dan produksi padi terhadap laju pertumbuhan 

PDRB di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016-2020 dengan menggunakan 

regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effects Model (FEM). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Dinas 

Pertanian Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa jumlah 

penduduk berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan PDRB, sedangkan luas 

lahan sawah dan produksi padi tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan 

PDRB. Untuk meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri diharapkan 

pemerintah menjaga posisi sektor pertanian dengan meningkatkan pembangunan 

terhadap sektor pertanian agar tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi 

terbesar di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, mengendalikan alih fungsi lahan 

sawah yang merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi. 

 

Kata kunci : laju pertumbuhan PDRB, luas lahan sawah, jumlah penduduk, 

jumlah produksi padi, Fixed Effects Model (FEM). 

 

Abstract 

 

The agricultural sector has a very strategic role in national economic 

development, especially as a provider of food for the Indonesian people. This 

study aims to estimate the effect of the agricultural sector consisting of 

population, rice field area, and rice production on the GRDP growth rate in 

Wonogiri Regency in 2016-2020 using panel data regression with the Fixed 

Effects Model (FEM) approach. This study uses secondary data obtained through 

the Central Statistics Agency (BPS) and the Information Management and 

Documentation Officer (PPID) Wonogiri. Based on the results of the study, it was 

found that the population had a negative effect on the growth rate of GRDP, while 

the area of paddy fields and rice production had no effect on the growth rate of 

GRDP. To improve the agricultural sector in Wonogiri Regency, it is hoped that 

the government will maintain the position of the agricultural sector by increasing 

development of the agricultural sector so that it remains the sector that provides 

the largest contribution in Wonogiri Regency. In addition, controlling the 

conversion of paddy fields is one of the strategies to increase rice production 

capacity. 

 

Keywords : GDP growth rate, paddy field area, population, total rice production, 

Fixed Effects Model (FEM). 
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1. PENDAHULUAN 

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan produk domestik  

atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama 

kurun waktu setahun (BPS Wonogiri, 2021). 

Berbagai penelitian menemukan sektor pertanian merupakan salah satu 

sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya 

yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis 

terutama yang menyangkut komoditas pangan (Isbah & Iyan, 2016). Dengan 

jumlah penduduk yang cukup besar dan terus berkembang, baik jumlah maupun 

pengetahuannya, sektor pertanian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan 

yang cukup besar dan terus berkembang dalam jumlah keragaman dan mutunya 

(Muspiroh, 2012). 

Tabel 1 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga 

konstan 2010. Laju pertumbuhan PDRB Wonogiri pada tahun 2016 menunjukkan 

angka 5,25%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 5,32%. 

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB Wonogiri mengalami kontraksi sebesar 

1,41%. 

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  Menurut 

Kabupaten Wonogiri (%) 

 

Tahun Laju pertumbuhan PDRB 

2016 5,25 

2017 5,32 

2018 5,41 

2019 5,14 

2020 -1,41 

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri 

Tabel 1 menunjukkan bahwa penurunan laju pertumbuhan PDRB di 

Kabupaten Wonogiri tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian 

besar lapangan usaha, tanpa ada pengaruh dari kenaikan harga (inflasi). Selama 

satu dasawarsa terakhir, baru di tahun 2020 pertumbuhan PDRB Wonogiri 

negatif. 
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Tabel 2. Jumlah Luas Lahan Sawah Kabupaten Wonogiri 2018-2020 (Ha)     

 

Tahun Luas Lahan Sawah 

2016 78.253,00 

2017 78.271,00 

2018 76.152,00 

2019 71.209,00 

2020 73.514,00 

Sumber: PPID Kabupaten Wonogiri 

Tabel 2 menunjukkan bahwa di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017-

2018 terjadi penurunan 2.119 Ha dari luas lahan sawah seluas 78.271,00 Ha 

menjadi 76.152,00 Ha, kemudian pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan 

seluas 4.943 Ha yang disebabkan adanya kemarau panjang sehingga banyak lahan 

sawah yang tidak bisa ditanami padi karena kekeringan. Faktor lain yaitu banyak 

penyempitan lahan sawah untuk pembangunan juga  pengalihan penguasaan dan 

fungsi lahan sawah pertanian di Wonogiri berakibat rendahnya produksi padi di 

tahun 2019. 

