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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 1-1 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%. 
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Tabel 1-1 

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 1-1 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. 

Tabel 1-2 

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 1-2 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 
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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 1-3 

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 1-3 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. 

Tabel 1- 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 
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Tabel 4-1 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. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana besarnya pengaruh peran sektor pertanian (Jumlah 

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

PDRB di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016-2020, di mana pada tahun 

tersebut sektor pertanian mengalami naik turun. 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui besarnya pengaruh peran sektor pertanian yang terdiri dari  

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

pertumbuhan PDRB di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 sampai dengan 

2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pengaruh akan dilihat dengan 

menghitung laju pertumbuhan PDRB terhadap masing-masing variabel 

independen. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Bagi pemerintahan Kabupaten Wonogiri, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan terkait peran sektor pertanian di Kabupaten 

Wonogiri terhadap laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2016-2020. 

Di kalangan akademisi/Mahasiswa dan peneliti, hasil penelitian ini 

diharapkan untuk rujukan atau pustaka mengenai faktor penentu peran sektor 

pertanian terhadap laju pertumbuhan PDRB. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

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 

t   = Tahun ke t 
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E.2 Data dan Sumber Data 

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. 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 

menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang sektor pertanian dan 

faktor-faktor yang memengaruhinya terhadap laju pertumbuhan PDRB 

berdasarkan harga konstan 2010, hasil-hasil penelitian terdahulu terkait 

determinan sektor pertania. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-

langkah estimasi dan uji-uji hipotesisnya,  jenis dan sumber data, yang terdiri dari 

pembahasan definisi operasional variable dan sumber data
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`BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskripsi, yang 

berisi deskripsi perkembangan kondiri peran sektor pertanian yang diwakili oleh 

variable yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, 

yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup bab ini 

adalah interpretasi ekonomi dan sektor pertanian, yakni uraian mengenai peran 

sektor pertanian yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil 

estimasi model analisis, ditutup dengan saran dan kesimpulan, baik untuk 

pemerintah dan stakeholder, serta bagi penelitian selanjutya. 

 

 

 

 