Tabel 3. Produksi Padi Kabupaten Wonogiri 2018-2020 (Ton) 

 

Tahun Produksi Padi 

2016 424.990,57 

2017 439.996,20 

2018 414.345,47 

2019 389.874,07 

2020 404.928,80 

Sumber: PPID Kabupaten Wonogiri 

Tabel 3 menunjukkan bahwa produksi padi di Kabupaten Wonogiri pada 

tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dari 424.990,57 ton ke 439.996,20 ton, 

kemudian turun pada tahun 2018-2019 menjadi 389.874,07 dan pada tahun 2020 

mengalami peningkatan sedikit menjadi 404.928,80 ton. Penyebab dari fluktuasi 

produksi padi karena beberapa kecamatan belum mendapatkan irigasi secara 

teknis yang menyebabkan tanaman padi rusak dan tidak berkembang dengan baik 

bagi petani. Hal itu menyebabkan kegagalan panen produksi padi. 
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Tabel 4. Kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri  

Tahun 2018-2020 (Ribu Jiwa Per Kilometer) 

 

Tahun Jumlah penduduk 

2016 522 

2017 524 

2018 525 

2019 527 

2020 601 

   Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri pada 

tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 522-601 ribu jiwa. Peningkatan ini 

disebabkan karena faktor non alami yaitu adanya ruralisasi (perpindahan 

penduduk yang merantau dari kota dan kembali lagi ke desa) yang semakin 

meningkat. Ledakan jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri disebabkan banyak 

pernikahan dini dan banyaknya masyarakat yang belum melakukan gerakan KB. 

Angka kelahiran di Wonogiri juga masih relatif tinggi. Ada faktor lain yaitu 

banyak warga Kabupaten Wonogiri yang bekerja menjadi TKI/TKW yang 

dipulangkan karena adanya pandemi covid-19. Meningkatnya jumlah penduduk 

yang tidak terkendali akan memperburuk pertumbuhan ekonomi. 

 

2. METODE 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

 

Di mana: 

GROWTH = Laju Pertumbuhan PDRB (Persen) 

LLS = Luas Lahan Sawah Wonogiri (Ha) 

PDD = Jumlah Penduduk Wonogiri (Ribu Jiwa) 

PP = Produksi Padi Wonogiri (Ton) 

0 = Konstanta 

1, 2, 3 = Koefisien regresi variabel independen 

 = Residual 

i  = Observasi ke i 
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t  = Tahun ke t 

Data yang dipakai selama penelitian ini adalah data panel, yang 

merupakan pengamatan dari 25 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri,  mulai dari 

tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan variabel luas lahan sawah, produksi, dan    

kepadatan jumlah penduduk terhadap data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Wonogiri. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Dinas Pertanian Wonogiri. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Hasil estimasi regresi data panel dengan tiga metode, yaitu: Pooled Ordinary 

Least Square, Fixed Effect Model, Random Effect Model secara cross section 

ditambilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel 

 

Koefisen Regresi 

Variabel CEM FEM REM 

C 3,127 38,681 3,127 

LLS 0,0000854 0,000163 0,0000854 

PDD 0,0000208 -0,065 0,0000208 

PP 0,0000204 0,0000598 0,0000204 

R² 0,009741 0,505 0,009741 

Adjusted R² -0,015 0,367 -0,015 

Statistik F 0,397 3,665 0,397 

Prob. Statistik F 0,756 0,000001 0,756 

Uji Spesifikasi Model    

(1) Uji Chow    

Cross-section F (24,97) = 4,044; Prob. F (24,97) = 0,0000 

(2) Uji Hausman    

Cross-section random χ
2
 (3) = 92,821; Prob. χ

2
 (3) = 0,0000 

Sumber: BPS & PPID Wonogiri diolah 

3.1.1 Uji Chow 

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model manakah antara Common 

Effects Model (CEM) atau Fixed Effects Model (FEM) yang lebih tepat digunakan 

data mengestimasi data panel. Ketentuannya yaitu apabila probabilitas F-statistik 

> α (0,01); maka H0 tidak ditolak, yang berarti Common Effects Model (CEM)  
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adalah model yang tepat digunakan. Namun, jika nilai probabilitas F-statistik < α 

(0,01); maka H0 ditolak, yang berarti Fixed Effects Model (FEM) adalah model 

yang lebih tepat digunakan. Hasil Uji Chow pada Tabel 5 menunjukkan 

probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 < α (0,01). Dengan demikian, H0 

ditolak, yang berarti model yang lebih tepat digunakan adalah Fixed Effects Model 

(FEM). 

3.1.2 Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah Fixed 

Effect Model (FEM) lebih baik daripada Random Effect Model (REM). 

Ketentuannya, apabila probabilitas statistik χ
2 

> α (0,01); maka H0 tidak ditolak, 

artinya Random Effect Model (REM) yang paling tepat digunakan untuk 

mengestimasi data. Tetapi, jika nilai probabilitas statistik χ
2 

< α (0,01); maka H0 

ditolak, yang berarti Fixed Effect Model (FEM) yang tepat digunakan untuk 

mengestimasi data panel. Berdasarkan tabel 5, nampak bahwa probabilitas 

statistik χ
2
 sebesar 0,0000. Dengan demikian, probabilitas statistik χ

2 
< α (0,01); 

maka H0 ditolak, yang berarti model yang terpilih adalah Fixed Effects Model 

(FEM). 

3.1.3 Hasil Regresi Model Terpilih 

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa Fixed 

Effects Model (FEM) adalah model yang paling tepat digunakan untuk 

mengestimasi data panel dalam penelitian ini. Hasil regresi FEM ditampilkan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Regresi FEM 

 

Variabel Koefisien Std. Error t-Statistik Prob. 

C 38,681 4,117 9,395 0,0000 

LLS 0,000163 0,000156 1,046 0,2983 

PDD -0,065 0,007 -9,337 0,0000 

PP    0,0000598 0,0000562 1,063 0,2903 

R
2 

0,505    

Adj. R
2 

0,367    

F-stat. 3,665    

Prob.(F-stat) 0,000001    

Durbin-Watson stat 1,791    

Sumber: Lampiran 3 
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Tabel 7. Hasil Efek dan Konstanta Cross Section Model Fixed Random Effect 

(FEM)  

 

No Wilayah  Effect Konstanta 

1 Pracimantoro -8,76961 -5,642573 

2 Paranggupito -19,21257 -16,085533 

3 Giritontro -14,83213 -11,705093 

4 Giriwoyo -14,31413 -11,187093 

5 Batuwarno -14,70567 -11,578633 

6 Karangtengah -19,15544 -16,028403 

7 Tirtomoyo -1,661931 1,465106 

8 Nguntoronadi -17,66846 -14,541423 

9 Baturetno -2,268907 0,85813 

10 Eromoko -14,37041 -11,243373 

11 Wuryantoro -12,69103 -9,563993 

12 Manyaran -7,979905 -4,852868 

13 Selogiri 14,80769 17,934727 

14 Wonogiri 27,47084 30,597877 

15 Ngadirojo 0,861023 3,98806 

16 Sidoharjo 11,23987 14,366907 

17 Jatiroto 2,347776 5,474813 

18 Kismantoro -2,102457 1,02458 

19 Purwantoro 18,56995 21,696987 

20 Bulukerto 12,55893 15,685967 

21 Puhpelem 5,291753 8,41879 

22 Slogohimo 11,01298 14,140017 

23 Jatisrono 40,46913 43,596167 

24 Jatipurno 1,617107 4,744144 

25 Girimarto 3,485601 6,612638 

Sumber: Lampiran 1, diolah 

 

3.2 Uji Statistik 

3.2.1 Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Independen Secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

dependen secara simultan atau bersama-sama. H0 uji F adalah β1 = β2 = β3 = β4 = 

0 atau secara bersama-sama, Luas Lahan Sawah, Kepadatan Jumlah Penduduk, 

dan Produksi Padi tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB. H0 

ditolak apabila probabilitas F-statistik < α dan H0 tidak ditolak apabila 

probabilitas F-statistik > α. 

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 

0,000002 < α (0,01); yang berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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Luas Lahan Sawah, Kepadatan Jumlah Penduduk, dan Produksi Padi secara 

bersama-sama terbukti berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB di 

Kabupaten Wonogiri 2016-2020. 

3.2.2 Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu, masing-masing variabel 

independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan. Dalam uji t, jika nilai probabilitas t < α (0,01) yang 

berarti H0 ditolak, maka variabel independen ke-i berpengaruh negatif  terhadap 

variabel dependen, jika nilai probabilitas t > α (0,1) yang berarti, HA diterima 

maka variabel independen ke-i tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H0 

tidak ditolak apabila probabilitas nilai t-statistik > α dan H0 ditolak apabila 

probabilitas nilai t-statistik < α. Hasil uji t ditampilkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Uji t  

 

Variabel t sig.t Kriteria Kesimpulan 

LLS 

 

1,046 0,2983 > 0,10 Tidak Signifikan 

PDD 

 

-9,337 0,0000 < 0,01 Signifikan α = 

0,01 

PP 1,063 0,2903 > 0,10 Tidak Signifikan 

 

Dari Tabel 8, terlihat probabilitas t kepadatan jumlah penduduk sebesar 

(0,0000) signifikan pada= 0,01. Variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap 

laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Wonogiri, sedangkan variabel luas lahan 

sawah, dan produksi padi tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB di 

Kabupaten Wonogiri. 

3.2.3 Koefisien determinan (R²) 

Koefisien determinan R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen, serta mengukur 

kebaikan suatu model yang ditunjukkan dengan besaran nilai 0-1. Dari tabel 

6,terlihat nilai R² sebesar 0,505010 atau sebesar 50,50% yang berarti variasi 

variabel laju pertumbuhan PDRB dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan sawah, 

keapdatan jumlah penduduk, dan jumlah produksi padi. Sisanya sebesar 0,4950 
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atau sebesar 49,50%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lainnya 

yang tidak dimasukan dalam model. 

 

3.3 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Berdasarkan uji t pada tabel 8, terlihat semua variabel independen, yakni 

kepadatan jumlah penduduk (PDD) yang memiliki pengaruh negatif terhadap laju 

pertumbuhan PDRB (Growth), sedangkan variabel Luas Lahan Sawah (LLS) dan 

variabel jumlah Produksi Padi (PP) tidak berpengaruh signifikan terhadap laju 

pertumbuhan PDRB (Growth). 

Variabel kepadatan jumlah penduduk (PDD) memiliki koefisien sebesar -

0,065, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Penduduk (PDD) naik 

sebesar 1 ribu jiwa, maka Laju Pertumbuhan PDRB (Growth) akan turun 0,065%. 

Sebaliknya jika Penduduk turun 1 ribu jiwa, maka Laju Pertumbuhan PDRB 

(Growth) akan naik sebesar 0,065%. 

Nilai Konstanta padat tabel masing-masing Kabupaten Wonogiri dapat 

dilihat pada tabel 7. Nilai konstanta tertinggi dimiliki kecamatan Jatisrono, yaitu 

sebesar 43,596. Hal ini berkaitan dengan pengaruh variabel luas lahan sawah, 

jumlah penduduk, dan produksi padi terhadap laju pertumbuhan PDRB, maka 

kecamatan Jatisrono memiliki laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi 

dibanding Kecamatan lainnya. Setelah kecamatan Jatisrono, empat kecamatan 

dengan konstanta terbesar adalah Wonogiri, Purwantoro, Bulukerto, dan 

Sidoharjo. 

Nilai konstanta terendah dimiliki kecamatan Karangtengah, yaitu sebesar -

16,028. Hal ini berkaitan dengan pengaruh variabel luas lahan sawah, kepadatan 

jumlah penduduk, dan produksi padi terhadap laju pertumbuhan PDRB, dimana 

kecamatan Karangtengah memiliki laju pertumbuhan PDRB yang lebih rendah 

dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sebelum kecamatan Karangtengah, 

empat kecamatan dengan konstanta terendah lainya adalah kecamatan 

Paranggupito, Nguntoronadi, Giritontro, dan Batuwarno. 
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3.4 Interpretasi Ekonomi 

Laju pertumbuhan PDRB, selama 2016-2020, hanya dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk, sementara luas lahan sawah dan jumlah produksi padi di Kabupaten 

Wonogiri tidak memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB. 

Variabel kepadatan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif, 

memperlihatkan bahwa jika jumlah penduduk mengalami kenaikan maka laju 

pertumbuhan PDRB akan turun. Setiap pertambahan jumlah penduduk dapat 

menurunkan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Wonogiri. Pernyataan dalam 

Teori Malthus perkembangan ekonomi dapat didukung dengan pertambahan 

jumlah penduduk artinya apabila terjadi pertambahan jumlah penduduk maka 

akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan barang dan jasa. Pertambahan 

jumlah penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pertambahan 

bahan pangan serta fasilitas untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat 

akan memperburuk perekonomian. Pertumbuhan penduduk juga dapat 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu 

kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Untuk itu perlu adanya 

perhitungan yang rinci dan tepat agar dapat mencegah masalah perekonomian 

yang akan datang. 

Penelitian Yunianto (2021) menemukan hasil yang sama, dimana 

kepadatan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap petumbuhan ekonomi 

di Samarinda tahun 2007-2017 artinya jika kepadatan penduduk meningkat maka 

akan menurun pertumbuhan ekonomi di Samarinda. Namun berbeda dengan 

penelitian Rochaida (2016) menemukan hasil yang berbeda dimana kepadatan 

jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Timur meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula peranan 

sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan proses produksi sehingga 

menambah kapasitas produksi dan menumbuhkan perekonomian. 

Hasil uji t menunjukkan variabel luas lahan sawah tidak berpengaruh 

terhadap laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Wonogiri, hal ini disebabkan 

karena perkembangan luas lahan tidak searah dengan dengan laju pertumbuhan 

PDRB. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 
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penelitian yang menyatakan luas lahan sawah berpengaruh negatif terhadap laju 

pertumbuhan PDRB. Karena penyempitan atau luasnya lahan sawah di Kabupaten 

Wonogiri masih bisa ditanami tanaman pangan selain padi untuk menunjang 

aktivitas kebutuhan pangan di Kabupaten Wonogiri saat ini. 

Hasil uji t variabel jumlah produksi padi tidak berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan PDRB. Keadaan ini mengambarkan bahwa perubahan jumlah 

produksi padi tidak memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan PDRB. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian 

yang menyatakan produksi padi berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan 

PDRB. penyebabnya antara lain hasil pertanian di Kabupaten Wonogiri tidak 

hanya dari tanaman padi bahkan ada hasil pertanian lainnya yang dapat menjadi 

makanan pokok masyarakat Wonogiri untuk meningkatakan ketahanan pangan, 

contohnya: singkong, jagung, umbi-umbian yang bisa ditanami di lahan kering. 

 

4. PENUTUP 

1) Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji spesifikasi  

model, yang meliputi uji Chow dan uji Hausman. Pada uji Hausman terlihat 

bahwa model yang terpilih yaitu metode Fixed Effect, karena metode ini lebih 

baik dari pada metode Random Effect. 

2) Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,505010, mempunyai arti bahwa variasi 

laju pertumbuhan PDRB (Growth) dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan 

sawah (LLS), kepadatan jumlah penduduk (PDD), dan jumlah produksi padi 

(PP) sebesar 50,50%. Sisanya 49,50% dipengaruhi oleh variabel atau faktor-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3) Kepadatan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan 

PDRB di Kabupaten Wonogiri dengan koefisien regresi -0,065. Sedangkan 

variabel luas lahan sawah dan produksi padi tidak berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan PDRB di Kabupaten Wonogiri dengan koefisien regresi sebesar 

0,000163 dan 0,0000598. 

4) Hasil dari uji f menjelaskan bahwa kepadatan jumlah penduduk berpengaruh 

negatif terhadap laju pertumbuhan PDRB dengan koefisien -0,065 artinya jika 
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jumlah penduduk naik sebesar 1 ribu jiwa maka laju pertumbuhan PDRB 

turun sebesar 0,065 %, sebaliknya turun sebesar 1 ribu jiwa maka laju 

pertumbuhan PDRB naik sebesar 0,065%. 

5) Pada periode 2016-2020 sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri menurun 

atau meningkatnya produksi padi dan luas lahan sawah tidak mempengaruhi 

laju pertumbuhan PDRB dikarenakan penyempitan atau luas lahan di 

Kabupaten Wonogiri masih bisa ditanami tanaman pangan selain padi untuk 

menunjang aktivitas kebutuhan pangan di Kabupaten Wonogiri saat ini. 

Tanaman pangan selain padi di Kabupaten Wonogiri yaitu: singkong, jagung, 

dan umbi-umbian yang dapat ditanami di lahan kering.  
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